ODBORNÝ SEMINÁŘ
mostních inženýrů 2022

3. 11. – 4. 11. 2022, Tábor

Program
čtvrtek 3. 11. 2022 – Pracovní porada
9:00 – 10:00 Jednání zkušební komise - účast členů komise je nutná. Na pracovní poradě bude provedena
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.
9:00 		
Zahájení zkoušek nových žadatelů - komise č. I, prodloužení Oprávnění - zkušební komise č. II, III
10:00 – 13:00 stav v udělování nových oprávnění, projednání prodloužení platnosti již udělených oprávnění, zkoušení nových žadatelů.
SEMINÁŘ MOSTNÍCH INŽENÝRŮ - přednášky
9:00 – 13:00 Registrace, ubytování
14:00 – 15:40 Odborný program – 100 min

VYSTOUPENÍ HOSTŮ MD
1) Ing. Jiří Chládek, CSc. – Úvodní slovo, předseda KOMISE MD - prohlídky
2) Ing. Josef Sláma, CSc. – Nové předpisy pro mostní objekty a mostní literatura stav 2022
3) doc. Ing. Jan Tomek, CSc. – Aktualizace MP
4) Ing. Jan Tomek – Info o elektronickém systému evidence, zkoušení a vydání oprávnění
5) prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D – Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí
industriálního kulturního dědictví
6) Ing. Bogdan Kaleta – Mostní statistika 2022

15:40 – 16:10
16:10 – 18:00

Přestávka
Odborný program – 110 min

18:00 – 19:00
20:00 – 22:00

Večeře
Diskuzní večer, video ukázky

7) Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – Požadavky na provádění HPM a MPM prohlídek mostů z hlediska
potřeb správce
8) Ing. Tomáš Míčka – Plán sledování a údržby mostu - základní podklad pro činnost
9) Ing. Jan Kůrka, Ph.D. – Odpovědnost majetkového správce, prohlídkáře a dalších účastníků výstavby
při uvádění mostu do předčasného užívání.
10) Ing. Řehoř Pavel – Problematika správy a údržby mostů nejen v návaznosti na dohlédací činnost
11) doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Michal Požár – Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím
Diskuze

pátek 4. 11. 2022 - Odborný seminář
7:00 – 8:30
Snídaně
8:30 – 10:00 Odborný program – 90 min

12) Ing. Libor Hlisníkovský – Moderní materiály, technologie
13) Ing. Michael Šmucr – Rekonstrukce mostu ev. č. 1567 - 5, přes vodní nádrž Římov
14) Ing. Jaromír Rušar – Stanovení hladiny předpětí jako vstup pro sanaci a zesílení starších podélně
dělených (např. segmentových) mostů
15) Ing. Martin Krejcar – Diagnostika mostů
16) Ing. Vladislav Vodička – Změny v BMS a v CEV
17) Ing. Jan Volek – nové TP (Mostní závěry)
Diskuze

10:00 – 10:30
10:30 – 12:30

Přestávka, uvolnění pokojů
Odborný program – 120 min

18) Ing. Ludmila Černá – Kontrolní činnost na stavbě mostu
19) doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D. – První UHPC monolitická přibetonávka v ČR - Meziboří u Litvínova
21) Ing. Jan Hromádko – Rizika předpjatých mostních konstrukcí
22) Ing. Pavel Rybár, Ph.D. – Ložiska
23) Ing. Petr Řezka – Nadměrné přepravy na mostech PK
24) doc. Ing. Jan Tomek, CSc. – Prohlídky mostních objektů na pozemních komunikacích v ČR
Diskuze

13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Diskuze, ukončení semináře
Ing. Jan Kryštof – Tajemství ukrytá v mostech
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Úvodní slovo
k odbornému semináři 2022 mostních inženýrů, provádějících hlavní a mimořádné prohlídky mostů
na pozemních komunikacích. Již tradičně musím úvodem zdůraznit, že úloha tohoto Semináře spočívá
jako vždy v rozšíření znalostí účastníků a získání nových poznatků z přednášek a rovněž ze vzájemných
konzultací a diskuse. Tak jako v předchozích letech se tedy jedná o potřebné a nutné poznatky k obhájení, nebo získání „OPRÁVNĚNÍ“, které jsou podmínkou výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů.
Seminář tak plně navazuje na semináře uskutečněné v předchozích letech.
V průběhu tohoto již tradičního pracovního setkání, jehož nosným tématem jsou praktické zkušenosti z výkonu hlavních prohlídek mostů, bude jistě také dostatek příležitostí k projednání i k výměně
osobních zkušeností z provádění prohlídek. Za důležité pokládám setkání mostních inženýrů, kteří chtějí
a mají k problematice mostů co říci, neboť mostů rozumí. Jedná se také o vytvoření dalších odborných
i běžných kontaktů mostařů.
Stav silniční infrastruktury České republiky dosud neodpovídá našemu ekonomickému rozvoji a zvyšujícím se intenzitám silniční dopravy. V posledních letech konečně dochází k otřebnému obratu ve výši
jejího financování. Je to za situace, kdy stále ještě nemáme dobudovanou základní dopravní síť. Pro informaci uvádím, že celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury ČR, na rozdíl od předchozích let,
letos dle rozpočtu SFDI, dosahují z národních zdrojů celkovou výši 65,5 mld. Kč. Se zapojením prostředků
EU ve výši 20,8 mld. Kč (včetně nespotřebovaných nároků), činí pro rok 2022 celková výše rozpočtu s výjimkou výdajů do silnic II. a III. třídy i místních komunikací 127,6 mld. Kč. Obdobná perspektiva je zatím
celostátně očekávána i na příští rok 2020.
Podle podkladů ŘSD ČR, se na základě doložených podkladů podařilo jeho původně plánovaný rozpočet pro letošní rok navýšit na téměř 46 mld. Kč. V tomto roce má tedy ŘSD ČR v plánu profinancovat
na investičních akcích téměř 25 mld. Kč a 21 mld. Kč použít na neinvestiční činnosti, jako jsou opravy
a údržba dálnic a silnic I. třídy, opět vč. mostů. Financování dopravní infrastruktury pozemních komunikací ve vlastnictví krajů je z vlastních zdrojů a z dotací státu hrazených SFDI.
Budoucí rok 2023 v současnosti vypadá z hlediska čísel financí nadějně. Návrh rozpočtu SDFI dosahuje 150,9 mld. Kč (z toho 30,7 Mld. Kč ú úvěrem). Pro ŘSD ČR je z toho plánována rekordní výše celkem
65,4 mld. Kč. Pro kraje je v oblasti dopravní infrastruktury přislibován z rozpočtu SFDI příspěvek řádově
4,00 miliard Kč. I při uvědomění si vlivů inflace a dalších, je nutno částky pro „neinvestice“ řádně hospodárně a účelně využít i když návrh rozpočtu 2023 je označen jako „proinvestiční“.
Z prioritních úkolů ŘSD ČR v nejbližším období bych chtěl upozornit na pokračování vývoje Centrální
evidence vad, celoplošně se týkající všech pozemních komunikací a jejich součástí ve správě ŘSD ČR.
Napadení CEVu v prvním pololetí letošního roku a jeho praktická nefunkčnost způsobilo celou řadu potíží
a problémů také prohlídkářům, které mají vliv až do dneška.
V letošním roce bude dokončena novelizace Metodického pokynu MD k provádění prohlídek mostů
na pozemních komunikacích s účinností od příštího roku, který vyřeší problémy současného pokynu
a hlavně zahrne automatizovaný systém oblasti prohlídek.
V České republice má stále výstavba mostů i jejich rekonstrukce historickou tradicí. Také musím objektivně uvést, že mostní stavitelství v České republice drží krok se světovým trendem v projektování
a ve výstavbě mostů. U údržby však musím uvést, že pravidelná a pečlivá údržba mostů na pozemních
komunikacích v posledních desetiletích a v různém rozsahu „jen měla“ historickou tradici.
Stále však ještě přetrvávají problémy v „péči“ o mosty po celou dobu jejich životnosti. Chybí zejména
důsledná fyzická kontrola a následná vymahatelnost OPATŘENÍ uvedených v závěrech prohlídek stabilním
technickým managementem jak na MD, tak ve vedení správcovských organizací včetně ŘSD ČR. Zejména
se to týká ve větší, či menší míře jednotlivých krajů, měst a obcí.
O to více je zde nutno podtrhnout význam důkladnosti a pečlivosti při prováděných hlavních a mimořádných prohlídkách mostních objektů na všech kategoriích pozemních komunikací s důrazem na
projednávání výsledků prohlídek se správci daných objektů a důrazem na objektivní stanovení vyplývajících závěrů.
Díky současné výši finančních prostředků, se nyní mosty staví a opravují v mnohem větším rozsahu,
než tomu bylo v minulých letech. Je však potřeba, aby nový trend vedoucí k nárůstu počtu mostů ve
5

správě, byl zachován co nejdéle. V budoucnu tedy budeme pečovat, tj. spravovat a udržovat rozsáhlejší
síť pozemních komunikací, zahrnujících další mosty, mnohdy i větších rozpětí i náročnějších konstrukcí
a samozřejmě prohlížet více mostů.
Znovu bych chtěl při této příležitosti připomenout, že jak hlavní a mimořádné prohlídky mostů, tak
i běžné prohlídky mostních objektů, mají velikou a zásadní důležitost vedoucí a zajišťující dosažení
a udržení potřebné kvality a životnosti mostních objektů, tj, mají podstatný vliv na jejich bezpečnost
a životnost.
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. Závěry
protokolů mostních prohlídek nemohou být samoúčelné. Je jistě zbytečné uvádět v nich malichernosti,
ale na druhé straně musí prohlídkář trvat na uvádění zásadních nedostatků daného mostu. 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, CSc. a jeho spolupracovníkům, v rámci pověření MD ČR za přípravu a organizaci tohoto semináře. Samotnému semináři
přeji úspěšný průběh a účastníkům co nejvíce realizovatelných výsledků.
Ing. Jiří Chládek, CSc.
Předseda přípravného výboru SMI
a zkušební komise MD

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. Pavla Březnická - MD,
Ing. Ľudmila Černá, Infram, a. s.,
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. Josef Sláma, CSc.,
Ing. Igor Suza, Mostní a silniční, s. r. o.,
Ing. Michael Šmucr, Inbest, s. r. o.,
Ing. Vladislav Vodička, Pontex, s. r. o.,
Ing. Jan Zemánek, TSK Praha.
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Ohlédnutí za odborným seminářem
mostních inženýrů 2021
autor:

Ing. Jan Tomek

organizace: Divyp Brno, s. r. o., Hlavní 156/80, 624 00 Brno
Tel.: 776614664; E-mail: divypbrno@divypbrno.cz
člen UMČR
Ve dnech 31. 3.–1. 4. 2022 se uskutečnil v Táboře posunutý (covid 19) odborný seminář mostních inženýrů SMI 2021. Program přednášek, společenských akcí a diskusí byl realizován v prostorách hotelu
Palcát. 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 2021 bylo přítomno celkem 228 účastníků. Na nosné téma "praktické zkušenosti z výkonu
hlavních prohlídek" vystoupilo 22. přednášejících a seminář zabezpečovalo 8 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,
průzkum nepřístupných dutin, mostním vybavení, technickém dozoru. Byly uvedeny příklady častých
závad, které je třeba včas zachytit, vyhodnotit. 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
nové žádosti Oprávnění žádosti o prodloužení platnosti Oprávnění, nové žádosti Oprávnění v celkovém
počtu 41+28 s platností do listopadu 2026.
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,
Úvodním slovem zahájil Odborný seminář mostních inženýrů 2021 Ing. Jiří Chládek, CSc., předseda
přípravného výboru a předseda KOMISE MD. Zdůraznil, že jeho cílem je nejen ověřeni znalosti účastníků,
ale samozřejmě také jejich rozšířeni a získání poznatků nových, ať je to z přednášek, diskuse, ze vzájemných konzultaci, atd., potřebných k obhájeni, nebo získaní „OPRAVNĚNI“, nebo problematika výkonu
hlavních prohlídek mostů, či zapracování nových ustanoveni norem a TP. Seminář tak plně navazuje na
školeni uskutečněná v předchozích letech.
V České republice dlouhodobě existuje systém peče o mosty. Systém je propracovaný, je založen na
zákonné povinnosti vlastníků mostů, tj. vést evidenci mostů, zajišťovat prohlídky a zajišťovat údržbu
a opravy.
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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Aktualizace MP
autor:

doc. Ing. Jan Tomek, CSc.

organizace: DIVYP Brno, s. r. o.
e-mail: tomek@divypbrno.cz, mobil: 776 614 664
člen UMČR
Úvod
Rozhodnutím KOMISE MD – PROHLÍDKY a v důsledku aktualizované ČSN 73 6221- Prohlídky mostních
objektů vyvstala také potřeba provést revizi Metodického pokynu – 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.
Metodický pokyn platí pro provádění prohlídek trvalých i zatímních mostních objektů pozemních
komunikací (dálnic, silnic, místních a účelových komunikací) ve smyslu ČSN 73 6221.
1.1
a)
b)
c)
d)

1. Metodický pokyn stanovuje:
požadavky na výkon prohlídek mostních objektů pozemních komunikací jejich upřesnění a doplnění
ve smyslu ČSN 73 6221;
podmínky pro udělení, vydání, odebrání „Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů
pozemních komunikací“;
podmínky pro udělení, vydání, prodloužení, odebrání „Oprávnění k výkonu mostních prohlídek
mostních objektů pozemních komunikací“;
požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících prohlídky mostních objektů pozemních
komunikací.

1. 1. Tento Metodický pokyn navazuje na ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy, 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.
Tento Metodický pokyn je určen fyzickým 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.
1. 2. Tento Metodický pokyn je rovněž určen silničním správním úřadům, investorům a projektantům,
orgánům a subjektům, které vlastní, provozují, spravují, udržují mostní objekty pozemních komunikací
a jsou zodpovědné za bezpečnost provozu přes mostní objekty na pozemních komunikacích.
1.2 MP se skládá z částí:
a) Provádění prohlídek mostních objektů PK
b) Požadavky na odbornou způsobilost osob pro výkon prohlídek mostních objektů PK
c) Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních
d) Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních pk
e) Evidence, změny vydaných oprávnění a osvědčení a jejich zveřejňování
f) Elektronická aplikace
g) Zvyšování odbornosti
h) KOMISE MD pro udělování oprávnění a osvědčení k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích
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pozemních komunikacích

1.3 OSVĚDČENÍ- k výkonu běžných prohlídek mostních objektů PK
1.3

OSVĚDČENÍ- k výkonu běžných prohlídek mostních objektů PK

Vzor Osvědčení
MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

č. j.: 99/2099-120-LS/999

nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních
komunikací č. j. 99/2099-120-LS/99, Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního
správního úřadu
Vydává

OSVĚDČENÍ

k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 999/2099
pro fyzickou osobu

doc. Ing. Bc. Petr N O V Á K, CSc.

Datum narození: 99. 99. 9999
Místo narození:
Osvědčení se vztahuje na provádění výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních
komunikací.
Platnost Osvědčení je od- do 99. 99. 2099.

1. 3. 1 Běžné prohlídky mostních objektů pozemních komunikací může vykonávat jen fyzická osoba
odborně způsobilá, která je držitelem platného dokumentu – „Osvědčení k výkonu běžných prohlídek
mostů pozemních komunikací“.

1.3.1 Běžné prohlídky mostních objektů pozemních komunikací může vykonávat jen fyzická osoba

1. 3. 2 Běžné prohlídky mostních objektů pozemních komunikací může vykonávat jen osoba se středoodborně technickým
způsobilá, která
je držitelem
dokumentu
„Osvědčení
k výkonu
prohlídek
školským
vzděláním,
kteráplatného
prokázala
příslušné –
odborné
znalosti
a byloběžných
této osobě
vydáno
mostů pozemních
komunikací“.
„Osvědčení
k výkonu
běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací“ (dále jen „Osvědčení“)
a platnost tohoto Osvědčení neuplynula.

1.3.2 Běžné prohlídky mostních objektů pozemních komunikací může vykonávat jen osoba se

3. 1. 4 Ve smyslu čl. 3. 1. 2 tohoto Metodického pokynu se požaduje pracovní zařazení této osoby ve
středoškolským
technickým
vzděláním,
prokázala
znalosti
a bylopředpokladem
této osobě
správě
mostů nebo
jako mostní
technik skterá
tříletou
praxí vpříslušné
mostnímodborné
stavitelství.
Nutným
vydáno
„Osvědčení
výkonu
běžných
prohlídek
mostníchaobjektů
pozemních
pro
vydání
Osvědčeník je
absolvování
„Školení
mostmistrů
mostních
techniků komunikací“
ČR“ jednou za(dále
dva jen
roky.

„Osvědčení“) a platnost tohoto Osvědčení neuplynula.

3.1.4 Ve smyslu čl. 3.1.2 tohoto Metodického pokynu se požaduje pracovní zařazení této osoby ve
správě mostů nebo jako mostní technik s tříletou praxí v mostním stavitelství. Nutným předpokladem
pro vydání Osvědčení je absolvování „Školení mostmistrů a mostních techniků ČR“ jednou za dva roky.

9

1.4 OPRÁVNĚNÍ- k výkonu všech prohlídek mostních objektů pozemních
1.4 OPRÁVNĚNÍk výkonu všech prohlídek mostních objektů pozemních komunikací
komunikací

Vzor Oprávnění
č. j.: 99/2099-120-LS/999

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních
komunikací č. j. 99/2099-320-SS/99, Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního
správního úřadu
vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu všech prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 999/2099
pro fyzickou osobu

doc. Ing. Bc. Petr N O V Á K, CSc.

Datum narození: 99. 99. 9999
Místo narození:
Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu všech prohlídek mostních objektů pozemních
komunikací uvedených v MP č. j. 99/2099-320-LS/99.odst. 3 – tj. Hlavních, Prvních hlavních,
mimořádných, kontrolních, podjezdů, technických a běžných prohlídek.
Platnost Oprávnění je od - do 99. 99. 2099.
Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu všech prohlídek mostních objektů pozemních
komunikací uvedených v MP – tj. Hlavních, Prvních hlavních, mimořádných, kontrolních,
podjezdů, technických a běžných prohlídek.
V Praze dne XX. XXXXXXXX 20XX
1.1.4.1
4. 1 Hlavní
mostníchobjektů
objektůpozemních
pozemníchkomunikací
komunikacímůže
můževykonávat
vykonávat jen
Hlavní nebo
nebo mimořádné
mimořádné prohlídky mostních
fyzická
osoba
odborně
způsobilá,
která
je
držitelem
platného
dokumentu
–
„Oprávnění
k
výkonu
hlavních
jen fyzická osoba odborně způsobilá, která je držitelem platného dokumentu – „Oprávnění k výkonu
a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“.

hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“.

1. 4. 2 Hlavní nebo mimořádné prohlídky mostních objektů pozemních komunikací může vykonávat jen
1.4.2 Hlavní
nebo mimořádné
prohlídky
mostníchsměru,
objektůpro
pozemních
komunikací
vykonávat
jen
osoba
s vysokoškolským
vzděláním
technického
kterou bylo
vydáno může
„Oprávnění
k výkonu
hlavních
mimořádných vzděláním
prohlídek technického
mostních objektů
jen „Oprávnění”)
osoba s avysokoškolským
směru,pozemních
pro kteroukomunikací”
bylo vydáno (dále
„Oprávnění
k výkonu
a hlavních
platnostatohoto
Oprávnění
neuplynula.
mimořádných
prohlídek
mostních objektů pozemních komunikací” (dále jen „Oprávnění”) a

tohoto Oprávnění
neuplynula.
1.platnost
4. 3 Vysokoškolské
vzdělání
ve smyslu čl. 3. 2. 2 tohoto Metodického pokynu znamená absolvování
stavební fakulty - obor konstrukce a doprava, absolvování dopravní fakulty nebo jiné technické vysoké
1.4.3odpovídajícího
Vysokoškolské vzdělání
smyslu čl. 3.2.2
tohoto
Metodického
pokynu
znamenástavbu
absolvování
školy
zaměřeníve(obsahující
studijní
program
zaměřený
na dopravu,
mostních
objektů,
správu
a údržbu).
stavebníjejich
fakulty
- obor
konstrukce a doprava, absolvování dopravní fakulty nebo jiné technické

školy předpokladem
odpovídajícího pro
zaměření
program
zaměřený
dopravu,
stavbu
1.vysoké
4. 4 Nutným
získání(obsahující
oprávnění studijní
je pětiletá
odborná
praxe vena
funkci
mostního
inženýra
vemostních
státní správě,
v majetkové
správě,
nebo v mostním stavitelství a dále pravidelné absolvování každý
objektů,
jejich správu
a údržbu).
rok pořádaného „Odborného semináře mostních inženýrů.
1.4.4 Nutným předpokladem pro získání oprávnění je pětiletá odborná praxe ve funkci mostního
inženýra ve státní správě, v majetkové správě, nebo v mostním stavitelství a dále pravidelné
absolvování každý rok pořádaného „Odborného semináře mostních inženýrů.
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1.5 KOMISE MD pro udělování Oprávnění a Osvědčení k provádění prohlídek mostních objektů na
pozemních komunikacích (KOMISE MD – prohlídky)
Komise pro udělování Oprávnění a Osvědčení k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích

1. 5. 1 Pro zabezpečení činností spojených s udělováním, prodlužováním, vzděláváním žadatelů/držitelů
Oprávnění a Osvědčení je ředitelem Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu Ministerstva
dopravy (dále jen „MD“) jmenována KOMISE MD-prohlídky mostů a jednotliví členové této komise obdrží
jmenovací dekret.
1. 5. 2 KOMISE MD je poradním orgánem MD, ředitele Odboru liniových staveb a silničního správního
úřadu ve věcech souvisejících s náplní tohoto Metodického pokynu a s problematikou mostních objektů.
1. 5. 3 KOMISE MD řídí činnost Zkušebních komisí pro hlavní a mimořádné prohlídky mostních objektů
pozemních komunikací a Zkušebních komisí pro běžné prohlídky mostních objektů pozemních komunikací.
1. 5. 4 Z jmenovaných členů KOMISE MD-prohlídky se sestavuje zkušební komise pro všechny mostních
objektů pozemních komunikací (dále jen „Zkušební komise Oprávnění). Zkušební komise pro Oprávnění
musí mít minimálně 7 členů.
1. 5. 5 Návrh na složení/doplnění Zkušební(ch) komise(í) pro běžné prohlídky mostních objektů pozemních
komunikací (dále jen „Zkušební komise pro Osvědčení”) předkládá KOMISE MD-prohlídky formou zápisu
ze svého zasedání řediteli Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu MD.
1. 5. 6 Počet ustanovených Zkušebních komisí pro Osvědčení je 10. Minimální počet členů Zkušební
komise pro BP jsou 3. Zkušební komise pro Osvědčení mají celkem 30 členů. Členy Zkušebních komisí
pro Osvědčení jsou všichni členové KOMISE MD-prohlídky (21 členů). Devět členů Zkušebních komisí pro
Osvědčení je jmenováno z řad mostních odborníků (ŘSD ČR, správců mostů, vysokých škol a odborných
pracovišť provádějících prohlídky mostních objektů) předsedou KOMISE MD - prohlídky.
1. 5. 7 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 kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací, technickými podmínkami
a dalšími rezortními předpisy).
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MD
ředitel odboru
oblast : prohlídky mostních objektů
Komise pro udělování Oprávnění a Osvědčení k provádění prohlídek mostních
objektů na pozemních komunikacích
(dále “KOMISE MD-prohlídky ”)
složení
:
KOMISE MD - prohlídky
předseda
1
Zástupce MD
1
Místopředseda
1
Tajemník
1
Zapisovatel
1
členové
16

Zkušební komise pro Oprávnění (výkon prohlídek
mostních objektů pozemních komunikacích)
počet zkušebních komisí:
předseda ZK
Místopředseda ZK
Organizátor ZK
členové ZK

3
1
1
1
4

číslo 1 číslo 2
1
1
1
1
1
1
4
4

Zkušební komise pro Osvědčení (výkon běžných prohlídek mostních objektů
pozemních komunikací)

komis komise
č.2
e
č.1

komise komise komise
č.3
č.4
č.5

počet zkušebních
komisí:
předseda ZK
Organizátor ZK
členové ZK

Obr.č.2 Schéma KOMISE MD-PROHLÍDKY MOSTŮ
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komise komis
č.6
e č.7

1
1
1
1

až

komis
e č.8

10
10
10

10

komis
e č.9

číslo 3
1
1
1
4

komis
e č.10

Předpisy pro mostní objekty
pozemních komunikací
autor:

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

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
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
13

- 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
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, změna 1/11
- ČSN 73 6203 Zatížení mostů (informativně)
- ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostních konstrukcí. (informativně)
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- 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
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- 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
- 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
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- 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
Základní rezortní předpisy MD
- Směrnice pro dokumentaci pozemních staveb, 8/22 po přepracování a zároveň s tím se ruší Technické
kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), 11 kapitol a také se ruší Metodický pokyn
k sestavení zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby PK, 5/08, PGP
- 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 (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK (VOP-S), (ZOP-S), přílohy:
A, B, C, vzor smlouvy), 2/16
- 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 11/21
- 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 4/10 a dodatek č. 1, 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
- kap. 26 Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek 9/22
- 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), 7/22
- 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
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- 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), 7/22
- 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, 08/2022
- Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách PK, 06/2019, ASPK
- 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), 12/2019, ASPK, Věstník dopravy, (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
- 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
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- 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, dodatek č. 1, 2/2022
- 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, GEOMAT, 11/2021
- 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, v revizi
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- 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, upravený dotisk 2006,
VUT, Roadconsult, Dodatek 1- 2010, v revizi
- 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
- 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
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- 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, v revizi
- 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.
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Vzorové listy staveb pozemních komunikací
- VL 1 Vozovky a krajnice, 02/22, VALBEK, oprava č. 1, 07/2022, ŘSD ČR
- 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/
- 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
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- 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 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 2022. 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.
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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
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
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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

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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Vybraná statistická data Odboru silniční
databanky a NDIC, ŘSD ČR k 1. 7. 2022
autor:

Ing. Bogdan Kaleta

organizace: ŘSD ČR, odbor silniční databanky a NDIC
e-mail:
Vybraná
statistická bogdan.kaleta@rsd.cz
data Odboru silniční databanky a NDIC, ŘSD ČR k 1.7.2022

autor: Ing. Bogdan Kaleta
organizace: ŘSD ČR, odbor silniční databanky a NDIC, e-mail: bogdan.kaleta@rsd.cz
Anotace:
Anotace: Příspěvek obsahuje vybrané statistiky z Informačního systému o silniční a dálniční
ČR (ISSDS),
kterýstatistiky
spravuje Odbor
silniční databanky
a NDIC,
ŘSD ČR.
Příspěveksíti
obsahuje
vybrané
z Informačního
systému
o silniční
a dálniční síti ČR (ISSDS), který
Statistiky
jsoudatabanky
dostupné rovněž
na https://www.rsd.cz/web/guest/rsd/silnicni-databanka-aspravuje Odbor
silniční
a NDIC,
ŘSD ČR. Statistiky jsou dostupné rovněž na https://www.rsd.
ndic#zalozka-prehledy-z-issd-cr
cz/web/guest/rsd/silnicni-databanka-a-ndic#zalozka-prehledy-z-issd-cr
Dálnice
1 351

Dálnice
1 879

1
Bezvadný
2 613
(14,7%)

Silnice
I.třídy
5 760

Délky silnic a dálnic (km)
Silnice
II.třídy
14 659

Silnice
III.třídy
34 071

Celkem
55 841

Počty mostů na silnicích a dálnicích (ks)

Silnice
I.třídy
3 269

2
Velmi dobrý
3 411
(19,2%)

Silnice
II.třídy
4 552

Silnice
III.třídy
8 098

Počty mostů dle stavebního stavu (ks)
3
Dobrý
3 619
(20,3%)

4
Uspokojivý
4 703
(26,4%)

5
Špatný
2 371
(13,3%)

Celkem
17 798

6
Velmi špatný
908
(5,1%)

*do statistik nejsou zahrnuty mosty na komunikacích TSK Praha
**do počtu mostů dle stavebního stavu nejsou zahrnuty mosty s nevyplněným stavebním stavem
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7
Havarijní
66
(0,4%)

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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Změny v provozu BMS/CEV v roce 2022
autor:

Ing. Vladislav Vodička

organizace: Pontex spol., s. r. o.
tel.: 602 347 691, e-mail: vvo@pontex.cz
Anotace:
Úpravy a sjednocení číselníků částí mostu v CEV a v BMS, možnosti převodu dat mezi BMS a CEV, požadavky na vypracování HP v návaznosti na evidenční modul, úpravy údržbového modulu - karta údržby
mostu, aktualizace katalogu závad.
1.

Sjednocení číselníků částí mostu BMS – CEV

Po projednání s ŘSD byla v březnu spuštěna na CEV nová úprava číselníku částí mostu, která vychází
z členění BMS a jsou zde zapracovány všechny části podle původního číselníku CEV. Položky CEV vedené
ve 3. a 4. úrovni byly zavedeny jako volitelné atributy k jednotlivým částem mostu.

Následně bylo v červnu provedeno v BMS sjednocení s tímto číselníkem, takže členění je pro oba
programy shodné.
Po provedených úpravách opět bez problémů fungují tisky přehledů z databáze, ML, protokoly prohlídek, termíny prohlídek a další výstupy, které zůstaly v nezměněné podobě.
Do evidence propustků a podjezdů se nezasahovalo, takže jsou v CEV zcela shodné jako v BMS
2.

Převod dat mezi BMS a CEV
Změny číselníků nyní umožňují převod dat z CEV do BMS.

Základní kompletní data by mělo být možné převádět přes SDB Ostrava, s tím že by se nepřeváděly
prohlídky a fotodokumentace.

28

Přímý převod - most realizovaný v rámci stavby ŘSD by mělo být možné převést do evidence následnému správci a opačně. Tentokrát kompletní data i s prohlídkami a doklady. To bylo ověřeno při převodu
dat po výpadku CEV, kdy byla dočasně evidovaná data z BMS převedena do CEV a to jak evidence, tak
i prohlídky s fotodokumentací.
Bohužel rozdělení databází (oddělení CEV od BMS) neumožňuje v CEV přímý náhled na mostní objekty
cizích správců navázané na podjezdy a pro detailní data se musí přejít do BMS.
Totéž platí pro mosty ŘSD, které jsou navázané na podjezdy cizích správců.
Obdobný problém stále trvá - mosty po dokončení stavby není možné převádět mosty mezi CEV a BMS
a bude muset být připraven export a import dat mezi systémy.
3.

Požadavky na vypracování HP

V rámci pracovní skupiny ŘSD podpora správních činností Čechy byl zpracován návrh na požadavky
při zpracování hlavních prohlídek.
V dokumentu jsou shrnuty požadavky na způsob zpracování HP v CEV:
Zpracovatel prohlídky provede vždy kontrolu a případné doplnění popisu částí objektu v evidenčním
modulu. Při prohlídce je nutné zaznamenat všechny zjištěné závady a jejich lokalizaci. Navržená opatření
se ale nutně nemusí týkat všech zjištěných závad.
Doplnění popisu částí v evidenčním modulu
- před zahájením zpracování protokolu HP bude provedena kontrola popisu částí v ev. modulu, prohlídka
bez popisu částí v ev. modulu nebude schválena objednavatelem
- pro provedení kontroly je možné využít formulář sloupcový ML, kde se tisknou všechny údaje zadané
v evidenčním modulu objektu,
- následně se provede doplnění/aktualizace popisu všech chybějících částí,
- zadává se vždy samostatně odlišný druh části (např. krajní opěry plošné základy, mezilehlé podpěry
plošný základ, skupiny polí NK a pod.),
- při popisu části se doplní vždy i materiál a typ/druh části.
Zpracování prohlídky
- základní přehled částí objektu se v prohlídce přebírá z evidenčního modulu, při tom není nutné doplňovat dílčí části,
- doplnění dalších závad v prohlídce v návaznosti na upřesnění polohy části mostu, při prohlídce se
většinou zjistí další dílčí závady, které se musí přiřadit k části s upřesněnou pozicí, např. celkově
ložiska v dobrém stavu, ale ložiska na OP1 – koroze,
- zpracovatel prohlídky upozorní na případné větší nesrovnalosti v evidenci mostu, např. nedostatečný nebo žádný náčrt apod., jedná se o závady v evidenci, které nemůže zpracovatel sám vyřešit
v rámci prohlídky,
- popis závady bude stručný a závada bude vždy lokalizována (upřesněna poloha závady) a bude určen
stav navazující části mostu,
- každá závada se uvádí samostatně, není správné zapsat několik rozdílných závad do jedné položky,
závady se přiřazují vždy k vybrané části mostu, při opakujícím se stejným typu závady na celém
mostě se závada popíše pro celou NK, nebo všechna pole,
- při popisu závady se vždy uvede porovnání s předchozí prohlídkou
- vždy se u závady ohodnotí stav části (zde se nehodnotí použitelnost), jde o to hodnotit předpokládaný
vývoj a odhadnout potřebu opravy/výměny části, s prohlídkou to přímo nesouvisí, ale s hodnocením v SHV
Fotodokumentace
- vždy budou přehledné foto mostu (boční pohledy, prostorové uspořádání, pohledy na podpěry a jednotlivá pole/podhledy NK),
- popis závad bude doložen fotografiemi zjištěných závad, detailní foto jsou pouze na doplnění
- fotodokumentace bude vždy s popisem, co je na fotu zobrazeno (z hlediska polohy),
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- je nutná dobrá kvalita přikládaných fotografií,
- počet snímků úměrně k velikosti objektu a rozsahu závad. Dále je pro připomenutí uvedena tabulka
z ĆSN 736221

Návrh opatření
Návrh opatření je podkladem pro plánování údržby objektu.
- opatření se nezadávají u každé zjištěné závady, zpracovávají se pouze opatření, která navazují na
požadavky údržby a oprav,
- v CEV je zapracován nový seznam položek údržby, členění typu údržby
- položkou je i požadavek na diagnostiku, měření a PD,
- požadavek na sledování požadavků údržby a na jejich splnění, zavedení karty údržby mostu, požadavky
údržby a jejich uložení do karty údržby se provádí samostatně v údržbovém modulu po dokončení
prohlídky,
- opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby, následné zadání musí
být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u správce odpovědného za zadání zakázky na
provedení údržby.
Zatížitelnost
"Detailní požadavky jsou zapracovány v materiálu Ing. Drahoráda – „Metodika stanovení a evidence
zatížitelnosti na mostech ve správě ŘSD".
4.

Údržbový modul

Postup při zadání požadavků údržby, popis úprav modulu údržby (splnění požadavků, karta údržby
mostu)
Prohlídka - zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané
na jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu (upravovat
prohlídku smí pouze její zpracovatel),
Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí navržená opatření jako požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní
Současný stav - návrh opatření (zůstává)
zadání popisu závady a návrh opatření se ponechá bez úprav
závada i otření musí být vždy navázány na zvolenou část mostu
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následně se v údržbovém modulu zadávají požadavky podle číselníku údržby
Tlačítko katalog - výběr z položek aktualizovaného katalogu závad, při návrhu opatření se aktivuje
katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere
typ závady
část mostu
materiál části mostu
ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané závady,
která se následně označí a přepíše do opatření, následně je možné text opatření doplnit, takto zadané
opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby

Údržbový modul - provede se kontrola, případně doplnění položek údržby formulář s požadavky se
nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky přesunou do karty údržby mostu.
Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro vybranou skupinu mostů, z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení
rozpočtu pro zdání stavby, položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat.
Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání ano a data splnění se též přesunou
do karty údržby mostu.
Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky.
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5.

Aktualizovaný katalog závad mostů

V letošním roce byla schválena nová verze katalogu závad mostů PK. Aktualizovaný katalog zapracován
do CEV a předpokládáme i zapracování do BMS.
Základní požadavkem na aktualizovaný katalog závad bylo jeho zjednodušení členění závad a především možnost jeho zapracování do CEV/BMS a využití při zpracování prohlídek mostů a plánování údržby
a oprav. Vycházeli jsme z postupu při plánování údržby a oprav viz následující schéma:

Katalog vychází z původního katalogu závad zpracovaného v roce 2009 a následně doplněného o závady konstrukcí z předpjatého betonu (VÚT Brno).
Bylo ale zcela nově pojato členění katalogu a zatřídění závad. Katalog byl doplněn zatím pouze
o cca 100 nových položek a po jeho projednání a schválení se předpokládá v dalším kole jeho doplnění
o další položky.
V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ závady. Pro
členění byly ale použity nové číselníky.
Položky jako zatížitelnost, použitelnost, míra, rozsah a naléhavost odstranění, byly z katalogu vypuštěny. Navržené opatření je nyní označeno jako položka údržby a je navázáno na nový číselník údržby mostu.
Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách mostů
a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS.
Katalog je zapracován v CEV a je propojen se základním číselníkem pro označení typ údržby/opravy,
který umožňuje správci následné členění požadavků podle útvarů zajišťujících provedení prací.
Katalog se zobrazí při zadávání závady a opatření k závadě

32

Metody pro zajištění udržitelnosti
ocelových mostních konstrukcí
industriálního kulturního dědictví
autor:

Pavel Ryjáček, Vojtěch Stančík, Jakub Vůjtěch,
Martin Pospíšil, Jan Kudláček, Miroslav Sýkora

organizace: Pavel Ryjáček, Vojtěch Stančík, Jakub Vůjtěch
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Martin Pospíšil
Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 29 Praha 6
Jan Kudláček
Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Miroslav Sýkora
Kloknerův ústav, ČVUT v Praze, Šolínova 7, 160 00 Praha 6
1. Úvod
Mosty jsou součástí každé dopravní cesty, ať železniční, dálniční, silniční nebo stezky pro cyklisty
a chodce. Jsou velkými stavbami, které dotvářejí ráz krajiny nebo urbanismus města. V druhé polovině
19. století nastal rozmach železniční dopravy. Právě v té době vzniklo mnoho železničních mostů. Pro
malá rozpětí to byly mosty kamenné nebo cihelné. V případě potřeby větších rozpětí to byly ocelové
mosty. Jistá část těchto mostů slouží dopravě dodnes. Převážně se s nimi setkáme na lokálních tratích
či méně zatížených komunikacích.

Obr. 1 Most ve Skochovicích

Obr. 2 Visutý most ve Stádleci

Přibližně 400 z nich je památkově chráněno, čtyři mosty jsou národními kulturními památkami a další
spadají pod památkově chráněná území. Stáří však na mostech zanechává své stopy, a to zejména v podobě koroze nebo rozvoje trhlin. Mnoho cenných kovových mostů není památkově chráněno, a v důsledku
jejich rychle ubývající hmotné podstaty se nenávratně ztrácí významná stopa našeho průmyslového
dědictví devatenáctého a první poloviny dvacátého století.
Tyto mosty již splnily svoji úlohu z hlediska požadované životnosti, ale není možno je ve větším počtu nahradit mosty novými. Z hlediska zachování industriálního kulturního dědictví je naopak žádoucí
alespoň vybrané reprezentanty zachovat a udržet v náležitém stavebním stavu.
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V mnoha případech se jedná o nádherné a ojedinělé mostní konstrukce, se kterými se ve světě již běžně
nesetkáme. Jsou chloubou našeho mostního stavitelství z období Rakousko-Uherska a první republiky.
Vysoká odbornost tehdejších inženýrů, rozvinutý průmysl a kvalita práce při výrobě a stavbě ocelových
mostů byla předpokladem k tomu, že se nám tyto mosty v úctyhodném počtu dochovaly dodnes.
Je proto naší povinností toto industriální kulturní dědictví v přiměřené míře zachovat pro další generace. To však znamená, že se o vybrané reprezentanty starých ocelových mostů musíme postarat tak,
aby mohly sloužit dopravě, byť s omezeními, po několik dalších desetiletí. Jednou z možností je například
transformace již nepoužitelného mostu na lávku pro cyklisty.
Ocelové mosty uvedené do provozu před 100 lety a dříve mají jiné konstrukční řešení než moderní
mosty. Hlavní charakteristikou starých ocelových mostů je nýtování. Jednotlivé pruty, které nebylo možno
vyrobit válcováním, byly zhotoveny pomocí nýtování. Ale i spoje v celé nosné konstrukci byly nýtované.
Technologie svařování nastoupila do výroby ocelových mostů až v druhé polovině 20. století.
Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a provozovateli železničních a silničních mostů
byly v projektu zpracovány metody a technologie pro diagnostiku a hodnocení historických litinových
a ocelových konstrukcí se zaměřením na poruchy korozního a únavového charakteru. Byly připraveny
neinvazivní a reverzibilní postupy zesilování prvků a styčníků, nové technologie pro úpravy povrchů historických mostů a inovativní systémy protikorozní ochrany s využitím nanotechnologií. V rámci projektu
byly provedeny technické prohlídky ocelových mostů navazující na výsledky srovnávacího mapování
průmyslového dědictví. Následně byly výsledky projektu pilotně aplikovány na případových studiích
typických mostů i na reálných mostech.
Multidisciplinární projekt se opírá o spolupráci předních expertů z Fakulty stavební, Fakulty architektury (včetně Výzkumného centra průmyslového dědictví), Fakulty strojní a Kloknerova ústavu ČVUT
s předními experty NPÚ a zástupci provozovatelů (ŘSD ČR, SŽ a TSK Praha). Poznatky se uplatňují ve
stavební praxi, ale i při výuce na vysokých školách a v celoživotním vzdělávání odborné veřejnosti.
Výsledky jsou ověřovány na skutečných konstrukcích. Cílová skupina zahrnuje odborníky na ochranu
památkových staveb, projektanty, stavební firmy, zaměstnance odpovědných úřadů i studenty SPŠ a VŠ.

Obr. 3 Obálka knihy “Metody pro zajištění udržitelnosti
ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví”
Předkládaný kritický katalog, viz obr. 3, je výsledkem 5letého výzkumu a shrnuje jeho výsledky
i výhled v oblasti historických nýtovaných mostů v České republice. Je volně ke stažení na adrese
http://people.fsv.cvut.cz/www/ryjacpav/CatalogueNAKI.pdf
2 Hlavní výsledky projektu „Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví“
Uvedený výzkumný projekt byl řešen po dobu 5 let v celkem šesti etapách projektu:
- E1 – Metody pro diagnostiku ocelových mostů
- E2 – Analýza invazivnosti postupů a technické průzkumy typových mostních objektů
- E3 – Metody pro zesilování a renovaci prvků
- E4 – Metody pro ošetření a ochranu povrchů
- E5 – Metody pro zesilování spojů a styčníků
- E6 – Metodika hodnocení konstrukcí s ohledem na jejich udržitelnost
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Tato kapitola stručně rekapituluje nejvýznamnější výsledky projektu a jejich praktický dopad.
V etapě E1 – Metody pro diagnostiku ocelových mostů byla na základě prohlídek 77 mostů a dalších
podkladů vypracována podrobná „Metodika pro diagnostiku ocelových mostních konstrukcí kulturního
dědictví“, kde jsou shrnuty všeobecné požadavky na provedení diagnostického průzkumu a vizuálního
a degradačního průzkumu konstrukce, průzkum korozního oslabení, zkoušky materiálových vlastností
a korozní průzkum PKO. Metodika definuje kvalitativní rozsah průzkumu, který následně umožní kvalitní
hodnocení mostu a zvýší díky zpřesnění vstupních hodnot její možnosti pro další využití. Metodika je ke
stažení na: http://people.fsv.cvut.cz/www/ryjacpav/publications.htm.

Obr. 4 Mapa prohlédnutých mostů z ohledu na památkovou ochranu
V etapě E2 – Analýza invazivnosti postupů a technické průzkumy typových mostních objektů byly
provedeny prohlídky celkem 73 mostů. Dalším výsledkem byla metodika kvantifikace citlivosti památkové hodnoty tak, aby bylo možné co nejpřesněji popsat a analyzovat památkovou hodnotu jednotlivých mostních konstrukcí. Ke stanovení památkové hodnoty byla použita metoda E-P (Heritage Value
Assessment Method), na jejímž základě byl testován postup stanovení citlivosti památkové hodnoty na
invazivitu diagnostických metod.
Třetí oblastí a výsledkem je vývoj metod pro hodnocení únavové životnosti, popř. zbytkové životnosti.
Pro stanovení a analýzu únavové životnosti byl vyvinut nástroj pro predikci únavového chování degradovaných ocelových mostů FALCom. Program byl vytvořen pro výpočet únavového poškození konstrukčních
prvků, které jsou (či nejsou) oslabeny korozí, a pro odhad jejich zbytkové životnosti. Software bude do
konce listopadu ke stažení na: http://people.fsv.cvut.cz/www/ryjacpav/publications.htm
V etapě E3 – Metody pro zesilování a renovaci prvků byla navázána velice významná spolupráce s pracovníky z Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology. Pro zesílení prvků byla
ověřena a aplikována technologie SMA. Jako výsledek projektu byla v červnu 2019 provedena zkušební
aplikace prvního zesílení technologií SMA na mostě na světě. Úspěšné uskutečnění a výsledky tohoto
experimentu na reálné konstrukci potvrdily veliký potenciál technologie SMA pro zesilování historických
ocelových mostů.
Jedná se o zesilování pomocí SMA nebo též „shape memory alloys“ pro zvýšení statické únosnosti
a únavové životnosti konstrukce využitím speciální materiálové vlastnosti, tzv. efektu tvarové paměti.
Zesilování historických ocelových mostů s sebou nese řadu specifik. Členitost těchto konstrukcí komplikuje možnost upevnění dodatečného zesílení. Zároveň je kvůli technické a kulturní hodnotě těchto
objektů vhodné redukovat nutné zásahy do konstrukce na minimum. V případě zesílení dosud známými
metodami za využití předpínacích tyčí, kabelů, či lamel na bázi uhlíkových vláken je mnohdy nutné použití složitých kotevních oblastí. A také vyřešení upevnění hydraulických lisů.
V rámci výzkumu byla též provedena laboratorní zkouška zesílení pomocí materiálu SMA. Po ověření
experimentem byla provedena aplikace zesílení na skutečnou konstrukci historického ocelového mostu
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v Petrově nad Desnou. Pro zesílení byly použity pásky SMA kotvené ke konstrukci příčníku dvojicí úhelníků upevněných HRC šrouby.

Obr. 5 Zesílení příčníku na mostě v Petrově
V roce 2020 a 2021 bylo zesílení SMA aplikováno za pomoci ocelových tyčí i pro reálné zesílení mostu
Kapitána Jaroše v Karlových Varech. To mělo za cíl snížení trvalého průhybu nosné konstrukce a zvýšení
její statické únosnosti. Aplikace jako taková je unikátním projektem, jednalo se o první reálnou aplikaci
trvalého zesílení pomocí SMA na nosnou konstrukci mostu. Přestože předmětný most je poměrně novou konstrukcí, vyvinuté zesílení bude plně použitelné i pro historické mosty. Je zde tedy jednoznačná
synergie cílů řešení.

Obr. 6 Finální konfigurace zesílení na mostě kpt. Jaroše
V rámci etapy E4 – Metody pro ošetření a ochranu povrchů byl výzkum směřován na zlepšení kvality
úpravy povrchu a aplikace nátěrových hmot v úzkých štěrbinách, které jsou u historických mostů časté. Hlavním výsledkem je užitný vzor UV 34780 – Tryska pro vysokotlaké tryskání vodním paprskem do
obtížně přístupných míst. Její primární využití je pro čištění a odstraňování nečistot v těžko dostupných
místech, jako jsou úzké štěrbiny ocelových konstrukcí. Tuto trysku lze využít i v dalších těžko dostupných
místech při čištění strojních součástí a celků, jako jsou dutiny či úzké prostory.
Výhoda řešení spočívá zejména v možnosti výměny tryskové části. Tryskovou část je možné zasunout
do úzké štěrbiny a provést otryskání přímo ve štěrbině. Podle dané hloubky, popř. šířky štěrbiny je možné
zvolit příslušně velkou (dlouhou) tryskovou část.
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Obr. 7 Sestava vyrobené trysky

Obr. 8 První test trysky

Dalším významným výsledkem byla ověřená technologie – Technologie oprav protikorozní ochrany
historických ocelových konstrukcí s využitím kombinovaných povlaků. Ověřená technologie má za cíl
zajistit vhodnou protikorozní ochranu menších ocelových částí, jako jsou demontovatelné prvky zábradlí a dekorativní části historických a technických památek. Cílem bylo aplikovat takovou protikorozní
ochranu, která poskytne ochranu i na velice exponovaných a mechanicky namáhaných částech zábradlí
ocelové mostní konstrukce, kde by mohlo docházet k rychlému koroznímu napadení a ztrátě životnosti
protikorozní ochrany. Protikorozní ochranný systém byl navržen v kombinaci žárového pokovení Zn ponorem s ochranným nátěrovým systémem. Jedná se o provedení celkové protikorozní ochrany segmentu
zábradlí Čechova mostu, která splňuje požadované vlastnosti a zaručuje dlouhou životnost ve vysoce
korozně namáhaném prostředí. Protikorozní ochrana tak bude zaručovat požadovanou životnost (více
než 25 let) v korozním prostředí C4.

Obr. 9 Aplikace duplexní PKO na zábradlí Čechova mostu
V rámci etapy E5 – Metody pro zesilování spojů a styčníků byl výzkum zaměřen na zesilování často
silně degradovaných podporových míst ocelových mostů pomoci pouzdra z ultra-vysokohodnotného
betonu (UHPC), čímž dojde k zastavení koroze a k zesílení korozně oslabené části. Pro toto zesílení vznikl
jak funkční vzorek, tak byl zapsán užitný vzor.
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Obr. 10 Zkušební vzorek pro zesílení podporové oblasti UHFRPC
Výsledkem etapy E6 – Metodika hodnocení konstrukcí s ohledem na jejich udržitelnost je zejména
metodika hodnocení udržitelnosti, která umožní přihlédnout k výsledkům:
• zatěžovacích a studijních zkoušek k validaci výpočetních modelů,
• hodnocení mostů s ohledem na jejich zatížitelnost, přechodnost a únavovou životnost,
• hodnocení citlivosti památkové hodnoty
a poskytuje doporučení pro provádění dlouhodobého monitoringu mostů, renovaci a zesilování
ocelových mostů s ohledem na památkovou hodnotu, obnovu PKO historických mostních konstrukcí
a zhodnocení ekologických kritérií.
V současné době probíhá proces schvalování metodiky, která bude následně schválena MK jako památkový postup pro využití v praxi.
3. Závěr
Hodnocení stávajících mostů, a to zejména mostů s historickou hodnotou, je náročná a specifická
činnost, vyžadující mnohem více zkušenosti a dovednosti mostního inženýra. Je nezbytné v tomto procesu
využít všechny dostupné možnosti získání informací o mostu, zpřesnění strany zatížení i strany materiálových vlastností. Doporučujeme použití pokročilých metod numerické analýzy, jako např. stanovení
tuhosti styčníků metodou CBFEM.
V rámci zmíněného projektu byla zpracována řada nástrojů a pomůcek, které v tomto procesu pomohou jak projektantům, tak správcům a orgánům státní správy a památkové péče v procesu záchrany
a zachování historických ocelových mostů.
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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Anotace
Již více než rok probíhá úzká spolupráce mezi Provozním úsekem ŘSD ČR a vybranými odbornými
subjekty se zkušenostmi v oblasti provádění mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a přepočtů
zatížitelnosti v oblasti majetkové správy dálničních mostů. Hlavním cílem této spolupráce je zajištění
všech zákonných povinností správce mostních objektů, včetně kontroly a přejímek výsledků dohlédací
činnosti (prohlídek mostních objektů). Ze zkušeností z těchto činností jsou průběžně vyvozovány závěry
a upravovány příslušné metodiky a postupy (zadávání a provádění mostních prohlídek, správa mostních
objektů, pokyny jednotlivým správcům apod.).
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na významné výsledky této činnosti, které se promítají do provádění hlavních a mimořádných prohlídek a osvětlit důvody, které ke změnám vedly.
Úvod / Účel hlavních a mimořádných prohlídek mostů
Hlavními a mimořádnými prohlídkami se provádí podrobný dozor nad stavem, spolehlivostí a bezpečností mostních objektů (mostů a propustků) na síti pozemních komunikací z titulu zajištění veřejného
zájmu a bezpečnosti obyvatelstva. 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.
Mimořádné prohlídky slouží zejména jako nástroj pro posouzení/zajištění spolehlivosti a bezpečnosti
mostů nebo jejich částí po mimořádných událostech nebo v případě zjištění závažné poruchy.
Základním účelem hlavních a mimořádných 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 a spolehlivost, resp. zajištění veřejného zájmu z hlediska provozu na převáděné komunikaci. 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).
Z hlediska správy a údržby mostních objektů spočívá základní účel hlavních prohlídek z pohledu
vlastníka/správce ve stanovení aktuálního stavu mostu a případně návrhu takových opatření, která
zajistí jeho spolehlivost (požadovanou odolnost mostu při definované zatížitelnosti) a bezpečnost provozu na mostě i pod ním (poruchy zádržného systému, poruchy vozovky apod.) a ve stanovení požadavků
na veškeré druhy údržby a opravy mostního objektu, včetně stanovení naléhavosti jejich provedení.
Z hlediska běžné a nestavební údržby je rovněž úlohou zpracovatele hlavní prohlídky kontrola provedení opatření z předchozích hlavních a běžných prohlídek. Z pohledu stavební údržby a oprav mostu
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je úlohou hlavní prohlídky principiální návrh opatření, rozhodně není úlohou zpracovatele prohlídky
definovat podrobné postupy nebo způsob opravy mostu nebo jeho částí.
Rozsah a podrobnost provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů
Rozsah a podrobnost provádění hlavní prohlídky jsou odvislé od jejího účelu (viz předchozí odstavec)
a jsou definovány ČSN 73 6221. Pro mimořádné prohlídky platí shodné principy s tím, že rozsah kontrolovaných částí mostu může být upraven (zacílen) jen na vybrané (kritické/poškozené) části či prvky mostu.
Při hlavní prohlídce se vždy provádí kompletní vizuální kontrola celého mostu, všech jeho částí
a prvků z hlediska jejich všeobecného stavu, stability, odolnosti, spolehlivosti, použitelnosti a zajištění
bezpečnosti provozu na mostě i pod ním. 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.
-

-

-

Zejména se v rámci hlavní prohlídky provádí:
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 mostních ložisek a mostních závěrů (funkčnost, bezpečnost provozu, zajištění dostatečného rozsahu pohybů mostu apod.);
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 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.

Součástí hlavní prohlídky je rovněž kontrola mostního listu, včetně platnosti údajů v něm uvedených,
resp. posouzení jejich platnosti.
Popis mostu a jeho částí
Popis skutečného stavu a uspořádání mostu, jeho částí a prvků, včetně jejich uvedení v záznamu
o prohlídce, je nedílnou součástí prohlídky. Dlouhodobým záměrem a cílem správce i mostních prohlídkářů by měla být minimalizace opakované práce při popisu mostu, jeho částí a prvků. Toho se dá ve
většině používaných evidenčních systémů snadno dosáhnout naplněním těchto dat do mostního listu
a následným převzetím do popisu prohlídky (např. aktuální systémy CEV Mosty a BMS). Využitím této
možnosti odpadá opakované přepisování a/nebo kopírování textů a jejich změny při každé hlavní nebo
mimořádné prohlídce.
Dlouhodobě přináší požadavek na vyplňování a doplňování popisů mostu a jeho částí v evidenčním
modulu tak, jak je v současnosti uplatňován na mostech ve správě ŘSD, významné pokroky ve stavu
a aktuálnosti mostní evidence a minimalizaci chyb či nedorozumění v popisech mostů, které je pak možné
centrálně přebírat. Nárůst pracnosti zhotovitele (mostního prohlídkáře) proti vyplňování popisů mostu
a jeho částí do vlastní prohlídky (zprávy o prohlídce) je prakticky nulový. Z hlediska správce klade sice
tento přístup mírně větší nároky na odbornou kontrolu provedených prohlídek ve fázi plnění mostní
evidence, avšak jeho přínosy z hlediska stavu mostní evidence jsou nesporné.
41

Výhledově lze v mostní evidenci očekávat tlak na zvýšení podrobnosti popisů jednotlivých částí
a prvků mostu. Předpokládá se doplnění údajů v mostní evidenci o materiály rozhodujících částí konstrukce, mostního příslušenství apod. Tento krok souvisí zejména s požadavky na evidenci u nových
mostů a mostů po opravě, kde je tyto údaje možné převzít ze závěrečných zpráv.
Na tomto místě je vhodné upozornit, že vyplnění mostního listu z pohledu materiálového řešení mostu
a jeho jednotlivých částí a prvků není primárně součástí mostní prohlídky. Samostatně je vhodné zmínit,
že se to týká rovněž stanovení zatížitelnosti mostu, kterou je nutno před uvedením do provozu nutno
stanovit podle ČSN 73 6222. K tomu je třeba odborné způsobilosti podle zákona 360/1992 Sb., odborná
způsobilost mostního prohlídkáře tuto nepokrývá. Zpracování mostního listu na stavbách ŘSD obstarává
zhotovitel stavby v rámci vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to včetně stanovení
zatížitelnosti mostu.
Popis závad a poruch
Popis závad a poruch zastižených při prohlídce mostu je z pohledu správce základním výstupem provedené prohlídky. Zejména to platí u závad, k nimž se váží navrhovaná opatření. Do záznamu o prohlídce
se zaznamenají všechny závady a poruchy, které mají, nebo v budoucnu mohou mít významný vliv na
spolehlivost, bezpečnost a trvanlivost mostu, jeho částí a prvků.
K jednotlivým závadám a poruchám se uvede jejich lokalizace a odhad rozsahu. Lokalizace zastižených
závad a poruch je důležitá zejména u větších staveb, kdy není obecně možné jednotlivé závady jednoduše
na mostě vyhledat. Z hlediska odhadu rozsahu poruch je nutné vycházet z požadavku, že při plánování
údržby správcem musí být k dispozici základní informace o rozsahu a typu poruch přímo v prohlídce
(vč. fotodokumentace) tak, aby nebylo nutné most při základním plánování údržby znovu navštěvovat
a podrobněji zkoumat. Typicky se jedná o odhady míry poškození spár vozovky (např. odhad 25% - 50%
- 75% - 100% délky těsněných spár), odhad rozměrů plochy betonu poškozené trhlinami, odhad rozsahu
poškození PKO, odhad rozsahu poškození záchytného systému apod. Na druhou stranu je třeba uvést,
že úkolem HPM/MPM není v základním rozsahu pasportizace poruch mostu. Pokud je pasportizace požadována, musí být objednatelem specifikována v rámci zadávacího řízení prohlídek.
Návrh opatření
Návrh opatření je z pohledu vlastníka/správce mostu základním výstupem prohlídky, který se následně
přímo promítá do správy a údržby mostu. Aktuální zkušenosti ukazují, jak je formulace textu opatření
a správná volba naléhavosti odstranění důležitá rovněž z pohledu orgánů státní správy nadřízených
vlastníku/správci (např. NKÚ).
Z pohledu zpracovatele prohlídky (mostního prohlídkáře) představují navržená opatření základní
podmínky, při jejichž splnění bude na předmětném mostě zajištěna spolehlivost, bezpečnost provozu
a trvanlivost. Do opatření navrhovaných v rámci HPM/MPM spadají jednak klasické požadavky na údržbu a opravy mostu a jednak požadavky specifické, zejména úpravy zatížitelnosti mostu a v širším slova
smyslu i úpravy stavebního stavu mostu.
Z pohledu vlastníka/správce mostu představují navržená a projednaná opatření základní požadavky
na údržbu a správu mostu, kterými se musí v souladu s požadavky ČSN 73 6221 řídit, včetně jejich realizace v určených termínech.
Na základě aktuálních zkušeností s výstupy prohlídek na mostních objektech ve správě ŘSD bylo
formulováno několik základních pravidel a pokynů pro návrh opatření v rámci výkonu prohlídek, která
jsou v současnosti při přejímání prohlídek uplatňována:
•
Ačkoliv závady mají být v prohlídce mostu popsány komplexně, ne každá závada musí mít definované opatření. Opatření se slučují do logických celků zahrnujících i více částí nebo prvků mostu
(např. oprava podhledu nosné konstrukce zahrnuje opravu povrchu hlavních nosníků, příčníků
i spodního líce desky mostovky).
•
Naléhavost odstranění závady se musí přizpůsobit skutečné závažnosti a možnostem vlastníka/
správce z hlediska provedení (např. pokud je nutná soutěž na zhotovitele v rámci veřejné zakázky, projektová příprava apod., není možné požadovat odstranění v nerealistických termínech).
Případně je třeba hledat jinou kombinaci opatření pro zajištění spolehlivosti, bezpečnosti nebo
trvanlivosti mostu.
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•
•

Do opatření se běžně neuvádí práce spadající do nestavební údržby mostů podle přílohy
A ČSN 73 6221. Pokud není nestavební údržba prováděna, uvede se jeden komplexní požadavek na
její provádění s případnou specifikací konkrétních prací.
V rámci projednání prohlídek je nutno prověřovat, zda nejsou příslušná opatření již prováděna
v rámci jiných prací, nebo v přípravě. V takovém případě se text opatření buď upraví, nebo vypustí
a informace o probíhajících pracích se uvede v textu závady.

Výše uvedená pravidla a pokyny mají za cíl odstranění velkého množství opatření, v nichž zanikají
zásadní požadavky na úkony pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti mostních objektů. Při vysokém
množství požadovaných/navrhovaných opatření je pro správce také téměř nemožné je realizovat všechny,
nemluvě o tom, že po splnění opatření je musí správce v evidenčním systému (CEV, BMS apod.) rovněž
formálně vypořádat a ukončit.
Pro zajištění výše uvedených požadavků a doporučení a pro diskuzi navrhovaných opatření a jejich
případné úpravy slouží projednání prohlídek s vlastníkem/správcem mostu. V rámci projednání se na
základě zkušenosti často upravují zejména texty opatření a naléhavosti odstranění závad, když je nutno
vyvážit reálná rizika plynoucí ze skutečné situace, odpovědnost jednotlivých účastníků a reálné možnosti
vlastníka/správce z hlediska provádění navrhovaných opatření, včetně času potřebného k jejich provedení.
Fotodokumentace
Fotodokumentace z prohlídky je zcela zásadní součástí prohlídky, a to jak z pohledu vlastníka/správce
(provádění opatření, navazující prohlídky apod.), tak z pohledu hodnocení mostu a vývoje jeho stavu při
následných prohlídkách nebo při návrhu oprav.
Základním požadavkem na fotodokumentaci je, že musí v dostatečně podrobném rozsahu dokumentovat stav mostu, jeho částí a prvků v době provádění prohlídky. Je vhodné, aby byly jednotlivé fotografie
uspořádány v logickém pořadí, resp. v logických celcích (např. spodní stavba – nosná konstrukce – svršek), a ne chaoticky. Nevhodné je rovněž uvádění detailních pohledů na jednotlivé závady bez uvedení
přehledných fotografií zachycujících celkové skutečnosti a měřítka na mostě.
Jak již bylo řečeno, fotodokumentace slouží také k hodnocení vývoje stavu mostu během dalších prohlídek mostu, a měla by proto zachycovat všechny rozhodující části a prvky mostu a jejich souvislosti,
včetně významných závad a poruch mostu. 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 ale současně i dostatečně podrobné 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. U velkých mostů to pochopitelně generuje poměrně významná množství fotografií, která jsou ale z dlouhodobého pohledu nezbytná.
Zpráva z prohlídky
Zpráva z hlavní prohlídky je základním oficiálním výstupem prohlídky a dokladem o stavu mostního
objektu v době provedení prohlídky. Z pohledu správce se jedná o základní podklad, o který se opírá
při správě a plánování údržby a oprav mostu. Z právního hlediska je zpráva o prohlídce protokolárním
záznamem o stavu mostního objektu a důkazem o správnosti a přiměřenosti navrhovaných opatření.
Tyto skutečnosti a pojetí jsou zcela zásadní při případných nehodách, havarijních situacích nebo sporech
týkajících se předmětného mostu.
Základní formální a technické požadavky na rozsah a obsah zprávy stanoví ČSN 73 6221. Z pohledu
mostního prohlídkáře i vlastníka/správce mostu je třeba, aby zpráva obsahovala popis a vyhodnocení všech významných závad a poruch mostu zastižených při prohlídce, návrh opatření a odpovídající
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fotodokumentaci. V případě potřeby se rovněž jako příloha zprávy přiloží další dokumenty 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.). Základním pravidlem založeným
na zkušenosti je totiž skutečnost, že co není evidováno v mostní evidenci, jako by neexistovalo.
Závěr
Článek shrnuje aktuální stav a vývoj v oblasti požadavků na provádění a výstupy mostních prohlídek
u dálničních mostů ve správě ŘSD ČR v návaznosti na výkon jejich správy a údržby. Uvedené požadavky
nejsou jistě konečné a v průběhu času lze očekávat jejich úpravu a další vývoj v návaznosti na aktuální
situaci a vývoj v tomto oboru. Za zásadní lze ale považovat ustálení základních požadavků a tezí pro
provádění a vyhodnocování prohlídek, které vyšly z komplexní diskuze všech zainteresovaných účastníků
(správce, prohlídkáři, mostní technici) a při uvážení aktuálních okolností a souvislostí správy a provozování mostních objektů, včetně právních důsledků jednotlivých činností a odpovědnosti za ně.
Otevřené sdílení a podrobná diskuze jednotlivých požadavků a jejich odůvodnění je základním
smyslem pořádaných seminářů. Současně je obsáhlá a konstruktivní všeobecná diskuze rozhodujícím
předpokladem pro konsenzuální úpravy, přijetí a následné dodržování výsledných pravidel a přístupů,
což je konečným, i když vpravdě velmi těžce dosažitelným, cílem.
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Anotace
V současnosti jsou Plány sledování a údržby sestavovány zpravidla projektantem RDS jako nutné zlo
pro splnění dané položky v soupisu prací zhotovitele. Po jeho odevzdání se takový plán octne na dně
šuplíku investora. Jeho funkční využívání jest minimální. JE NA ČASE TO ZMĚNIT!
V roce 2021 připravila firma Pontex pro ÚKKS ŘSD ČR návrh Plánu sledování údržby, který po jeho
odsouhlasení v současné době probíhá implementací do CEV.
Účel
Plán sledování a údržby (dále jen PSAU) shrnuje a uvádí všechny zásadní údaje a informace o mostě,
jeho částech a prvcích nutné z hlediska jeho správce pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu
mostu po celou dobu jeho provozu.
Plán sledování a údržby musí být po dobu životnosti (provozu) mostu pravidelně aktualizován a
doplňován tak, aby byly zohledněny všechny rozhodující skutečnosti ovlivňující provádění údržby a
sledování mostu.
Základní požadavky
Obecně
Plán sledování a údržby musí být zpracován a odsouhlasen před uvedením mostu do provozu.
Plán sledování a údržby se vede jako součást mostní evidence (CEV). Data jsou zpravidla vedena digitálně v systému hospodaření s mosty, přičemž jsou v maximální možné míře využívána data z ostatních
částí mostní evidence (mostní list, mostní prohlídky, mostní archiv).
Již v rámci zpracování projektové dokumentace musí být hlavní zásady a aspekty plánu sledování a
údržby projednány s následným správcem a návrh konstrukce musí respektovat oprávněné požadavky
následného správce.
Použití plánu sledování a údržby
Projekt údržby a sledování mostu má charakter řídící dokumentace. Veškeré práce na mostě musí
být plánovány a prováděny v souladu s tímto plánem.
Zejména musí být zajištěno:
• projekt musí být pravidelně kontrolován a průběžně aktualizován na základě podmínek užívání
mostu, provedených oprav a změn stavby, neplatné části projektu musí být nahrazeny novými
nebo odstraněny;
• musí být jmenována osoba odpovědná za správu mostu, včetně vedení mostní evidence, aktualizaci a dodržování plánu sledování a údržby;
• změny v plánu sledování a údržby smí provádět pouze pověřená osoba, všechny změny musí
být odsouhlaseny odpovědnou osobou;
• projekt musí být k dispozici tam, kde se zabezpečuje provoz, plánují a vyhodnocují se prohlídky
mostu, jeho údržba a opravy.
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Zdroje dat
Pro tvorbu a vyplnění PSAU slouží data z řady zdrojů. Data jako podklad k tvorbě PSAU poskytuje
vlastník nebo správce stavby/mostu. Tato data pochází z několika zdrojů, zejména od objednatele, dozoru
stavby a zhotovitele. Mezi tyto zdroje patří zejména (nikoliv však pouze):
• projektová dokumentace na stupni studie, DÚR, DSP, PDPS, RDS, VTD, DSPS;
• doklady stavby od zhotovitele (datové verze Závěrečné zprávy);
• doklady stavby od zástupce investora (fotodokumentace, záznamy o vadách a jejich odstranění,
záznamy o mimořádných událostech);
• doklady o odstranění závad uvedených při přejímce mostu na základě 1HPM;
• doklady o odstranění závad uplatněných v rámci záruční doby;
• veškeré doklady k navrženému sledování (projekt sledování, podrobné pokyny pro měření a
vyhodnocení, předchozí etapy sledování).
V plánu sledování a údržby se uvede identifikace všech použitých zdrojů, včetně odkazu na jejich
uložení (datové úložiště, archiv apod.).
Obsah
Obecně
Plán sledování a údržby obsahuje řadu skupin informací získaných z několika základních zdrojů. Jednotlivé skupiny informací a jejich původ uvádí Tabulka 1.
Tabulka 1 – Základní skladba informací obsažených v plánu sledování a údržby, včetně základních zdrojů
Strana Oddíl
1
1

Popis
Správní a identifikační údaje

Základní zdroje
Mostní evidence

2

Základní technický popis mostu

Mostní list / DSPS

3

Základní údaje o mostě

Mostní list / DSPS

4

Přehledné výkresy

Mostní list

5

Podrobná data o částech mostu, vybavení a
příslušenství

DSPS / Doklady stavby

6

Záznamy ze stavby

DSPS / Doklady stavby / TDS

7

Převáděné inženýrské sítě a cizí zařízení

PDPS / DSPS / Správce

8

Ochranná pásma

PDPS / DSPS / Správce

9

Dotčené pozemky

PDPS / KN

5

10

Sledování mostu a jeho vyhodnocení

PDPS / DSPS / HPM

6

11

Plán nestavební údržby

Doklady stavby / Správce / Prohlídky

12

Podklady pro stavební údržbu

PDPS / DSPS

13

Návrhová životnost jednotlivých částí a prvků mostu

Doklady stavby / DSPS

14

Záruční doby

SoD / Doklady stavby

15

Ostatní provozní informace a záznamy

Různé

16

Zdroje dat

-

2
3

4

7

8

Správní a identifikační údaje
Správní a identifikační údaje mostu jednoznačně identifikují mostní objekt a jsou uvedeny v mostní
evidenci vedené správcem mostu (CEV).
Správní a identifikační údaje potřebná pro PSAU obsahují zejména:
- evidenční číslo a název mostu;
- identifikaci převáděné komunikace a přemosťované překážky;
- lokalizaci mostu;
- odpovědné osoby.
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Základní technický popis mostu
Základní technický popis mostu sestává ze základního popisu spodní stavby a nosné konstrukce a
slouží k identifikaci základního konstrukčního uspořádání a působení mostu.
Základní technický popis mostu je uveden v mostní evidenci (mostní list) vedené správcem mostu
(CEV). Mostní evidenci vyplňuje obvykle zpracovatel mostního listu na základě dokumentace skutečného
provedení mostu a první hlavní prohlídky.
Základní technický popis mostu obsahuje zejména:
- popis spodní stavby a založení;
- popis nosné konstrukce;
- rok výstavby;
- roky provedení oprav a rekonstrukcí.
Základní údaje o mostu
pozn.: Stávající data uváděna v evidenčním modulu CEV budou rozšířena o základní data nezbytná pro
plnohodnotnou funkci PSAU.
Základní data PSAU shrnují všechny zásadní technické údaje o mostě, které jsou důležité z hlediska
jeho údržby a umožňují správci snadno určit rozsah těchto prací. Zejména se jedná o výměry rozhodujících ploch, částí a prvků mostu, na kterých se provádí jakákoliv údržba. Základní údaje o mostu musejí
obsahovat rovněž základní údaje o specifických prvcích a částech instalovaných na mostě, jako např.
speciální prvky předpětí, závěsy a jejich kotvení, tlumiče kmitání, strojní zařízení apod.
Základní data PSAU jsou zpracovatelem doplněna nad rámce stávající evidence o specifické části a
výměry v závislosti na technickém řešení mostu a požadavcích na jeho údržbu. Základní technické údaje
v mostní evidenci obvykle vyplňuje zpracovatel mostního listu na základě dokumentace skutečného
provedení mostu doplněné o informace z VTD, TePř a PDPS a výsledků provedení první hlavní prohlídky.
Základní data PSAU obsahují zejména (nikoliv však pouze):
- základní rozměry mostu;
- plocha nosné konstrukce;
- nátěrové plochy ocelových konstrukcí;
- množství a kotvení závěsů, externích kabelů předpětí apod.;
- množství, typ a uspořádání ložisek;
- délka a typ mostních závěrů;
- délka a typ
- plocha vozovky a chodníků;
- rozměry jednotlivých prvků a částí záchytného systému;
- délky zálivek;
- délky svodů odvodnění, typ a počet mostních odvodňovačů;
Přehledné výkresy
Výkresy slouží pro jednodušší znázornění a pochopení konstrukčního uspořádání a působení mostu
a jeho částí.
Základní přehledné výkresy se do PSAU vkládají z mostního listu, který obvykle vytváří a vkládá do
mostní evidence zpracovatel mostního listu na základě dokumentace skutečného provedení.
Do PSAU se doporučuje vložit podrobné přehledné výkresy mostu v originálním rozlišení (a velikosti)
ve formátu pdf tak, aby byly čitelné a měly odpovídající vypovídací schopnost. Předpokládá se, že nebude
nutné tyto výkresy tisknout ve formátu výšky A4.
Podrobná data o částech mostu, vybavení a příslušenství
pozn.: Pro umožnění řádné správy a údržby, resp. pro zpřístupnění podrobných informací o jednotlivých
konstrukčních částech mostu oprávněným osobám, budou základní údaje o mostu (viz. kap. 4.4)
doplněna o podrobná data, která budou uvedena vždy u předmětné konstrukční části.
Podrobná data o částech mostu obsahují podrobný popis jednotlivých částí a prvků mostu, zabudovaných výrobků a zařízení. Zejména pak tato data obsahují podrobnou technickou identifikaci a specifikaci
jednotlivých položek, vlastnosti rozhodujících materiálů a výsledky provedených zkoušek tak, aby je bylo
možno jednoznačně zpětně identifikovat v případě nutnosti.

47

Podrobná data o částech mostu, vybavení a příslušenství vkládá do PSAU jeho zpracovatel na základě
dokumentace skutečného provedení mostu, technické specifikace zabudovaných materiálů a výrobků,
včetně výsledků případných průkazních zkoušek, podkladů výrobce, konzultace s TDS a výsledků první
hlavní prohlídky. Řada dat a informací může být převzata z mostní evidence, kam jsou vkládána obvykle
zpracovatelem mostního listu.
U jednotlivých částí nosné konstrukce mostu se uvede identifikace základního materiálu (např. specifikace betonu, konstrukční oceli, betonářské a předpínací výztuže atd.), výsledky průkazních zkoušek
(např. ověření vlastností betonu) provedených během výstavby. U jednotlivých částí mostu se uvedou
základní údaje o postupu výstavby, montážních podporách apod. U betonových konstrukcí se uvedou
zásady postupu betonáže, u předpjatých konstrukcí postup napínání a injektáže předpínacích lan.
U částí, prvků a zabudovaných výrobků s povrchovými úpravami, které se mají udržovat, se uvede
podrobná skladba povrchové úpravy (protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, ochranné a izolační
nátěry apod.). Uvede se podrobná skladba a provedení izolačního souvrství, vozovky a chodníků, včetně
případného odkazu na výměry v části 3.4.
U zabudovaných výrobků (mostní závěry, mostní ložiska, svodidla, zábradlí, prvky odvodnění, zakrytí otvorů apod.) se uvede typ, specifika provedení a výrobce. Do přílohy plánu sledování a údržby se
současně vloží návod k použití daného výrobku. Pokud je z hlediska údržby nutno dané části a prvky
vyměňovat nebo demontovat, uvede se postup montáže, demontáže či výměny.
V případě potřeby se k jednotlivým částem, vybavení a příslušenství uvede základní fotodokumentace,
resp. odkaz na její umístění (např. v datovém úložišti).
Záznamy ze stavby
V tomto oddílu se uvedou všechny důležité informace z provádění stavby. Zejména se uvedou skutečnosti, které mohly nebo v budoucnu mohou ovlivnit chování či odolnost konstrukce.
Záznamy ze stavby vkládá do PSAU jeho zpracovatel na základě vyhodnocení průběhu stavby (závěrečná zpráva zhotovitele, informace TDS, stavební deníky apod.). Doporučuje se podrobná kontrola a
odsouhlasení těchto údajů TDS v rámci procesu předání stavby.
Záznamy ze stavby typicky obsahují zásadní poruchy či poškození konstrukcí, částí a prvků mostu či
zabudovaných prvků vzniklé při stavbě, včetně vyhodnocení těchto poruch či poškození z hlediska budoucích nároků na údržbu a životnost mostu, provádění údržby, oprav apod. U jednotlivých konstrukcí,
částí nebo prvků se rovněž v případě potřeby uvedou neobvyklé okolnosti provázející jejich zhotovení/
osazení, např. extrémní teploty, povodně, sesuvy, poškození při montáži apod.
Samostatně se v tomto odstavci uvedou výsledky zatěžovací zkoušky (byla-li provedena), významná
zjištění první hlavní prohlídky mostu a vedená reklamační řízení, včetně záznamů o jejich vypořádání.
Záznamy o reklamacích vkládá a udržuje správce mostu.
Převáděné inženýrské sítě, cizí zařízení a ochranná pásma
Na základě skutečného provedení stavby a případných následných úprav se uvedou převáděné
inženýrské sítě a osazená cizí zařízení, včetně jejich umístění a provedení, resp. upevnění. Identifikace
převáděných inženýrských sítí má obsahovat rovněž kontakt na vlastníka a správce zařízení.
Samostatně se v tomto odstavci uvedou ochranná pásma, do nichž stavba (most) zasahuje tak, aby
bylo možno v případě údržby/opravy mostu snadno tato pásma identifikovat. Obvykle se uvede soupis
ochranných pásem.
Data do tohoto odstavce vkládá zpracovatel PSAU v kooperaci se správcem na základě dokumentace
skutečného provedení stavby a inženýrských sítí, majetkoprávního vypořádání apod. Údržbu dat a jejich
aktualizaci zajišťuje správce objektu.
Soupis převáděných sítí, cizích zařízení a ochranných pásem je vhodné doplnit schématem, zejména
v případě složitějšího uspořádání mostu nebo většího množství převáděných sítí nebo cizích zařízení.
Dotčené pozemky
Na základě skutečného provedení mostu, geometrického plánu a majetkoprávního řešení se uvedou
dotčené pozemky. Je nezbytné zajistit propojení půdorysu mostu, přístupových komunikací, ochranných
pásem, dotčených IS atd. s údaji v KN.
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Dotčené pozemky obvykle vkládá do PSAU jeho zpracovatel na základě dokumentace skutečného
provedení, majetkoprávního vypořádání a informací z katastru nemovitostí.
V plánu sledování a údržby se obvykle uvádějí tyto typy pozemků:
- pozemky na nichž je stavba umístěna;
- pozemky, které jsou nutné pro provádění běžné údržby, včetně zajištění přístupů;
- pozemky, které jsou nutné pro provádění nestavební údržby, včetně zajištění přístupů.
U pozemků, na nichž je umístěna stavba se současně uvedou evidovaná věcná břemena tak, aby byla
zajištěna snadná identifikace a ověření oprávněnosti vznesených nároků v případě potřeby.
Sledování mostu a jeho vyhodnocení
Uvedou se všechny požadavky na schválená sledování mostu vyplývající z projektové dokumentace
(zejména PDPS), provádění stavby (nestandardní chování konstrukce, mimořádné události během výstavby) nebo užívání mostu (výsledky dohlédací činnosti, mimořádné události).
Požadavky na sledování mostu a jeho vyhodnocení vkládá do PSAU jeho zpracovatel na základě
projektové dokumentace pro provedení stavby a realizační dokumentace stavby, včetně zohlednění
požadavků plynoucích z provádění stavby a první hlavní prohlídky mostu.
K jednotlivým sledováním se uvedou požadavky na jejich provádění, včetně případné instrumentace,
postupu sledování, sledovaných veličin a požadavků na zpřístupnění. U jednotlivých sledování musí být
rovněž uvedeny metody vyhodnocení a, pokud jsou relevantní, kritické hodnoty a opatření, která se mají
přijmout při jejich dosažení (varovné stavy).
V rámci vedení mostní evidence se doporučuje základní výsledky sledování, včetně vyhodnocení,
archivovat.
V oddíle věnovanému sledování budou uvedena i data ze zatěžovacích zkoušek.
Plán nestavební údržby
Plán nestavební údržby obsahuje všechny činnosti nestavební údržby a jejich intervaly, které je správce
mostu povinen provádět pro zajištění spolehlivosti, trvanlivosti a správné funkce mostu a bezpečnosti
provozu na mostě, mimo údržby komunikace (zimní údržba, údržba vodorovného dopravního značení).
Plán nestavební údržby sestavuje zpracovatel PSAU na základě skutečného provedení a uspořádání
mostu, návodů k obsluze a údržbě zabudovaných výrobků a částí. Plán nestavební údržby obsahuje
všechny činnosti spojené s nestavební údržbou mostu. Aktualizaci plánu nestavební údržby provádí
správce mostu na základě vývoje stavu mostu, používaných postupů a technologií a dalších požadavků.
V plánu nestavební údržby se objevují zejména (nikoliv však pouze) požadavky na:
- čištění částí a prvků mostu, vybavení a příslušenství;
- prohlídky;
- sledování.
V plánu nestavební údržby se současně uvedou požadované četnosti jednotlivých činností i případné
specifické požadavky na jejich provádění. Do plánu nestavební údržby se doporučuje uvádět rovněž základní specifika provádění jednotlivých činností (např. základní požadavky na DIO, zpřístupnění apod.) a
odhad pracnosti, případně ceny. Podrobné požadavky na DIO v jednotlivých situacích, případně konkrétní
schémata, se obvykle uvádějí v odstavci podle 4.15.
Obvyklý rozsah a popis základních úkonů nestavební údržby je uveden v příloze 1.
Podklady pro stavební údržbu
Jako podklady pro stavební údržbu slouží podrobné popisy konstrukcí a částí podle předchozích
odstavců této kapitoly doplněné o výkazy výměr z projektové dokumentace (PDPS) upravené podle dokumentace skutečného provedení a doplněné výkresy skutečného provedení stavby a provozními údaji.
Do podkladů pro stavební údržbu se rovněž vkládají doklady z již provedených oprav tak, aby byla
zajištěna kontinuita zachování informací a technických řešení uplatněných na konkrétním objektu.
Podklady pro stavební údržbu průběžně udržuje a doplňuje správce mostu v rámci správy mostu a
mostní evidence.
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Návrhová životnost jednotlivých částí a prvků mostu
V plánu sledování a údržby se uvedou návrhové (předpokládané) životnosti jednotlivých částí a
prvků mostu, zabudovaných prvků a vybavení podle projektové dokumentace (PDPS, RDS) a dokladů
dodavatele/zhotovitele.
Návrhovou životnost jednotlivých částí a prvků mostu, včetně zabudovaných prvků a vybavení mostu, vkládá do PSAU jeho zpracovatel na základě projektové dokumentace (PDPS, RDS, DSPS) a dokladů
výrobce, resp. návodů pro užívání a údržbu.
Návrhová životnost se uvádí zejména (nikoliv však pouze) u těchto částí a prvků:
- nosná konstrukce a spodní stavba – obvykle jako celek;
- speciální části konstrukce (závěsy, tlumiče kmitání apod.)
- mostní závěry;
- mostní ložiska;
- prvky mostního svršku (vozovka, římsy);
- prvky mostního vybavení (zábradlí, svodidla, prvky osvětlení a odvodnění apod.);
- ostatní prvky a části (prvky odvodnění a zpevnění pod mostem apod.).
Návrhové životnosti jednotlivých částí a prvků mostu je nutno zohlednit v plánu nestavební údržby.
Po uplynutí návrhové životnosti části nebo prvku mostu je nutné provedení detailní kontroly a hodnocení příslušné části nebo prvku z hlediska funkční způsobilosti a životnosti (obvykle hlavní nebo
mimořádnou prohlídku mostu) a v případě potřeby přijmout příslušná opatření (oprava/výměna prvku,
sledování prvku apod.).
Záruční doby
V plánu sledování a údržby se evidují záruční doby jednotlivých konstrukcí, částí a prvků mostu,
zabudovaných zařízení a prvků, včetně poruch a záručních oprav, které proběhly.
Do plánu sledování a údržby vloží záruční doby jeho zpracovatel na základě podkladů od vlastníka/
správce mostu, přičemž se zohlední výsledky přejímky a první hlavní prohlídky. Aktualizaci záručních
lhůt následně provádí správce.
Záruční doby se uvádí zejména (nikoliv však pouze) u těchto částí a prvků:
- nosná konstrukce a spodní stavba;
- speciální části konstrukce (závěsy, tlumiče kmitání apod.)
- mostní závěry;
- mostní ložiska;
- prvky mostního svršku (vozovka, římsy);
- prvky mostního vybavení (zábradlí, svodidla, prvky osvětlení a odvodnění apod.);
- ostatní prvky a části (prvky odvodnění a zpevnění pod mostem apod.).
Ostatní provozní informace a záznamy
V tomto oddílu se uvedou informace a záznamy vztahující se ke správě, údržbě a opravám mostu,
které nejsou zařazeny v předchozích oddílech, případně informace v jiných oddílech rozvádějí.
Provozní informace a záznamy vyplňuje obvykle správce mostu. Aktualizaci těchto informací v průběhu
životnosti mostu zajišťuje správce mostu v návaznosti na výkon správy mostního objektu.
Mezi provozní informace patří např. informace o přístupových komunikacích, informace o prováděných
DIO, informace o zpřístupnění jednotlivých konstrukčních částí.
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Problematika správy a údržby mostů
nejen v návaznosti na dohlédací
činnosti (BPM/HPM/MPM)
autor:

Ing. Pavel Řehoř

organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Anotace
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvkovou organizací podle § 54 a násl. Zákona o majetku ČR a hospodaří s majetkem podle § 8 a násl. Tohoto zákona a § 53 a násl. Zákona o rozpočtových
pravidlech. ŘSD se při svém hospodaření řídí právním řádem České republiky, především pak těmito
obecně závaznými právními předpisy:
a) zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů,
b) zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
c) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zadávání veřejných zakázek“),
d) zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
e) zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“).
Zákonem č. 13/1997 Sb., je stanoveno, že vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát a správcem je určeno
ŘSD. Problematika správy a údržby mostů je jednou z činností vyplývajících z výše uvedených předpisů.
Hlavním cílem je zajištění všech zákonných povinností správce mostních objektů včetně kontroly a přejímek výsledků dohlédací činnosti (prohlídek mostních objektů). Ze zkušeností z těchto činností jsou
průběžně vyvozovány závěry a upravovány příslušné metodiky a postupy (zadávání a provádění mostních
prohlídek, správa mostních objektů, pokyny jednotlivým správcům apod.).
Jedním z posledních závěrů je i přípravovaná revize ČSN 73 6221.
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na požadavky pracovníků správy a údržby mostů ŘSD, které se
promítají nejen do provádění prohlídek mostů.
Projektování mostů a problematika správy a údržby mostů
Činnost majetkového správce začíná oficiálně převzetím mostu do majetkové správy. Avšak z důvodů
budoucích přístupů se musíme zajímat již o mosty ve fázi projektu.
Již při návrhu mostní konstrukce je nutné zohlednit způsob provádění prohlídek a budoucích oprav
a rekonstrukcí.
Při návrhu mostů je nutné vycházet ze zásad a doporučení uvedených v Katalogu mostů a řídit se VL-4.
U významných a definovaných mostů je třeba umožnit příjezd autem na komunikaci do úrovně úložného prahu, osadit vrata pro vjezd atd.
Pod povrchovými MZ musí být navržen revizní prostor min. 600 mm. Tomu je nutné přizpůsobit návrh
závěrné zídky. To platí i pro jednoduché MZ. V případě dlouhých mostů, tj. čtyř a více lamelový mostní
závěr, musí být prostor rozšířen na min. 1000 mm pro zajištění plnohodnotného přístupu. Podpovrchové
mostní závěry nikdy nekombinovat s dvouvrstvou vozovkou.
Integrované mosty (bez MZ a ložisek) navrhovat s třívrstvou vozovkou, mosty s jedním povrchovým
a jedním podpovrchovým MZ navrhovat s třívrstvou vozovkou (Obr. 1), mosty s oběma povrchovými MZ
navrhovat s dvouvrstvou vozovkou.
Pro ochranu lan, závěsů a nosných konstrukcí ve středovém pásu požadujeme svodidla s úrovní H4.
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Obr. 1 – Podpovrchový mostní závěr a dvouvrstvá vozovka
Pod zrcadlem dálničních mostů vést nezpevněnou ŠD cestu pro pojezd techniky. K té naprojektovat
přístup – např. od nejbližší polní cesty nebo od podcházející komunikace pod mostem. V případě nepřekonatelných překážek jako vodoteč, trať, velký sklon terénu navrhnout alespoň pod částí mostu, kde je
to možné. Tento požadavek je obzvláště nutný u mostů s vysokou PHS, kde není možný přístup z mostní
prohlížečky umístěné na prohlíženém mostě.
Navrhovat revizní schodiště a provést návaznost na oplocení vč. průchodů brankami (u každého mostu
vždy branka co nejblíže mostu i v případech bez schodiště).
Výstavba a převzetí mostů do správy a problematika správy a údržby mostů
Vzhledem k tomu, že v době stavby připravuje TDS předání mostu budoucímu správci je zde uveden
seznam činností, které je nutno zajistit v rámci stavby:
- vyplnění evidenčního modulu CEV včetně hodnot zatížitelností formou Aktualizace dat, pokud
se nepodaří vložit hodnoty už při první hlavní prohlídce mostu.
- zhotovení Plánu správy a údržby mostů (PSAU) a jeho projednání s následným správcem zejména
s ohledem na výkon běžné údržby a na sledování mostu
- uložení obrazové části ML (půdorys, vzorový příčný řez, podélný řez) do CEV
- výkon 1HPM před uvedením mostu do provozu
- výkon následných 1HPM po dokončení prací dle potřeb stavby
- archivace PD na stupni RDS, VTD, DSPS a předání následnému správci v tištěné i datové verzi
- archivace dokladů stavby od zhotovitele (Závěrečná zpráva) a předání následnému správci
v tištěné i datové verzi
- archivace dokladů stavby od TDS (fotodokumentace, záznamy o vadách a jejich odstranění,
záznamy o mimořádných událostech) a předání následnému správci
Před uvedením do provozu mostu se provádí technická prohlídka mostu, zda je most způsobilý uvedení do provozu. Souběžně se provádí První hlavní prohlídka mostu.
Před převedením do majetku se rovněž provádí technická prohlídka za účelem zjištění, zda byly odstraněny všechny nedodělky, které nebrání běhu záruky. V případě potíží při stavbě dochází již v době
výstavby k osazení měřících zařízení – tenzometrů, inklinomertů. atd. Tyto zařízení včetně osazených
geodetických bodů přecházejí následně do péče majetkového správce.
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Pro mosty ve správě je nutno zajišťovat následující činnosti Plánu správy a údržby mostů formou
časového harmonogramu prací a organigramu navazujících činností:
- evidence záručních lhůt vč. podání výzvy pro uplatnění reklamace s podrobným technickým
popisem;
- vyjádření k nadměrným přepravám;
- zadávání geodetického měření mostů a jiných činností vyplývajících z projektu sledování
a údržby
- vedení mostního archivu
- účast na přejímacím řízení oprav, přebírání dokumentace od oddělení oprav a SSÚD, zapisování
záruk do CEV včetně předávacích protokolů
- zajištění kontroly / doplnění / aktualizace dat v Mostní evidenci (oprava nebo doplnění Mostní
evidence, úpravy Mostního listu)
- zajištění řešení vypořádání majetku, tj. identifikaci nevypořádaných vztahů a majetku, vyvolání
jednání s vlastníky/správci příslušných objektů (inženýrské sítě; nadjezdy, kolektory, dráha;
metro apod.).
Problematika správy a údržby mostů v návaznosti na dohlédací činnosti (BPM/HPM/MPM)
Povinnost výkonu prohlídek (běžných, hlavních, mimořádných a kontrolních) stanovená v ČSN 736221.
V souladu s povinností řídit se výše uvedenými předpisy jsou vypracovány pro jednotlivé činnosti procesy. Na následujícím schématu (obr. 2) je možno vidět procesy spojené se zadáváním a projednáváním
prohlídek mostů.

Obr. 2 – Procedura zadávání a projednávání HPM (hlavní prohlídka mostu)
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Z tohoto procesu je mimo jiné zřejmé, že zprávu o prohlídce včetně návrhu opatření, musí být bez
zbytečného prodlení projednána s vlastníkem/správcem mostu, v případě první hlavní prohlídky s budoucím vlastníkem/správcem mostu. Záznam o projednání se uvede do zprávy o prohlídce.
V ČSN 736221 v příloze A jsou rovněž stanoveny Druhy a rozsah údržby, opravy a opatření k zajištění
bezpečnosti dopravy.
Nestavební údržba zahrnuje zejména tyto práce:
– pravidelné čištění (ometání, oškrabání, ostříkání) povrchu vozovek, krajnic, zvýšených proužků,
odrazných obrubníků, chodníků, záchytného systému (svodidla, zábradlí), průběžných dělících
pásů a dopravního značení;
– pravidelné čištění odvodňovacích zařízení (odvodňovačů, svodů odvodnění, žlabů, apod.), skluzů
odvodnění u křídel a šachet kanalizace zasahujících do prostoru mostu;
– pravidelné čištění povrchu říms a nosné konstrukce;
– pravidelné čištění nosných konstrukcí, zejména detailů, kde se hromadí nečistota, přičemž
zvláštní pozornost je nutno věnovat styčníkům ocelových a dřevěných konstrukcí a oblasti
podporových příčníků;
– pravidelné čištění ložisek a údržba ocelových ložisek (promazání) – vždy po dvou letech provozu;
– pravidelné čištění mostních závěrů a dotahování šroubů upevnění;
– čištění šachet a stavebního zařízení sdělovacího vedení náležících k převáděné komunikaci;
– čištění a kontrola zařízení proti dotyku;
– odstraňování uchycené vegetace ze všech částí mostu;
– odstraňování usazenin a naplavenin v korytě pod mostem včetně čištění dlažby a odstranění
vegetace v prostoru pod mostem i v jeho blízkosti (provádí vlastník/správce příslušného toku);
– čištění a kontrola zábran proti pádu osob a protihlukových stěn;
– odstraňování sněhu a náledí (zimní údržba);
– očištění mostu od posypových prostředků po zimním období.
Tyto činnosti jsou prováděny v pravidelných intervalech a z toho důvodu by při projednávání běžných
prohlídek neměly být předmětem opatření ve zprávě o provedené běžné prohlídce.
Požadavky na zpracování závěrů prohlídek
Při zpracování požadavků dle závěrů prohlídek (BPM, HPM, MPM) nutno dbát především na následující
okruhy:
- specifikaci termínů provedení prací
- nestavební údržbu
- stavební údržbu
- zpracování technických požadavků na projektové práce dle závěrů
- zadávání diagnostických průzkumů, přepočtů zatížitelnosti jako podklad pro budoucí větší
opravy včetně účasti na projednání
- zajištění zadávání diagnostických průzkumů v návaznosti na potřeby údržby a správy mostů
- identifikaci mostního objektu, na němž má být Sledování a Měření Mostu (SMM) provedeno
Tyto požadavky pro potřeby správce obsahují zejména:
- podrobnou specifikaci prací včetně stanovení jejich rozsahu a objemu
- specifikaci termínů provedení prací
Z pohledu vlastníka/správce mostu představují navržená a projednaná opatření základní požadavky
na údržbu a správu mostu, kterými se musí v souladu s požadavky ČSN 73 6221 řídit včetně jejich realizace v určených termínech.
V souvislosti s kvalitou prováděných prohlídek nutno zmínit stanovisko NKU z roku 2020, které okomentovalo provedené prohlídky:
„Velké rozdíly byly zjištěny ve stanovování opatření k odstranění závad zjištěných prohlídkou. V některých případech byl ve zprávě z prohlídky stanoven požadavek na okamžité odstranění závady, ale
v následujících prohlídkách byla pro stejnou závadu stanovena několikaletá lhůta, popř. opatření vůbec
nebylo navrženo.“ Stanovisku NKÚ.
V rámci kontroly prováděných prohlídek, především propustků, jsme dospěli k názoru, že vynakládané
náklady na především běžné prohlídky propustků nejsou v souladu s přínosem z těchto prohlídek. Z tohoto důvodu je vznesen požadavek na úpravu četností provádění prohlídek a toto je jedním z důvodů,
kvůli kterým se v současné době se připravuje aktualizace ČSN 73 6221.
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Závěr
Článek shrnuje aktuální stav a vývoj v oblasti problematiky správy a údržby mostů, se zaměřením
nejen na problematiku dohledacích činností (BPM, HPM, MPM)
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Odpovědnost majetkového správce,
prohlídkáře a dalších účastníků
výstavby při uvádění mostu do
předčasného užívání
autor:

Jan Kůrka

organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR
tel.: +420 725 921 471, e-mail: jan.kurka@rsd.cz
Anotace:
Význam první hlavní prohlídky mostu před uvedením do provozu nebo předčasného užívání je z hlediska bezpečnosti zcela zásadní a vede k reflexi o odpovědnosti prohlídkáře a dalších účastníků výstavby
za jejich provádění.
Úvod
Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře se zcela odlišným pohledem na hlavní prohlídky mostů.
Pohledem, který vychází z legislativy, jenž je v hierarchii právní síly dokumentů postavena výše, než nám
důvěrně známá norma pro prohlídky [3]. Akcentována je především odpovědnost vlastníka, majetkového
správce, prohlídkáře, stavebníka, zhotovitele a správního orgánu. Na závěr bude nalezena spojitost mezi
hlavní prohlídkou mostu a veřejným zájmem.
Odpovědnost majetkového správce
Na začátek je vhodné připomenout, že vlastník je subjekt, který disponuje vlastnickými právy, tedy
právem držet, užívat, požívat, nakládat s věcí, kterou vlastní, včetně práva věc zničit. Majetkový správce
je subjekt, kterému věc nepatří, ale byla mu svěřena práva a povinnosti související s hospodařením se
svěřeným majetkem, a činí vše, co je nutné k jeho zachování. Správce jedná jako zástupce vlastníka, je
povinen hospodařit řádně a plnit povinnosti s péčí řádného hospodáře. Zákon o pozemních komunikacích [1] v ustanovení § 9 vymezuje, kdo je vlastníkem silniční infrastruktury a jaké jsou jeho povinnosti.
Mezi ně mimo jiné patří povinnost vykonávat pravidelné a mimořádné prohlídky. Následující odstavec
tohoto ustanovení umožňuje, aby vlastník, popřípadě správce, mohl dílčími činnostmi, (v našem případě prohlídkami mostů) pověřit osobu vybranou postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Odstavec uzavírá důležitá poznámka, která nám říká, že pověřená osoba se nestává správcem dotčené
pozemní komunikace.
Zmiňovaný § 9 není uveden v textové části zákona o pozemních komunikacích [1] řešící přestupky,
tj. od § 42 a dále. To ale neznamená, že za nesplnění povinnosti vykonávat pravidelné a mimořádné
prohlídky, údržbu a opravy nehrozí žádný postih. Zanedbání této povinnosti sice není přestupkem, ale
odpovědnost vlastníka zůstává zachována.
Zákon o pozemních komunikacích [1] v § 12 definuje součásti dálnice, silnice a místní komunikace
a mezi výčtem jsou i mostní objekty (nadjezdy), po nichž je komunikace vedena. Jinak řečeno jsou-li
součástí pozemní komunikace mostní objekty, po nichž je komunikace vedena, pak je vlastník potažmo
správce povinen na nich provádět prohlídky, správu a údržbu.
Odpovědnost vlastníka podle zákona o pozemních komunikacích
Pro účely tohoto článku se dále budeme zabývat otázkou odpovědnosti za případnou škodu podle
zákona o pozemních komunikacích [1] a následně podle občanského zákoníku [2]. V § 27 zákona o pozemních komunikacích [1] je vymezeno, které škody je vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo
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chodníku povinen nahradit. Jedná se o škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž
příčinou byla závada ve sjízdnosti. Naopak uživatelé dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku
nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla ze stavebního stavu nebo dopravně technického stavu
těchto pozemních komunikací.
V § 26 zákon o pozemních komunikacích [1] definuje sjízdnost dálnice, silnice a místní komunikace, a to
tak, že umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
A následně stavební stav dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterým se rozumí jejich kvalita,
stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou,
únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.
Dopravně technickým stavem dálnice, silnice nebo místní komunikace se rozumí jejich technické znaky
(příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění
pozemní komunikace do terénu (rozhled, nadmořská výška).
Závadou ve sjízdnosti se pro účely zákona o pozemních komunikacích rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Z výše uvedeného plyne, že:
• sjízdná pozemní komunikace musí umožňovat bezpečný pohyb vozidel, ovšem za podmínky, že
se jejich řidiči přizpůsobí stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních
komunikací a dále povětrnostním situacím a jejich důsledkům,
• o nepříznivém stavebním a dopravně technickém stavu dálnice, silnice nebo místní komunikace je třeba jejich uživatele informovat např. prostřednictvím dopravního značení, svodidel,
osvětlením překážky apod., aby mohli pohyb vozidla přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu pozemní komunikace tak, aby byl bezpečný. Tyto prvky regulující pohyb
vozidel resp. dopravní značení upozorňující na překážky se instalují v souladu se zákonem
o provozu na pozemních komunikacích [7],
• vlastník není povinen hradit škodu plynoucí ze stavebního a dopravně technického stavu
pozemní komunikace a uživatelé pozemní komunikace mají za povinnost se přizpůsobit,
např. omezení zatížitelnosti, omezení průjezdného profilu, omezení rychlosti apod.,
• vlastník je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, tedy mimo jiné
řidičem nepředvídatelné zhoršení stavebního a dopravně technického stavu pozemní komunikace
• stavební a dopravně technický stav pozemní komunikace a případné dopady na její sjízdnost
nelze ověřit jinak nežli prohlídkou. Provedení prohlídky je tedy nutnou podmínkou, aby vlastník pozemní komunikace mohl na změnu ve sjízdnosti reagovat, ať již jejím zlepšením nebo
informováním uživatelů pozemní komunikace.
Podle ust. § 27 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž
příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na
ni předepsaným způsobem upozornit. Obdobná povinnost vlastníka k náhradě škody se váže i k závadám
ve schůdnosti (§ 27 odst. 3).
Podle ust. § 27 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích je-li výkon správy pozemní komunikace
zajišťován prostřednictvím správce, nahradit škodu podle odstavců 2 až 4 je povinen namísto vlastníka
pozemní komunikace správce. Vlastník pozemní komunikace v takovém případě ručí za splnění povinnosti
k náhradě škody.
Předmětem hlavní prohlídky je dle kapitoly 6. 2. 2 normy ČSN 736221 [3] hodnocení všech částí a prvků
mostu z hlediska jejich stavu, stability, odolnosti, spolehlivosti, použitelnosti a bezpečnosti provozu.
Součástí prohlídky je tak i posouzení bezpečnosti provozu v době jejího provádění, tedy i sjízdnosti
pozemní komunikace převáděné i přemosťované. Neprovedením prohlídky vlastník, resp. majetkový
správce ztrácí klíčový nástroj, který by jej informoval o nutnosti přijmout opatření k zajištění sjízdnosti
pozemní komunikace na mostě resp. pod mostem. Vystavuje se tak zvýšenému riziku, že jej bude stíhat
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odpovědnost za škodu v důsledku nepředvídatelného zhoršení stavebního a dopravně technického
stavu pozemní komunikace s dopadem na její sjízdnost.
Zákon o pozemních komunikacích [1] tedy upravuje objektivní odpovědnost vlastníků komunikací,
resp. majetkových správců, nikoli odpovědnost dalších subjektů za škodu způsobenou porušením jejich
povinností, jež zůstává nedotčena a uplatní se souběžně. Odpovědnost osoby pověřené kontrolou stavebního nebo dopravně technického stavu komunikace bude posuzována podle občanského zákoníku
a tudíž její obecná odpovědnost zaviněná porušením povinnosti není vyloučena.
Nutno rozlišovat občanskoprávní odpovědnost prohlídkáře za nesplnění povinnosti vyplývající ze
závazkového vztahu a na druhé straně odpovědnost vlastníka tj. státu za nezajištění správy majetku
zahrnující pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy.
Odpovědnost vlastníka podle stavebního zákona
Odpovědnost za stavební stav mostu upravuje stavební zákon. Dle stavebního zákona [5] § 154 odst. 1
písm. a) je vlastník stavby povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence. Údržba je pak definována
v § 3 odst. (4) zákona [5] jako práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo
ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Za stavbu je považována i stavba
dopravní, jejíž součástí je most i objekt mostu podobný. Vlastník tudíž odpovídá za aktuální stavební
stav mostního objektu a je povinován k jeho celoživotní údržbě.
Tyto povinnosti se vztahují na jakékoli stavby, tedy i na mosty v úsecích pozemních komunikací,
které se v zimě neudržují, a stejně tak i na mosty, které jsou součástí účelových komunikací, a to včetně
veřejně nepřístupných účelových komunikací. Odpovědnost za jejich porušení vlastník stavby nemůže
přenést na jakýkoli jiný subjekt.
Mezi povinnosti vlastníka stavby patří též ohlašovací povinnost dle § 154 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona [5], tj. neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob
nebo zvířat. Následná nezbytná opatření vedoucí k zabezpečení stavby jsou činěna v souladu s požadavkem na ochranu veřejných zájmů.
Porušení všech výše uvedených ustanovení je považováno za přestupek vlastníka stavby dle § 179
odst. 1 písm. j) stavebního zákona [5] a může být sankcionováno až do výše 200.000 Kč.
V případě pochybností o výkonu povinností vyplývajících z vlastnictví stavby např. zjištěním kontrolního orgánu [6], může stavební úřad (speciální stavební úřad) za podmínek daných § 139 odst. 1 nebo
§ 135 odst. 2 stavebního zákona [5] nařídit jejímu vlastníkovi zjednání nápravy. Nařízením údržby nebo
nutných zabezpečovacích prací je sledován veřejný zájem v souladu s § 123 stavebního zákona [5].
Nerespektování rozhodnutí stavebního úřadu je považováno za přestupek vlastníka stavby dle § 179
odst. 1 písm. f) a i) stavebního zákona [5] a může být sankcionováno až do výše 500.000 Kč.
Odpovědnost vlastníka podle občanského zákoníku
Problematika odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví věci je upravena v § 2937 odst. 1 občanského zákoníku [2]. Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled;
nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal,
zprostí se povinnosti k náhradě. Vlastník podle tohoto ustanovení musí prokázat, že na věc dohlížel.
Jinými slovy prováděl dohlédací činnost. Pro účely tohoto článku jsou za dohlédací činnost považovány
prohlídky mostů. Ani tuto odpovědnost vyplývající z vlastnictví věci nemůže její vlastník přenést na jiný
subjekt. Pouze může náhradu škody regresně požadovat po subjektu, kterému svěřil prohlídku (zaměstnanec, externí subjekt) z titulu jiných typů odpovědnosti.
Odpovědnost objednatele
V průběhu výstavby podle § 2593 občanského zákoníku [2] má objednatel právo kontrolovat provádění
díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
Upřesnění, jakým způsobem má objednatel vykonat kontrolu provádění díla, je uvedeno ve smlouvě
o dílo [8] v ustanovení kapitoly 7.3 a 7. 4. Objednatel má dle smlouvy dva nástroje: zkoušky a kontroly.
Pro účely tohoto článku lze mezi kontroly zahrnout i prohlídky objednatele v různých fázích výstavby.
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Neprovedením kontroly se objednatel potažmo následný majetkový správce vzdává možnosti ovlivňovat
kvalitu díla, což je v rozporu s principem dobrého hospodáře.
Kontrolu provádění díla nad rámec průběžné kontroly upravuje § 2626 odst. 1 občanského zákoníku
[2]. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Za klíčové fáze provádění díla, ke kterým chce být přizván nejen
objednatel ale i další účastníci výstavby, je uvedení díla do předčasného užívání a převzetí díla. Tyto
fáze definují technicko kvalitativní podmínky [9] v kapitole 1. 7. 2 Pokud je stanoveno ve Smlouvě anebo
vznikne potřeba na straně Objednatele zajistit předčasné užívání Díla, Sekce nebo části díla, zabezpečí
Objednatel/Správce stavby tato nezbytná opatření: - uskuteční se Technická prohlídka Díla nebo předmětné Sekce nebo části Díla určené pro předčasné užívání se zvláštním důrazem na bezpečnost provozu
anebo stanovení podmínek k jeho zajištění. Z ustanovení jednoznačně vyplývá úmysl chránit veřejný
zájem, kterým je bezpečnost provozu a to nástrojem, kterým je technická prohlídka.
Znění smlouvy o dílo musí být v souladu s platnou právní úpravou, proto má-li být dokončení díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Občanský zákoník [2] v § 2607 odst. 1 předpokládá, že úspěšně provedená zkouška má
vždy kladný výsledek a zápis z této zkoušky jednoznačně prokáže dokončení díla. Tento předpoklad je
však v rozporu s obecnými pravidly pro provádění zkoušek. Zprávy o zkoušce obsahují pouze výsledky,
nikoliv vyhodnocení, dále obsahují průběh a podmínky zkoušky, místo, datum a čas odběru vzorku,
identifikační číslo laboratoře a další. Náležitosti zprávy o zkoušce jsou uvedeny např. v kapitole 7. 8. 2.1
normy [10]. Protokoly o prohlídce naopak obsahují vyhodnocení výsledků provedených zkoušek, např. kapitola 9. 4. 2 normy [3]. Úspěšně provedené zkoušky nemusí nutně generovat příznivé výsledky a naopak
mohou prokázat nedokončené nebo vadné dílo. Musíme tedy připustit, že prokázání dokončenosti díla
uskutečníme vyhodnocením výsledků zkoušek a vizuální prohlídkou díla. Tento nástroj se ve stavební
branži nazývá technická nebo hlavní prohlídka.
Odpovědnost prohlídkáře
Pojem mostní prohlídkář je nově definovaný v revidovaném metodickém pokynu MD [11] jako držitel
Oprávnění nebo Osvědčení, který je odborně způsobilou fyzickou osobou oprávněnou provádět prohlídky. Pro činnost, která má na území ČR dlouholetou tradici, a zaslouží si být považována za povolání,
tak vzniká konkrétní pojmenování. Metodický pokyn tímto vytváří novou profesi – mostní prohlídkář.
Povýšení do stavu resp. vznik povolání je automaticky vázáno se zvláštními vlastnostmi a odpovědností
takto privilegované osoby.
Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého
povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. Občanský zákoník [2] v § 5
vyjmenovává obecné vlastnosti, které jsou spojeny určitou specifickou profesí, tj. jednání se znalostí
a odbornou péčí. Znalosti prohlídkáře jsou ověřeny odbornou zkouškou a odborná péče je ověřena
kontrolou věcné správnosti výstupu z prohlídky, tedy zprávy o prohlídce, kterou prohlídkář vykonal.
Obecně lze říci, že součástí zprávy o prohlídce jsou informace (o stavebním stavu, o závadách, o zatížitelnosti atd.) a rady (návrh opatření). Jaká je odpovědnost prohlídkáře za obsah zprávy o prohlídce
objasňuje občanský zákoník [2] v § 2950. 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.
Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.
Zde je nutno upřesnit na příkladech, co ve výkladu znamená neúplná informace:
• neodevzdání zprávy o první hlavní prohlídce v termínu před zahájením provozu nebo předčasného užívání.
• zamlčení existence vad a nedodělků,
• nevyhodnocení výsledků zkoušek mostních závěrů a ložisek
A příklady, co je nesprávná informace:
• opsání technické zprávy z RDS včetně budoucího času bez ověření skutečných rozměrů,
• pozměnění textu zprávy po zahájení provozu na mostě,
Aby bylo možno uplatnit škodu vzniklou poskytnutím neúplné nebo nesprávné informace či škodlivou
radou, musí být současně splněny následující podmínky:
• vystupování v pozici odborníka;
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• poskytnutí neúplné nebo nesprávné informace;
• vznik škody;
• příčinná souvislost mezi informací a škodou;
Prohlídkář provádí odbornou činnost, čili plní na základě smlouvy a podle podmínek v nich zakotvených. Občanský zákoník [2] v § 1725 umožňuje, aby si smluvní strany vytvořily vlastní ujednání, tzv. smluvní
volnost. V praxi to může znamenat, že některé vlastnosti díla nejsou vymezeny. Pak je nutno pracovat
s pojmy, jako jsou vlastnosti obvyklé, viz [2] § 1914. Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad
s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy,
a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.
V našem případě jsou obvyklé postupy a obvyklé vlastnosti zprávy o hlavní prohlídce definovány
v normě [3].
Jak již bylo uvedeno, k výkonu mostních prohlídek je zapotřebí zvláštní znalosti, dovednosti a pečlivosti. Prohlídkář jako příslušník určitého povolání se ve smluvním vztahu zavazuje, že tyto zvláštní
vlastnosti, tedy vyšší standard svého chování uplatní. Pro další kvalifikaci odpovědnosti prohlídkáře
z hlediska uplatňování škody je třeba se zabývat otázkou úmyslného nebo nedbalostního jednání. Dá-li
škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k činnosti, k níž je zvláštní
znalosti, dovednosti nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li tyto zvláštní vlastnosti, má se za to, že
jedná nedbale. Ustanovení § 2912 občanského zákoníku [2] má celkem velký význam při kvalifikaci míry
zavinění, jelikož preferuje posuzování zavinění z hlediska toho, co škůdce (prohlídkář) vědět měl a mohl,
resp. jako porušení řádné péče.
Ve vztahu k objednateli prohlídky má prohlídkář smluvní povinnosti, kterými je vázán při své činnosti.
Nesplnění některé z povinností lze považovat za porušení smlouvy. Hrubým porušením smlouvy je pak
situace, kdy prohlídkář prohlídku neprovede vůbec. Dále platí ustanovení § 2913 občanského zákoníku [2]:
Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž
zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.
Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho
vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním
smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho
však povinnosti k náhradě nezprostí.
Podmínkou vzniku povinnosti k náhradě škody je současné splnění následujícího:
• musí být zjevná souvislost mezi porušením smluvní povinnosti a vznikem újmy osobě, které
má být plněno, popř., jíž má jít plnění ku prospěchu,
• je nutné prokázat uzavření smlouvy a její následné nesplnění,
• je nutné vyčíslení škody jako např. marně vynaložené výdaje a určení rozsahu náhrady.
Termín odevzdání zprávy o první hlavní prohlídce je z podstaty věci přesně daný, a proto překážka
vzniklá až v době, kdy byl prohlídkář s plněním smluvené povinnosti v prodlení, nezprostí prohlídkáře
povinnosti k náhradě škody. Ujednaný čas, jako parametr splnění smluvní povinnosti, je uveden v § 2590
odst. 1 občanského zákoníku [2] Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará
vše, co je k provedení díla potřeba.
Prohlídkář je ve smlouvě zavázán, že odevzdá zprávu o první hlavní prohlídce ve stanovené lhůtě. Tato
lhůta je navázána na další procesní kroky, jejichž výsledkem je povolení předčasného užívání mostu.
Zmeškáním lhůty tak může dojít k dominovému efektu zmeškání dalších lhůt souvisejících se správním
řízením.
Jaká rizika jsou spojena se zmeškáním lhůty.
• Riziko, že silniční správní úřad po místním šetření nevydá souhlas k zahájení předčasného
užívání.
• Riziko, že opatření na zkvalitnění správy mostu, návrh na odstranění zjištěných závad, uvedené
ve zprávě o prohlídce, nebudou provedeny včas nebo vůbec.
Podle smlouvy o dílo je prohlídkář povinen provést prohlídku samostatně, podle vlastního rozvrhu,
s vlastními prostředky a na vlastní riziko. Kromě odborného provedení prohlídky je prohlídkář též povinen
provést prohlídku s řádnou péčí. Pojetí řádné péče nechť je chápáno také, jako osobní účast na prohlídce
viz § 2589 odst. 1 občanského zákoníku [2]. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést
pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele
nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.
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Provedení prohlídky je vázáno na osobní vlastnosti prohlídkáře a tudíž se druhá věta ustanovení
§ 2589 vylučuje.
Odpovědnost stavebníka
Pro účely tohoto článku bude soubor povinností stavebníka zúžen pouze na podmínky stavebního
povolení. Povinnosti stavebníka upravuje § 152 stavebního zákona [5]. Stavebník je povinen dbát na
řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí
mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku,
i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
Řádné provádění stavby, ochrana života a zdraví a další povinnosti v tomto ustanovení stavebního
zákona souhrnně vyjadřují veřejný zájem, který je nutno chránit. Dalším požadavkem, který je ve veřejném zájmu, je předcházení důsledkům náhlých havárií. K tomu je stavebník vyzván v následující větě,
kdy má za povinnost zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tuto povinnost pro stavebníka zajišťuje zhotovitel, který vyhodnocení zkoušek a měření
provádí průběžně po celou dobu trvání stavby. Zvláštní právní předpisy pak stanovují, které doklady
je nutné v průběhu stavby a při jejím dokončení opatřit. Patří sem mimo jiné: kontrolní měření hluku,
revize elektrického zařízení, tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti, zatěžovací zkoušky, geometrický
plán, první hlavní prohlídka mostu a další. Konktrétně pro první hlavní prohlídku mostu je zvláštním
právním předpisem vyhláška Ministerstva dopravy [12]. Doklady, které je stavebník povinen zajistit, jsou
specifikovány ve stavebním povolení, viz § 115 zákona [5] Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví
podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. Podmínkami zabezpečí ochranu
veřejných zájmů.
Jedním z prvních milníků, ke kterému je stavebník povinen předložit doklady o provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy je uvedení stavby nebo její části
do předčasného užívání. Stavebník v souladu s § 123 stavebního zákona [5] podá žádost, ke které připojí
náležitosti podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. příloha 13. Jedná se o formulář žádosti s výčtem příloh, jež
mají být k žádosti přiloženy. V bodě 4 tohoto seznamu se objevuje požadavek na Doklady o výsledcích
zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Jak již bylo vysvětleno dříve, mezi předkládané doklady patří zpráva o první hlavní prohlídce mostu. Pokud stavební úřad z nějakého důvodu
doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy ve stavebním povolení
nespecifikoval, může tak učinit v Oznámení o zahájení řízení o povolení předčasného užívání stavby dle
§ 47 správního řádu [4].
Odpovědnost správního orgánu a veřejný zájem.
Veřejný zájem je takový zájem, který je veřejně prospěšný a společensky akceptovatelný, ba přímo
obecně vyžadovaný. Ochrana veřejného zájmu je základním smyslem správního i stavebního práva.
Např. v § 50 správního řádu [4], podle kterého postupuje silniční správní úřad při shromažďování podkladů
pro vydání rozhodnutí, se uvádí: Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu
veřejného zájmu. Těmito okolnostmi nejsou jen okolnosti zjištěné na základě písemných podkladů, ale
i skutečný fyzický stav věci. Úloha silničního správního úřadu je v současné době prakticky redukována
na vydávání rozhodnutí a jiných dokumentů, na základě dodaných podkladů. Silniční správní úřad by
se neměl spokojit jen s předložením podkladů pro vydání rozhodnutí, ale měl by také vykonávat státní
odborný dozor dle § 41 zákona o pozemních komunikacích [1], a aktivně vyhledávat závažné závady ve
stavebním stavu nebo v dopravně technickém stavu pozemní komunikace, které bezprostředně ohrožují
uživatele nebo pozemní komunikaci.
Pojem veřejný zájem se ve stavebním právu objevuje především v § 132 stavebního zákona [5]. Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby
a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,
c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní
památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody
či ztráty,
d) se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom
nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,
e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady
na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.
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Ad a) Veřejným zájmem je požadovat dodržení podmínek stavebního povolení.
Ad c) Veřejným zájmem je zajištění bezpečnosti, pro naše účely bezpečný pohyb vozidel po mostě, respektive sjízdnost.
Ad d) Veřejným zájmem je předcházení důsledkům náhlých havárií prováděním kontrol, měřením, prováděním zkoušek a jejich vyhodnocením.
Ad e) Veřejným zájmem je odstranění stavebně bezpečnostních a provozních závad zjištěných pravidelnými prohlídkami.
Jinak než kontrolou, měřením a prováděním zkoušek nelze identifikovat hrozící nebezpečí havárie
či jiné mimořádné situace.
Jinak než prohlídkou nelze ověřit, které závady na stavbě mají být odstraněny.
Závěr
Odpovědnosti za provádění prohlídek mostů se vlastník nezbaví ani, když výkon prohlídek svěří
externímu subjektu.
Neprovedení první hlavní prohlídky mostu je z pohledu prohlídkáře nedbalostní čin. Z pohledu vlastníka se nejedná o přestupek, ale odpovědnost vlastníka zůstává zachována.
Provádění prohlídek mostů je ve veřejném zájmu.
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Anotace:
Příspěvek je zaměřen na popis některých častých i méně častých technických chyb. Rizika a s nimi
související znamenají pozdní zjištění významných poruch mostů při provádění prohlídek a průzkumu
předpjatých mostů. Popisy rizik a chyb mají pomoci pracovníkům, kteří provádějí první hlavní, běžné
a hlavní mostní prohlídky předpjatých mostů, jejich diagnostický průzkum, návrhy oprav a rekonstrukcí,
běžnou a stavební údržbu, správcům mostů ve vyhodnocování rizik, jejich závažnosti a k volbě vhodného
opatření. Příspěvek je volným doplňkem ke katalogu poruch mostů. Příspěvek je i vhodnou zpětnou vazbou pro projektanty mostů staveb pozemních komunikací, tvůrce norem a vzorových listů, ale i technické
dozory při výstavbě a opravách mostů.
1.

Rizika vznikající při prohlídkách předpjatých mostů

a)

Vynechání – neprohlédnutí části nosné konstrukce

Častým jevem je vynechání prohlídky některých mostních polí popř. mostních ložisek bez předání
informace správci mostu. Vzniká tak riziko rozvoje poruchy a reálné snižování zatížitelnosti mostu, aniž
by to správce mohl vědět. U mostů v záruční době může také vzniknout škoda vzniklá z důvodu neprovedení reklamace vady díla.
U mostních polí běžně nepřístupných (chybí revizní zařízení, NK zdola nepřístupná, nebo jde o ochranné pásmo drážního trakčního vedení apod.) musí být zpřístupnění navrženo projektantem, a pokud toto
chybí, musí opatření navrhovat prohlídkář jako řešení závady na mostě (v určeném termínu projektovat
a namontovat revizní zařízení apod.). Bez obrázku.
b)

Přehlédnutí příznaků poruchy předpjaté konstrukce

Nekonstrukční smykové trhliny v prefabrikovaných segmentových nosných konstrukcích, zejména ve
stěnách segmentů běžných i pilířových, jejichž příčina je závažná – např. pokles nebo ztráta předpětí,
vznik dekomprese v částech kde nesmí nastat apod. Trhliny jsou buď v počátečním stavu přehlédnuty,
nebo považovány za nevýznamné smršťovací trhliny a není k nim navrženo adekvátní opatření (měření
změn, přepočet konstrukce, zjištění příčiny, oprava nebo opatření). Obr. 1, 2, 3, 4.
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Obrázek 1 Indikace trhlin ve stěnách segmentů po jejich rozvoji, stav v komoře po pasportizaci trhlin

Obrázek 2 Indikace trhlin po jejich rozvoji, po očištění dolní desky NK v komoře
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Obrázek 3 Pasportizace trhlin ve stěnách a dolní desce segmentů

Obrázek 4 Pasportizace trhlin ve stěnách a dolní desce segmentů. Most bude pro další provoz zesílen.
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c)

Chybná interpretace příznaků poruchy

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 (olámání ozubů při výrobě, dopravě a montáži), ale zde se jedná o poruchu za provozu (závažná porucha ovlivňující stupeň stavebního stavu NK, resp. stabilitu NK). Dochází
k tvorbě smykových trhlin ze statických důvodů až za provozu a nejde tedy o vadu z výstavby. Lomové
plochy betonu jsou čerstvé a v nich je patrná smyková trhlina ve stěně NK (částečně prochází i lepenou
spárou mezi segmenty) – obr. 5 až 10

Obrázek 5 Odlomení části smykového ozubu ve stěně segmentu v důsledku průchodu čerstvých smykových trhlin lepenou spárou

Obrázek 6 Detail lomu ozubu z obr. 5, patrná je svislá lepená spára (výplň epoxy bílý tmel) tl. 1 mm
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Obrázek 7 Smyková trhlina procházející zčásti spárou v dolní desce segmentové NK viditelná po očištění povrchu dolní desky

Obrázek 8 Porucha dtto jako na obr. 7
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Obrázek 9 Porucha ze stejné příčiny jako na obr. 5, 6 - podrcení hran ozubů v okolí smykové trhliny

Obrázek 10 Detail poruchy z obr. 9 - zde ptochází trhlina epoxy tmelem lepené spáry segmentové NK
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d)
Přehlédnutí chybějící výplně v lepené pseudokontaktní příčné spáře předpjatého nosníku MKT,
obr. 11 – 14. Prohlídkář zřejmě nemá informaci o lepených příčných spárách v NK.

Obrázek 11 Estakáda z předpjatých nosníků MKT, montovaných ze 2 polovin na místě montáže

Obrázek 12 Příčná lepená spára nosníků MKT, stěna v místě příčné spáry z boku zasanována cementem
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Obrázek 13 Detail lepené příčné spáry na podhledu stěny nosníku MKT, zčásti chybí výplň a místy je
patrný kabel předpětí bez ochrany, viditelné jsou také štěpné trhliny v betonu v důsledku nerovnoměrného rozložení tlaku ve spáře, pravděpodobně vznikly při napínání v době výstavby, ale prorýsovaly se přes cementový pačok.

Obrázek 14 Dtto jako 13, chybějící sanace podhledu stěny nosníku MKT souvisí s technologií montáže
(před napínáním leží nosník na montážních podpěrách a dutiny nejsou patrné), po montáži se na ně
zapomnělo. Při HMP se toto místo přehlíží. Bude nutný diag. průzkum korozního stavu kabelů a následná sanace příčných spár.
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e)

Chyby prohlídek vyplývající z neznalosti technologie výstavby předpjatých mostů

V případě příčných spár s betonovou výplní (starší verze) je třeba těmto místům typových předpjatých nosníků věnovat maximální pozornost. V případě vytvoření přepážek v dutině KA 61 (týká se
i MPD a podobných) při zabetonování spár je nutno předepsat jako opatření při HMP m.j. i odvrtání
a dodatečné odvodnění všech dutin v nosníku (při výstavbě nebylo provedeno), nejenom té koncové.
Z důvodu dobrého probetonování i oblasti dolní desky s mnoha kabelovými kanálky byly spáry zevnitř
dutiny nosníku bedněny na plný profil nosníku (do čela dutiny bylo upevněno ztracené bednění, např. „B“
systém – pletivo na výztuhách). Vzniklá vnitřní přepážka nemá však tloušťku 20 – 40 mm, ale vzhledem
k posunu bednění v dutině a vyboulení pletiva často i 250 mm, takže pohyb vody v dutině ve směru
podélného sklonu neumožňuje – přepážka je vodotěsná. Viz obr. 15 – 20.

Obrázek 15 Podhled NK z nosníků KA 61 s vybetonovanou příčnou spárou šíře 40 mm. V žádné HMP
není uvedena závada – „neodvodněné dutiny, chybí otvor a trubička“, i když do nosníku evidentně
zatékala voda (uváděny byly krápníky, vlhká místa atd.).
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Obrázek 16 Podélný řez a půdorys dle typového podkladu předpjatého nosníku KA 61

Obrázek 17 Pohled na čelo betonované příčné spáry KA 61, spára bedněna v dutině pletivem "B" systému, v horní desce jsou viditelné kabely č. 1 (2 x 6 x 4,5 mm), chráněné proti zabetonování PVC trubkou
dl. 250 mm, ve středu trubky zarážka z izolepy proti posunutí. Fáze bourání NK (patologie konstrukcí).
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Obrázek 18 Schéma betonové příčné spáry nosníku KA - beton červeně, ztracené bednění modře

Obrázek 19 Schema zadržení vody v dutinách - podélný řez nosníkem

Obrázek 20 Kamerový pohled z dutiny nosníku KA na bednění příčné spáry pletivem "B" systému
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f)
Most na silnici I. Tř. – přehlížení závažné závady z důvodu neznalosti technologie opravy izolace
předpjatého mostu
Koroze výztuže horní části nosníku pod vozovkovým souvrstvím – izolační a vozovkové souvrství –
obr. 21 - je realizované na mostě sinice I. třídy v rámci opravy jako jediná přímo pojížděná vrstva izolace
na bázi křemenného písku a epoxidového pojiva, bez další ochrany, v rozporu s ČSN 73 6242 z hlediska
hmot i skladby. Příčinou je chybný návrh opravy projektantem a fakt, že voda a roztoky soli zatékaly
dovnitř nosníků shora a z okrajů konstrukce na části krajních nosníků. – detaily – obr. 22 a obr. 23 - porucha této vrstvy ve tvaru podélné trhliny šíře 1 až 2 mm s jasnými příznaky koroze ocelové výztuže
horní desky nosníku pod izolací.
HMP nevěnovala této poruše viditelné na povrchu plastbetonové obrusné vrstvy pozornost, protože
informace o provedené výměně izolačního a vozovkového souvrství nebyla prohlídkáři poskytnuta.
Existuje riziko, že po dlouhou dobu nebude porucha izolace a koroze výztuže nosníku řešena.

Obrázek 21 Pohled na plastbetonovou vozovku na mostě - přímo pojížděná izolace
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Obrázek 22 Detail trhliny v přímo pojížděné izolaci předpjatého mostu

Obrázek 23 Detail trhliny v přímo pojížděné izolaci předpjatého mostu
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2.
a)

Rizika pocházející z chybného návrhu a provedení diagnostického průzkumu
Most je polorám, NK jsou letmo montované prefabrikované lamely předepnuté drátovými kabely
položenými na horní a dolní desku NK a zabetonované ochranným betonem. Chybějící dokumentace předpjatého mostu a z toho vyplývající chybná představa o skutečném provedení konstrukce, neprovedení sond a měření. Prohlídkář vyhodnotil vyčnívající výztuže z podlahy (dolní desky
komory NK) jako nezabetonovanou KARI síť a nenavrhoval další opatření – např. diag. průzkum
korozního stavu kabelů předpětí. Předtím voda se solemi z vozovky po dobu cca 15 roků protékala
do ochranného betonu přes nefunkční asfaltový nátěr povrchu v komoře NK. Obr. 25 – 28.

Obrázek 24 Celkový pohled na most

Obrázek 25 Překorodovaný a vymrštěný drát 7 mm na povrchu ochranného betonu na dolní desce
komory NK
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Obrázek 26 Překorodovaný a patentovaný drát 7 mm na povrchu ochranného betonu na dolní desce
komory NK

Obrázek 27 Praskání drátů předepnutého drátového kabelu při průzkumu na dně komory
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Obrázek 28 Korozní stav skupiny drátových kabelů – pohled do sondy v ochranném betonu na dolní
desce komory NK při následném diagnostickém průzkumu na popud vlastníka mostu. Most musel být
následně zesílen volnými kabely.
b)

Chybné provedení sond a odběru vzorků, chybná volba míst pro provedení sond do kabelových
kanálků, protože prakticky ani jedna sonda nebyla provedena v příčných lepených spárách nosníků
I-73 – viz obr. 30. Přitom právě v těchto lepených spárách je největší pravděpodobnost poškození
předpínací výztuže korozí, a to i v případě, že injektování kanálků cementovou maltou při výstavbě
se zdařilo. Viz obr. 31 – 38.

Obrázek 29 Nosníky I-73 při kompletaci na stavbě, po napnutí 1. skupiny kabelů (pro sepnutí segmentů
a dotlačení epoxy tmelu ve spárách). Horní deska s přípravou pro ŽB spřaženou desku.
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Obrázek 30 Půdorysné schema polohy sond při diagnostickém průzkumu (příklad) předpjatého mostu,
sondy do kanálků ve spárách chybí. Tím se může stát, že nebudou zjištěny důležité informace, zásadní
pro přepočet zatížitelnosti mostu a pro návrh opravy.

Obrázek 31 Náčrt svislého podélného řezu dolní přírubou I-73 znázorňuje provizorní ucpávku kabelového kanálku sádrovou maltou (hrany segmentu - korálku - jsou olámány při transportu na stavbu).
V praxi bylo zjištěno, že sádrové plomby kanálků byly následně překryty cementovou maltou popř. nátěrem betonu nosníku. Tato metoda dotěsňování kabelových kanálků se týká ve velké míře i segmentových mostů.

Obrázek 32 Podhled NK tvořené I-73, jasně patrné jsou vysprávky kontaktních spár různými maltami,
dále průsaky vody spárou a nevýznamná koroze podkladních prutů armokoše
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Obrázek 33 Vysprávky olámaných hran kontaktní příčné spáry na podhledu I-73, 1 x cemntová malta, 1
x sádrová malta

Obrázek 34 Kabelový kanálek vypreparovaný z dolní příruby I-73 v místě příčné spáry, do kanálku je
zespodu natlačena sádrová malta

80

Obrázek 35 Kabelový kanálek vypreparovaný z dolní příruby I-73 v místě příčné spáry, otisk po odstranění trubky kanálku. Sádrová malta těsnila únikové otvory při injektáži. Nasákavá sádrová malta
obsahuje také sekundární chloridy z posypových solí.

Obrázek 36 Kabelový kanálek vypreparovaný z dolní příruby I-73 v místě příčné spáry, kabel 12 x 7 mm,
dobře zainjektovaný!!!, pokročilá koroze kabelu v místě kontaktu sádrové malty s patentovaným drátem
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Obrázek 37 Kabelový kanálek vypreparovaný z dolní příruby I-73 v místě příčné spáry, kabel 12 x 7 mm,
dobře zainjektovaný, pokročilá koroze v místě kontaktu sádrové malty s patentovaným drátem, 4 dráty zcela přerušeny. Sádrová malta značně porézní a nasákavá, její pH faktor může být velmi nízký.

Obrázek 38 Kabelový kanálek vypreparovaný z dolní příruby I-73 v místě příčné spáry, kabel 12 x 7 mm,
dobře zainjektovaný, pokročilá koroze v místě kontaktu sádrové malty s patentovaným drátem, 4 dráty zcela přerušeny. Stav před vyjmutím z dolní příruby I-73.
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c)

Chyby průzkumu vyplývající z neznalosti technologie výstavby předpjatých mostů.

Destrukce stěn segmentů v místě skrytých 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. Prohlídkář ani diagnostik neprovedl sondy do těchto míst, aby zjistil příčinu a rozsah poruchy a vytvořil tak podklad pro
opravu, protože neznal systém montáže segmentových mostů s využitím stěnových kotev pro kotvení
montážních kabelů. Příčinu odlupování krycí vrstvy výztuže vyhodnotil jako vliv koroze betonářské výzutže při povrchu stěny. Tloušťka krycí vrstvy v místě poruchy byla vyhovující. Obr. 39 – 44.

Obrázek 39 Pohled na vnější povrch stěny segmentové NK s destrukcí betonu v místě spáry. Kapsa
stěnové kotvy není vidět.

Obrázek 40 Pohled na vnější povrch stěny segmentové NK s destrukcí betonu v místě spáry. Jiné místo
na NK.
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Obrázek 41 Pohled na vnitřní povrch stěny segmentové NK s destrukcí betonu v místě spáry, plocha
výlomu je cca 0,5 m2

Obrázek 42 Detail - po destrukci odkrytá kotva stěnového kabelu a celá kapsa kotvy - zde nedošlo
k zainjektování, ale voda z doby výstavby v kapse zůstala.
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Obrázek 43 I v komoře segmentové NK lze pozorovat příznaky chybné injektáže kanálků a stěnových
kapes - průsaky vody, výluhy betonu a usazený vápenný sintr. Tento most byl zaizolován ještě starým
systémem - nemodifikované NAIP na penetrační nátěr mostovky,

Obrázek 44 V původní, archivní PD, jsou stěnové kapsy kotev segmentu dobře patrné.
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d)

Chyby HMP a diagnostického průzkumu vyplývající z neznalosti degradačních procesů - trhliny na
povrchu typových nosníků KA popř. I-73 byly považovány za smršťovací, výluhy průhledných gelů
byly přehlédnuty. Nebyly rozpoznány typické příznaky rozpínavé alkalické reakce v betonu tam,
kde byly splněny podmínky pro tuto reakci – vysoká dávka cementu v receptuře betonu a tedy
i reaktivních alkálií + reaktivní kamenivo + trvalá vlhkost betonu v místě průsaků vody kabelovým
kanálkem nebo dutinou. Rozpínavá reakce betonu u předpjatého betonu snižuje zatížitelnost, ale
také tvoří systém trhlin, které přivádějí následně vodu se solemi k výztuži, Obr. 46 – 54.

Obrázek 45 Nosná konstrukce z nosníků KA 61

Obrázek 46 Trhliny s vápenným výluhem a gelem v podhledu KA 61
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Obrázek 47 Detail k předchozímu obr. - trhliny s gelem z ASR v podhledu NK

Obrázek 48 Detail k předchozímu obr. - trhliny s gelem z ASR v podhledu NK a s vápennými výluhy krápníky
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Obrázek 49 Boční stěna předpjatého nosníku KA -61

Obrázek 50 Stejné místo po odběru vzorků - vývrtů D=50 mm před demolicí mostu, sondování ve druhé etapě diag. průzkumu (patologie konstrukce)
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Obrázek 51 Jádra byla odvrtána přes kabelové kanálky (částečně nezainjektované), mezi kanálky typická trhlina s gelem ASR. Reakce byla podpořena vysokou koncentrací alkálií v okolí zainjektovaného
kabelového kanálku.

Obrázek 52 Čerstvá lomová plocha v betonu nosníku KA-61 s příznaky ASR v kamenivu, dokumentováno při demolici mostu. Reaktivní kamenivo ze je stejné lokality jako drť použitá v rozpadlé části CBK
na D11 s prokázanou ASR.
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Obrázek 53 Čerstvá lomová plocha v betonu nosníku KA-61 s příznaky ASR v kamenivu, dokumentováno při demolici mostu, vzorek s aplikovaným uranylem v přirozením světle

Obrázek 54 Čerstvá lomová plocha v betonu nosníku KA-61 s příznaky ASR v kamenivu, dokumentováno při demolici mostu, vzorek s aplikovaným uranylem v UV-C světle - průkaz ASR v betonu nosníku
KA-61 (florescence ploch betonu s ASR gelem)
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Diagnostický průzkum nosníků I-73 mostu D1-059, rozpětí 25 m, výstavba v roce 1980, foto 2002. Při
HMP ani při první etapě diag. průzkumu nebyla popsána významná degradace betonu nosníků, hlavní
příznak – trhliny s gelem – byly dobře viditelné okem z terénu pod mostem. Obr. 55 - 58

Obrázek 55 Podhled NK jednopolového mostu s I-73, prosakování vody z vozovky skrz NK trvalo od
data přejímky nového mostu po celou dobu cca 22 roků

Obrázek 56 Podhled NK v místě příčné lepené spáry předpjatého nosníku I-73 vykazuje charaktristické
trhliny s ASR gelem, trhliny se tvoří kolmo na směr menšího tlaku, kde se uplatňuje tahová štěpná síla
v okolí spáry - pseudokontaktní spáry předpjatého nosníku.
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Obrázek 57 Podhled NK v místě příčné lepené spáry předpjatého nosníku I-73 vykazuje charaktristické
trhliny s ASR gelem, tahové napětí v betonu od rozpínavé reakce se sčítá s tahem od štěpné síly v nerovnoměrně dotlačené pseudokontaktní spáře

Obrázek 58 Čerstvá lomová plocha v betonu nosníku I-73 z okolí příčných spár s příznaky ASR v kamenivu, vzorek s aplikovaným uranylem v UV-C světle - průkaz ASR v betonu nosníku I-73 (florescence
ploch betonu s ASR gelem).
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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.
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Obr. 4 – Vyhodnocovaná vlaková souprava s lokomotivou řady 560 „Pantograf“

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).
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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.

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.
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Obr. 7 – Poměrné přetvoření klenby v místě osazení RZ1 a RZ2 při přejezdu nad RZ2
7. ZÁVĚR
Provedené měření potvrdilo vysokou účinnost sanace založené na vnesení příčného 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 zbytkové životnosti konstrukce.
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Rekonstrukce mostu ev. č. 1567-05,
přes vodní nádrž Římov
autor:

Ing. Michael Šmucr

organizace: INBEST, spol. s r. o., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@inbest.cz
Úvod
Most ev. č. 1567-05, známý také jako Kozákův most, byl postaven v létech 1975 až 1979. Tato investice
přímo souvisela s realizací stavby vodárenské nádrže Římov, budované v letech 1971-1978 na řece Malši,
jižně od Českých Budějovic, a toto vodní dílo dodnes poskytuje zdroj vody pro vodárenskou soustavu
jižních Čech. Text stručně popisuje stavbu mostu ze 70. let a, jeho stav před rekonstrukcí a dále současný
stav jeho rekonstrukce.
Tato přednáška byla připravena ve spolupráci s Ing. Tomášem Mráčkem, ředitelem divize inženýrských
staveb společnosti Edikt, a. s. České Budějovice.
Účastníci výstavby:
Objednatel:
Jihočeský kraj
Projektant:
PRIS spol., s. r. o.
Zhotovitel:
EDIKT, a. s.
TDS:			
INBEST, spol. s r. o.

Pohled na most z pravé strany, z doby těsně před dokončením (1978-1979?) v záběru je i původní most
u Kozákova mlýna na řece Malši.
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Most e. č. 1567-05 před vodní nádrž Římov.
Historie
Na základě rozhodnutí ministerstva výstavby, byl počátkem 70 let minulého století, zadán úkol na
realizaci prvního vysouvaného mostu z předpjatého betonu v tehdejším ČSSR. Přípravou a realizací akce
byl pověřen n. p. Stavby silnic a železnic. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Viktorin, technologie
výstavby a výsuvu navrhl Ing. Hynek Hlasivec, vlastní realizaci vedl Ing. Vender.
Poslední jmenovaný poskytl rovněž cenné informace k poznání historie přípravy a realizace mostu.
Není náhoda, že návrhem technologie a výsuvu byl pověřen Ing. Hynek Hlasivec, spoluautor legendárního
přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Značná část hydraulického vybavení z této akce byla
pak dále použita i na stavbě Kozákova mostu. Jednalo se především o speciální dvojčinné 3 m dlouhé,
500tunové lisy pro výsuv a výškovou korekci volného vysouvaného konce nosné konstrukce.
Stavba
Realizace spodní stavby byla zahájena v roce 1975. Nejprve byly zřízeny plošné betonové základové
jímky, pilíře a mostní opěry. Mostní pilíře byly betonovány za pomoci hydraulického posuvného bednění,
navrženého a zkonstruovaného ve výrobně OK SSŽ.
Poslední půl metru každého pilíře byl nedobetonován, z důvodu usazení ocelové hlavy, nesoucí
kluzné ložisko pro výsuv.
Jako kluzná ložiska složily teflonové pláty vkládané mezi leštěné ocelové plechy. Po dokončení výsuvu
byly ocelové hlavy rozebrány a sneseny. Na stávající úroveň pilířů byla osazena definitivní ložiska, která
byla pomocí dutých lisů přes klínové desky přitažena k podlaze komory a následně dokončena výztuž
a ložiska byla podbetonována. V této mezilehlé etapě byla NK nesena lisy na okraji pilířů.
Pro realizaci NK byla na straně od vesnice Svatý Ján nad Malší (za OP7), zřízena stacionární výrobna
a staveništní betonárna. Přesun materiálu ve výrobně zajišťoval věžový jeřáb MB 80.
Postup výroby vysouvané lamely byl následující:
Na pevné formě vnějšího tvaru komorového nosníku byla nejprve vybetonována podlaha. Na tuto
podlahu byla natažena forma vnitřního bednění (duše) z již vysunutého taktu (hotová lamela byla vysouvána včetně duše, která se po betonáži podlahy následujícího taktu vracela zpět do výrobny).
Duše se k podlaze následující lamely připínala čtyřmi „hupcuky“, tedy pásovými navijáky, přes kotevní
oka z podlahy (proti vyplavání). Po následné betonáži stěn a desky byla takto vzniklá další část opět
vysunuta (včetně duše).
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Výsuv byl zajištěn pomocí dvojice pětisettunových. dvojčinných lisů. Tyto lisy dokázaly novou lamelu
uvést do pohybu a zároveň následně brzdit (výsuv probíhal ve směru spádnice, tedy ve spádu 5%). Pro
brzdění lamely v době mezi výsuvy a pro případ havárie hydrauliky byla instalována automatická brzda
systému.
Zjednodušeně řečeno, jednalo se o příhradovou čelist obepínající lamelu. Čelist byla pomocí silných
pružin přitlačena ke stěnám komory – tedy ji blokovala. Pokud bylo zapotřebí posunu lamely, bylo nutno
čelisti brzdy roztáhnout pomocí pístnic. Tyto pístnice byly zařazeny v okruhu s výsuvnými lisy.
To znamená: pokud by došlo k prasknutí válce, či hadice, tlak v systému by poklesl a tím by pružiny
brzdy „přetlačily“ pístnice brzdy a lamela by byla automaticky zastavena.
Na realizovaném výsuvu bylo pozoruhodné, že probíhal bez použití nájezdového ocelového nosu
připnutého k první lamele. Zde byl využit vzpěradlový systém zdvihu čela první lamely (kvůli pohybu
nahoru/dolu) Pomocí lan, upevněných ke konci první lamely je čelo spouštěno/zdvíháno tahem lan přes
příhradový ocelový pylon, pomocí dvojice 500 t lisů. Po správné výškové korekci bylo volným koncem
najeto na kluzné ložisko. Výšková a směrová korekce byla řízena laserem směrovaným na odrazný terč.
Laser byl synchronizován se systémem zdvihu přes pylon. Pro zatěžovací stav výsuvu, byl most předpínán centricky k neutrální ose.
Každá část vysouvaného profilu musela přenést oba ohybové momenty (podporový a mezipodporový).
Permanentní lana pro extrémní mezipodporový moment byla při tvorbě každé lamely osazena, nebyla
napínána. Po dokončení celého mostu, byla část centrického předpětí odkotvena tak, aby nevnášela
nežádoucí napětí do profilu ve středu pole. Pro zachycení mezipodporového ohybového momentu byla
napnuta předpřipravená parabolická lana. Komorový nosník byl betonován ve dvou variantách. Tenká
a tlustá lamela. Lamely se lišily v tloušťce stěny. Odskok vzniklý rozdílnou tloušťkou stěn byl využit pro
osazení kotev parabolických lan. Tímto způsobem bylo dosaženo odlehčení mostního pole ve střední
části a zároveň takto vznikly kompaktní přirozené plochy pro umístění kotev, které slouží jako deviátory.
Na tehdejší dobu bylo řešení zakázky řešeno s vysokou mírou odbornosti. Systém výstavby a použité
technologie byl nadčasový. Veškeré vybavení bylo vyrobeno a navrženo v rámci podniku n. p. SSŽ. Prvky
posuvného bednění pilířů, ocelových hlav pro kluzná ložiska, návrh pevné výrobny NK, včetně detailního
řešení výsuvu v návaznosti na předpětí, a polohovou korekci byly dílem inženýrů z tehdejšího n. p. SSŽ.
Z pohledu dnešních možností musíme složit týmu autorů a spoluautorů díla hlubokou poklonu, neboť bez použití dnes běžné výpočetní techniky bylo dosaženo výsledku, bez nadsázky světové úrovně.
Současná rekonstrukce
V rámci přípravy projektu rekonstrukce mostu, byl vypracován podrobný diagnostický průzkum. Bylo
zjištěno, že je objekt ve špatném technickém stavu, tedy, že do nosné konstrukce zatékalo, izolace byla
na několika místech nefunkční, přičemž se voda koncentruje na spodní desce trámu, na stěnách komory
byly zřetelné výluhy. Zádržný systém byl shledán jako nevyhovující, hrncová ložiska byla nedostatečně
podlita, a byla napadena korozí. Spodní stavba mostu byla však shledána v uspokojivém stavu (3 – dobrý).

Částečně uložená výztuž říms, pohled od OP1.
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Pohled na mostní konstrukci od hladiny Vodní nádrže Římov.
Současná rekonstrukce mostu předpokládá odstranění všech konstrukčních vrstev vozovky včetně
izolace. Byly sneseny římsy v celé délce mostu včetně mostních závěrů a veškeré příslušenství mostu.

Montážní lávka pro sanaci nosné konstrukce
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Montážní lávka - detail.

Nosná konstrukce po dokončení části sanace povrchu.
V současné době jsou dokončovány nové římsy, chodníky, zábradlí a izolace mostovky. Na hladině
nádrže je stále, podle požadavku správce vodní nádrže, instalována norná stěna. Stavební práce jsou
v tomto okamžiku ve zpoždění asi 8-10 dní oproti předloženému harmonogramu.
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Nosná konstrukce před prováděním vyrovnávacího betonu.
Po odstranění stávajícího vyrovnávacího betonu byl proveden nový vyrovnávací beton (C 25/30 – XF2).
Beton je proměnné tloušťky, od 0,235 m (pravý okraj) po 0,090 m (v úžlabí). Sklon horního povrchu
vyrovnávacího betonu je v příčném směru jednostranný 2,0 % s protispádem 6,0 % v římsách, směrem
k úžlabí pod římsami. Beton je spřažen s horní deskou NK pomocí trnů. Nad opěrami je ve vyrovnávacím
betonu provedena úprava pro osazení mostních závěrů. Příčný vozovky sklon je zachován, tj. střechovitý
2,0 %. Příčný sklon říms je 2,0 % směrem do vozovky s protispády 6% pod římsami
Horní povrch nosné konstrukce je izolován celoplošnou izolací asfaltovými pásy na pečetící vrstvě.
Tato izolace je přetažena i na rub křídel na šířku 0,5 m.
V novém stavu bude kompletně obnoveno odvodnění mostu. Budou vyměněny všechny odvodňovače
v celkovém počtu 24 ks, přičemž budou použity atypické mostní odvodňovače s bočním litinovým vývodem DN100. V komoře mostu bude stávající žlab nahrazen sklolaminátovou tlakovou troubou DN300,
vedenou v ose mostu.

Stav předpínacích kotev po jejich očištění
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Diagnostický průzkum injektáže předpjaté výztuže, prováděla laboratoř Horský, s. r. o.
Podle uzavřené smlouvy o dílo je termín pro provedení rekonstrukce mostu stanoven na celkem 217
kalendářních dnů.
Smluvní cena za dílo činí 64 581 936 Kč, včetně DPH.
Záruční doba je 96 měsíců na celé dílo.
Staveniště bylo zhotoviteli řádně předáno dne 20. 4. 2022.
Předpokládaný termín dokončení: konec listopadu 2022.
Závěr
Příspěvek stručně popisuje základní parametry mostu postaveného na konci 70. let, tehdy velmi
progresivní technologií vysouvání. Tento postup byl použit ještě při stavbě mostu na D4 Voznice, pak byl
nahrazen, mimo jiné, technologií prefabrikovaných segmentů. Při sledování stavu mostu byly postupně
zjištěny poruchy nosné konstrukce, zatékání do vnitřních prostor trámu NK, včetně přepínacích kanálků,
výluhy z kotev a jejich koroze. Vlastník mostu proto přistoupil k jeho celkové rekonstrukci, která probíhá v současnosti. Dále je tedy popsán stav rekonstrukčních prací a předpokládaný postup při jejich
pokračování.
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Stanovení hladiny předpětí jako vstup
pro sanaci a zesílení starších podélně
dělených mostů
autor:

Ing. Jaromír Rušar, Ing. Květoslav Rušar

organizace: členové UMČR
1. Úvod
Příspěvek srovnává dosud užité metody, vedoucí ke zjištění hladiny předpětí starších podélně dělených
mostů, což je nezbytný vstupní parametr pro výpočet zatížitelnosti, stanovení typu případné sanace
a mocnosti statického zesílení v širším slova smyslu. O únosnosti železobetonového průřezu rozhoduje
stejnou měrou beton a výztuž. Zatímco stran betonu jsou dnes k dispozici diagnostické metody i přístrojové vybavení, které poměrně dobře stanoví pevnostní a deformační charakteristiky i kondici pasivačně
chránit výztuž (stanovení rozsahu a stupně karbonatace a obsahu chloridových iontů), je stanovení
umístění, průměru, druhu a kondice výztuže více problematické. U předpjatého betonu je situace ještě
složitější. Zejména se to týká stanovení hladiny aktuálního předpětí a predikce její mocnosti v čase.
A o tom pojednává tento příspěvek. V dalším textu budou popsány obecné premisy i případ konkrétního
mostního objektu.
2. Pojmy užívané v příspěvku
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. U kabelů soudržných s betonem se dále v I. mezním stavu únosnosti (ULS) využívá pevnosti oceli kabelu v napěťové rezervě
mezi aktuálním napětím a mezí únosnosti, kdy se účinky výztuže kabelu sčítají s únosností běžné
betonářské („měkké“) výztuže.
Předem přepjatý beton (strunobeton) se týká nosníkových prefabrikovaných prvků, kdy po napětí
předpínacích jednotek a vybetonování prvků je předpínací výztuž za čelem předpínaného prvku
přerušena, 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 napnou a zakotví pomocí samosvorných kotev. Poté jsou kabely zainjektovány
maltou, většinou na bázi cementu. Pak se kabel stává součástí betonového průřezu.
Co do soudržnosti s betonem, je možno navrhnout předpínací kabely jako soudržné (viz výše)
a nesoudržné, volné. 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 v betonu nevzniknou nikdy tahy). Mezi těmito ostrými,
skokovými hranicemi je samozřejmě možné plynule přecházet.
Podélně dělené mosty. Jsou dva základní typy. Jedním jsou tyčové prefabrikáty, které jsou na
stavbě předepnuty z dílů, obvykle třech. Díly jsou dlouhé dle přepravního prostředku na cestě
z prefy na stavbu. Ze starších mostů se jedná o nosníky větší délky než 12-15 m. V době 1960-1990
to byly monopolně vyráběné nosníky MPD, KA, I, DS-A, DS-C. Druhým typem jsou prefabrikované
segmentové mosty. Segmenty mají délku obvykle kolem 3 m. Na stavbě se sestavují v „jednolitou“
konstrukci nejčastěji letmou montáží, případně montáží na pevné skruži. Segmenty jsou obvykle
komorové, případně otevřeného průřezu např. „TT“. Segmenty jsou betonové, spáry mohou být
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betonové nebo cca od 70. let epoxidové. Předpětí je u nosníků se soudržností nebo v případě
segmentů se soudržností, doplněno volnými kabely. Typově sem lze přiřadit i monolitické mosty,
kdy se při přetížení a nedostatku betonářské výztuže vyskytly jednotky příčných pod zatížením
měřitelných trhlin.
3. Příčiny, důvody změn předpětí
Každý mostní objekt je, byl navrhován a stavěn dle jistých technických norem, předpisů či obvyklých
zvyklostí dle nějaké projektové dokumentace (PD). Při dostupnosti PD obvykle z dokumentace zjistíme
polohu kabelových kanálků, druh a množství předpínací výztuže v kanálku (patentované dráty, později
lana), úroveň hladiny předpětí v době vzniku konstrukce a v čase. To lze zjistit obvykle ze statického
výpočtu, jenž je součástí PD nebo typového podkladu (TP) pro jistý druh tyčových prvků (KA, I, MPD…).
Z předpínacího protokolu, dodaného realizátorem předpětí v prefě či na stavbě pak dohledáme skutečnou
předpínací sílu, vnesenou do konstrukce. Po předepnutí a zainjektování dochází ke změnám předpětí,
které jsou v každém případě charakteru úbytku předpětí. Tyto jsou obvykle predikovatelné v případě
obvyklých změn předpětí. Dále jsou ale povahy, vyplývající z technicky špatně provedených pracovních
postupů v prefě či na stavbě. Tyto mohou být způsobeny:
instalací jiného než projektovaného druhu a množství předpínací výztuže
kabelovými kanálky s jiným, než předpokládaným třením
předpínáním kabelů v kanálcích, kde zmrzla neodstraněná voda
kabelovými kanálky s jinou, než stanovenou polohou v PD (např. „vyplavání“ špatně upevněných
trubek, v kterých při betonáži nebyl kabel)
jinou hladinou předpětí, není k dispozici předpínací protokol, protokol je, ale zfalšovaný
kotvami s jinou, než předpokládanou samosvorností
protlačením kotev do špatně zpracovaného betonu pod kotvou (důvod může být kombinace hustého vyztužení a nezvibrovaného betonu malé pohyblivosti s velkým zrnem kameniva)
rozdílnými hladinami předpětí v jednotlivých drátech či lanech v případě, že některá byla v kanálku
přímá, jiná zvlněná, propletená apod. To pak znamená, že některé dráty mohou být přetržené,
„přepnuté“, jiné nedopnuté, i když jako celek se při předpínání kabel tvářil jako kompaktní.
kombinací, součtem výše uvedených anomálií s rozdílnými váhami mocnosti
Další změny předpětí souvisí s degradačními procesy v čase. Jedná se zejména o korozní procesy
obecně, týkající se betonu i oceli. Tyto procesy obvykle souvisí s pronikem vody do kabelových kanálků.
Jedná se o tyto případy:
most má poruchy izolace. Voda, v zimě kontaminovaná solnými roztoky z posypových materiálů,
proniká do betonu. Přitom si vybírá partie se snadnější prostupností, kterými jsou spáry mezi
díly nosníků nebo kontaktní spáry u segmentových konstrukcí (místa s nejnižším odporem proti
proniku kapaliny). Nejhorší to bývá u prvků s betonovými spárami, kdy beton, ať dobře namíchaný
v betonárně, nebylo možno v malých tloušťkách dobře zpracovat. Takže jeho pevnost je menší, než
deklarovaná, a tím svolnější k proniku korozních médií. Dále v kanálcích jsou místa s nedokonalým zainjektováním, v krajním případě nejsou kanálky zainjektovány vůbec, a to buď opomněním
zainjektování nebo zavzdušněním. Dochází ke korozi předpínací výztuže, jejím úbytkům, a tím ke
ztrátám předpínací síly. Ve spárách se tak někdy děje i u zainjektovaných kanálků. Ke spáře často
míří plný profil předpínacích drátů, na délce 5-10 cm před a za spárou pak jsou dráty postupně
oslabovány až do špíčky a přerušeny. U předpínací výztuže dochází na rozdíl od tradiční plošné
krupičkové, lístkové a plátkové koroze ke specifickým podobám koroze, jako je důlková a mezikrystalová koroze. Ta poslední není do úplného přerušení drátů vůbec pouhým okem pozorovatelná.
Naproti tomu i u kanálků špatně zainjektovaných někdy nebývají dráty či lana napadeny korozí
vůbec, pokud k nim nepronikl vzduch a okolní alkalické prostředí (zvlášť u kanálků s betonovým
povrchem – kabel není v trubce) předpínací ocel chrání proti korozi. Bylo tak zjištěno i u zavodněných kanálků. Tuto útěchu však nedoporučuji brát jako pravidlo.
voda často proniká do kanálků na konci nosníku, kde dochází u mostních závěrů k zatékání na čela
konstrukce v kotevní oblasti. Voda pak proniká kanálkem, zvláště u zvedaných kabelů. Ty bývají
někdy nezainjektované díky poklesům injektážní malty jejím smrštěním nebo odloučením vody
od cementu. Často dochází k degradaci zamáčené injektážní malty mrazovými cykly, tato nemá
pevnost a svou strukturu má podobnou plastelíně. Může si ponechat alkalickou schopnost chránit
ocel proti korozi, ale kabel pak působí jako nesoudržný (volný), nespolupůsobí s konstrukcí, takže
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se zbavuje schopnosti využití až k meznímu napětí z hlediska I. MS (zbytková únosnost předpínací
výztuže se zde sčítá s únosností běžné betonářské výztuže).
do nezainjektovaných kanálků proniká voda, která v zimě mrzne. U ledu dochází ke zvětšení objemu o cca 9 %, tlak ledu dosahuje hodnoty až 130, MPA. Tím dochází k roztržení kanálku a úkapům
vody s vápennými výluhy. V důsledku toho vzniká absence alkality a koroze předpínací výztuže.
Přitom ale korozní zplodiny neodtrhávají beton tak jako zabetonované vložky betonářské výztuže,
protože v nezainjektovaném kanálku je místo na korozní zplodiny (tyto zvětšují původní profil
výztuže cca na 7 násobek a v případě zabránění zvětšení objemu vytvářejí tlak až 30, MPA).
v případě předpětí sedmidrátovými lany (obvyklé složení lana) hrozí nebezpečí, že jakmile se dostane voda k lanu (jedno jestli kotvou, spárou či betonem) šíří se podél lana drenážním efektem,
protože mezi dráty lana jsou minimezery. Koroze pak může nastat kdekoliv po délce lana nezávisle
na místě proniku korozního média.
při zatékání vody na čelo nosné konstrukce dochází ke korozi kotev či drátů těsně za kotvou.
V mezním případě dochází k úplné ztrátě kotevního účinu. V případě nezainjektovaného nebo
jen částečně zainjektovaného kanálku dochází k prokluzu a úplné ztrátě předpínací síly těsně za
kotvou. V případě dobře zainjektovaného kabelu dochází k přenosu kotvení do soudržnosti injektážní malty s kabelem, injektážní malty s povrchem kanálku a trubky kanálku s betonem nosníku.
Kabel pak působí skoro jako u strunobetonu. „Kotevní“ délka bývá kolem 1,5-2 m. Toto je však
třeba brát tak, že takovéto „kotvení“ je možné, ale normami a jinými návrhovými předpisy těžko
legálně použitelné.

4. Metody zjištění stavu předpínací výztuže a hladiny předpětí
Cílem níže uvedených finesů je popis a zhodnocení v zásadě dvou metod stanovení hladiny předpětí
a zhodnocení jejich kladů i záporů. Dle našeho mínění by se v současnosti mohla definovat doporučující
metodika, jež by se mohla stát vodítkem při rozhodování, zda nosnou konstrukci z podélně dělených
mostů (zejména segmentových) sanovat či odstranit. A když sanovat, tak jak. Dvě základní, spolu absolutně nezávislé a nesouvisející metody průzkumu stavu předpětí jsou:
1. Diagnostika předpínací výztuže
2. Stanovení hladiny globálního předpětí zatěžovací zkouškou
4. 1. Diagnostika předpínací výztuže
Cílem diagnostiky předpínací výztuže dodatečně předpínaných konstrukcí má být obecně prověření
fyzického stavu předpínací výztuže a odtud stanovení aktuální hladiny předpětí, a dále prognóza vývoje úbytků předpětí v čase. Důležitost stanovení hladiny předpětí vzrůstá při potřebě zesilování mostů
dodatečným předpětím externími kabely, jež bývají instalovány v dutině truhlíků či vně průřezů. Jde pak
o to, aby předpětí nově vkládanými externími kabely zajistilo dostatečnou zatížitelnost mostu, ale nebylo
ho tolik, aby byla konstrukce ve stadiu předpínání přetížená či dokonce porušena (ve smyslu obvyklých
dvou posudků v čase t0 a tᴔ).
Diagnostické metody se dělí do dvou základních stadií či skupin:
I.
Metody vyhledávací, jež mají zmapovat spojitost zainjektovanosti kabelových kanálků. To je vlastně délka zainjektování jednotlivých kabelových kanálků a délka nezainjektovaných dutin. Jsou
to metody radiografické, ultrazvukové, rezonanční, magnetické, akustické trasování poklepem či
kuličkou a vakuační. Jednoduše to je stanovení míst, v kterých mají být následně aplikovány níže
posané metody II. Prokazující.
II.
Metody prokazující stupeň koroze výztuže nebo míru vyplnění kanálků a stav injektážní malty
(přímé sondy, vizuální prohlídka výztuže endoskopem, digitální snímkování dutin).
Nabízí se alegorie z přírody. Datel šplhá po kmeni stromu a klepe zobákem s cílem zmapovat dutá
místa – to jsou ty Vyhledávací metody I. Pak klove znovu na vytypovaném místě a zjišťuje co v dutině
je (nejlépe brouk, larva.) – to jsou ty Prakazující metody II. Tedy zjednodušeně I. je tom „kde to je“ a II.
„co tam je“.
I. Metody vyhledávací
Jedná se o vytypování míst sond, jejichž počet je dostatečný pro vytvoření staticky vypovídajícího
vzorku pro zhodnocení zkoumané konstrukce jako celku. Při nedestruktivních metodách (výčet proveden výše) bohužel není možno v současné době dostat spojitý obraz (prostorový scan) celé konstrukce.
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Místa provedených sond vyplývají jednak ze vzhledu povrchu konstrukce, kde je nález korozních projevů,
třeba vápenných výluhů zbarvených rzí, jednak z historické znalosti míst, která jsou typická pro výskyt
anomálií. Jedná se o spáry mezi díly nosníků či spáry segmentů, části zvedaných kabelů pod kotvami,
spodní polohy kabelových kanálků v dolních částech dutin segmentů či nosníků (spodních deskách), kde
je možné hromadění vody, proniklé skrz vadnou izolaci a horní desky komor.
II. Metody prokazující
Bohužel jako nejprůkaznější je provádění destruktivních bouraných sond až k předpínací výztuži, při
kterých se pozorováních pouhým okem ověří předpínací jednotky stran korozních úbytků a konstatuje
se stav zainjektovanosti kabelového kanálku. Tyto sondy je pak potřeba zapravit sanačními maltami.
Dalším typem sond lze ověřit zainjektovanost kanálků (zejména zvedaných) z čela nosníků. Průvrty
ɸ 3-4 mm skrz kuželík či mezi patentovanými dráty v prostoru kotevní deska-kuželík se indikuje délka
nezainjektování zasouváním tuhého drátu. Šikmými průvrty betonem vedle kotev ɸ 7 mm se endoskopem
detekuje zamáčení a korozní úbytek předpínacích jednotek (lan, patentovaných drátů). Těmito vývrty se
při rekonstrukci může zároveň provádět reinjektáž nezainjektovaných dutin.
V závěru diagnostiky má být nějaký kvalifikovaný výstup, který vede zpracovatele statického posouzení k predikci plochy stávající předpínací výztuže, její polohy a ztrát předpětí, aby se získaly vstupy pro
výpočet zatížitelnosti mostu – pro pouhou informaci o zatížitelnosti, jako vstupní údaj před rekonstrukcí,
průkaz důvodu bourání nosné konstrukce a zřízení NK nové. Většinou se jedná o takzvaný mírně pesimistický kvalifikovaný odborný odhad procentuálního počtu kabelů, které jsou mimo funkci. V případě
zesílení je to právě informace, kolik předpětí je třeba dodat externími kabely. Tento postup je ovšem
zatížen chybou odborného odhadu, předpoklad je 15-25 %. Při této nejistotě se nabízí možnost dopnout
kabely, jež nemohou nic pokazit, vyvozují především normálné síly, což je ovšem nehospodárné, neb
ohybový účinek předpětí v oblasti krajních vláken je obvykle u vyšších průřezů komorových mostů 4-6
x větší, než normálný.

Obr. 1: Příklady typických sond k předpínací výztuži
4. 2. Stanovení hladiny globálního předpětí zatěžovací zkouškou
Dovoluji si nabídnout řešení, které je zcela odlišné od 4.2 Diagnostika předpínací výztuže. Jedná se
o stanovení aktuální napjatosti (a stávající zatížitelnosti) mostu zatěžovací zkouškou. Odtud pak při
konstatování, že most je málo únosný, je možno navrhnout kabelové dráhy a předpínací sílu pro zesilující externí kabely. Tato metoda je vhodná zejména pro mosty starší, kde jsou důvodné pochyby o stavu předpětí. Při této metodě se totiž jedná o rozevírání či zavírání spáry mezi podélnými dílci mostu,
např. segmenty (délka segmentu se pohybuje obvykle kolem 3,0 m). Vychází se z předpokladu, že při
jistém zatížení dojde k překročení tlakové rezervy průřezu, k tzv. dekompresi. Při užití prutové terminologie přestane být v akci celá plocha A a momenty setrvačnosti J příčného řezu nosné konstrukce. To se
prakticky projevuje rozevíráním spár mezi segmenty a prudkým nárůstem průhybů. Z výše uvedeného
vyplývá, že má být takto zkoušen starší segmentový most vykazující zřejmé nedostatky předpětí. „lámat“
nový most je škoda, protože při rozevření spáry je možné, že se uvolní nějaké rozdroleniny kameniva,
které mohou zamezit úplnému zavření spáry při odlehčení či po dodání předpětí sanačními externími
kabely. Při této metodě vůbec nic nevíme proč je předpětí málo (jsou to velké dlouhodobé ztráty předpětí,
oslabení korozí, náhodným primárním napnutím na nižší hladinu…?). Víme ale, jak se chová most jako
celek, ale nevíme, co se „uvnitř“ děje. Nelze rovněž predikovat, jak se most bude chovat v čase, protože
o fyzickém stavu předpětí nevíme nic. Nevíme, jak bude most v průběhu času blízko konce životnosti,
či dokonce náhlého kolapsu. Ovšem z hlediska přesnosti stanovení aktuálního předpětí mostu je tato
přímá metoda 4. 2. přesnější než při diagnostice dle bodu 4. 1.
109

První sanace segmentového mostu na Moravě se datuje do přelou 80. a 90. let minulého století Jednalo se o městskou estakádu, postavenou segmentovou technologií. Konstrukce je spojitá s rozpětími
polí 22,0+14x27,0+22,0 m. Segmenty vyráběné kontaktním způsobem negativ-pozitiv byly 3 metrové, měly
značnou šířku - 19,15 m, takže byly pětikomorové a měly dále velmi stlačenou výšku (v ose střechovitého sklonu horní desky jen 1,35 m). Pro předpínání bylo použito poprvé lan, a původní kabely z 24 ks
7 mm patentovaných drátů (tzv. „stotunové kabely“) byly nahrazeny šesticí lan ɸ Lp 15,5 s mezí pevnosti
1500, MPA. Bylo poprvé použito nového typu spojek. Při geometrických imperfekcích takto postupně
letmo montované konstrukce jedním směrem byly do spár vkládány ocelové vložky, jež sice upravily
geometrii, ale tímto, ze statického hlediska hrubým zásahem, došlo k nerovnoměrnému rozložení napětí
ve spáře a následnému nelineárnímu dotvarování, což mimo jiné vedlo v prvém desetiletí stáří objektu
ke zkrácení nadjezdu o 400 mm a dvojí výměně koncových dilatačních závěrů. Zavádění nové předpínací
techniky v kombinaci s nezkušenostmi, provázenými při budování tohoto prvého letmo montovaného
viaduktu z těchto segmentů a technologickou nekázní minulé doby způsobilo, že objekt nevyhověl statické
zatěžovací zkoušce v prvých třech polích na každé straně mostu, kde došlo v průběhu zatěžovací zkoušky k rozevření spár mezi segmenty. Stručně shrnuto – hladina předpětí se jevila z nepříliš objasněných
příčin jako nízká oproti projektem předpokládanému stavu. Primární zatěžovací zkouška před kolaudací
měla také dle mého názoru příliš vysokou účinnost – 130 % (uprostřed polí stály 3 pětice Tater s hmotností 22-25 t)! Objekt nebyl zkolaudován a bylo uvažováno o sanaci krajních polí. Jako projektanti mostu
(Dopravoprojekt Brno - Ing. Šmerk, Ing. Rušar) jsme byli zhotovitelem vyzváni k návrhu sanace volnými
kabely a výpočtu zatížitelnosti takto sanovaného mostu. Dále bylo součástí objednávky také vyhotovit
statický výpočet deformací, jenž by zhodnotil prostorové chování konstrukce (ta byla primárně počítána
jako nosník – Bernoulli-Navierův prut bez vlivu smyku) s uvážením všech souvisejících jevů typu smyku
ve stojinách, smykového ochabnutí v deskách apod., protože zhotovitel měl snahu neúspěch zatěžovací
zkoušky zprůhlednit detailnějším statickým posouzením deformací a volbou věrnějšího mechanického
modelu konstrukce. Pro zajímavost zpřesněný výpočet deformací na homogenní konstrukci (jako kdyby
se jednalo o monolit bez spár) řešený jako deskostěna se lišil od deformací vyšetřovaných na Bernoulli-Navierově prutu o 15 %. Toto však není ústředním motivem a cílem tohoto příspěvku, a tedy zpět k sanaci
porušeného mostu při zatěžovací zkoušce.

Obr. 2: Přehledný půdorys

Obr. 3: Podélný řez
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Obr. 4: Příčný řez

Obr. 5: Most po rekonstrukci svršku z roku 2017

Obr. 6: Most po rekonstrukci – boční pohled
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Níže popsaná metoda je právě šitá na míru již porušenému objektu („kde už se nedá moc co pokazit“).
Principem je uspořádání takové statické zatěžovací zkoušky, kdy dosáhneme v extrémně zatížené spáře
momentu dekomprese, tedy takového ohybového momentu, při kterém je ve spáře právě nulové napětí.
Odtud pak lze poměrně snadno stanovit hladinu stávajícího předpětí a následného externího předpětí
pro dosažení uspokojivé zatížitelnosti mostu. Na výše popsaném objektu byly vytipovány tři spáry, a to
dvě v poli 1 a jedna ve středu pole 2, u kterých docházelo při dříve prováděných zatěžovacích zkouškách
k největšímu rozevírání (0,3-0,5 mm). Protože jsme zkoumali objekt s kompletním příslušenstvím typu
izolace, vozovka, římsy, zábradlí, bylo možno se zabývat pouze spárami cca ve středech polí v dolních
vláknech. Do těchto tří zkoumaných spár byly v několika místech po příčném řezu (4-5-pod žebry, v ose
příčného řezu) umístěny deformometry a kromě toho se měřily i svislé průhyby. Zatěžovací zkoušky se
tehdy také zúčastnil i prof. Zdeněk Šmerda a doc. Vojtěch Mencl (tehdy ještě Ing.). Dále bude řeč o jedné
z trojice spár. Vycházíme ze stavu již zprovozněného mostu, jenž je zatížen pouze vlastní tíhou nosné
konstrukce a mostního svršku (vozovka, římsy, zábradlí). Provoz na mostě byl při zkoušce samozřejmě
přerušen. Vycházíme z pozice, že nevíme, je-li moment dekomprese překročen už působením stálých
zatížení nebo je zde jistá rezerva pro užitná pohyblivá zatížení normovými vozidly dle ČSN 73 6222 (tehdy
ČSN 73 6220) a z této nejistoty vychází také filosofie dále popsané zvláštní zatěžovací zkoušky. Rozdělíme
průběh zkoušky na dvě principielně odlišné části, jež pracovně označme třeba jako A a B.
Část A
Tato část zkoušky vychází z pesimističtější domněnky, že už je tlaková rezerva ve spodních vláknech
polí 1 a 2 ve zkoumaných spárách překročena vlastní tíhou mostu a při zatěžovací zkoušce bude tedy
spára zavírána. Momentu dekomprese bude dosaženo v momentě, kdy se měřená spára nebude již dále
zavírat (bude samozřejmě docházet k běžné deformaci nepotrhaného průřezu). V blízkosti spáry (1,5 m
v ose segmentu) byly umístěny po příčném řezu 4 hydraulické lisy pod vnitřními žebry. Lisy jsme nadzvedávali konstrukci a průběžně vynášeli graf závislosti šířky trhlin na zatížení. Zatížení lisy (zvedání)
bylo limitováno zachováním tlakové rezervy v horních vláknech průřezu 1, MPA, abychom takřka nový
most při zkoušce nepoškodili v partiích hůře opravitelných (pod vozovkou, izolací).

Obr. 7: Zvedání lisy l/2 pole mostu
Tento graf může mít v zásadě dvojí průběh:
1.Graf má ve svém průběhu skokem se měnící první derivaci (zlom).
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Tento graf může mít v zásadě dvojí průběh:
1.Graf má ve svém průběhu skokem se měnící první derivaci (zlom).
Síla zvedání lisy
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113
postupným najížděním naložených nákladních vozidel (hmotnost jednoho vozidla,
obvyk
Tatry s nákladem je 22-25 t). Vozidla volíme takové konstrukce, aby na zadní nápravu byla
největší část zatížení (obvykle ¾) a vozidla stavíme těsně zádí k sobě tak, aby bylo co nejlé

zkoušky. Při zkoušení konkrétní výše popsané městské estakády bylo použito 10 vozidel, kdy v závěru
zkoušky stály dvě pětice v příčném řezu zádí k sobě. Přitěžováním vozidly tedy rozevíráme zkoušené
spáry a opět průběžně vynášíme graf závislosti rozšiřování spáry na shora působícím zatížení. Jestliže
jsme v části A zkoušky dospěli k průběhu dle obr. 9, pak nutně v této části zkoušky musíme narazit na
výrazný zlom v grafu závislosti zatížení-šířka trhliny (spáry mezi segmenty). Dojdeme k zatížení Z, jemuž
odpovídá ohybový moment M, při kterém je právě překonávána tlaková rezerva spodních vláken průřezu,
a při dalším zatěžování dochází k intenzivnímu rozevírání spáry, viz obr. 11.

Obr. 10: Zatížení shora postupně najíždějícími auty

Obr. 10: Zatížení shora postupně najíždějícími auty
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Obr. 11. Zatěžování vozidly působícími shora v místě lisů z části A zkoušky

Obr. 11. Zatěžování vozidly působícími shora v místě lisů z části A zkoušky
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trhlinami doporučujeme pro návrh sanace (externího předpětí volnými kabely) uspořádat
statickou zatěžovací zkoušku, při které se měřením rozevírání spár či trhlin (již dříve

velikost původního předpětí z lokálně diagnostikovaných průřezů, kde se dozvíme cosi o nezainjektování
kabelových kanálků, stupni a rozsahu koroze… U estakád délek desítek a stovek metrů se celková délka
kabelových drah pohybuje v kilometrech, a není v moci diagnostických metod, popsaných v úvodu tohoto článku v bodě 4. 1. tak zmapovat rozsah poškození, že by stav stávajícího předpětí byl vyhodnocen
rovnocenně s 4. 2. Cena zatěžovací zkoušky je nižší než cena takové diagnostiky, kde by počet diskrétních
sond dosahoval velikosti statisticky vypovídajícího souboru. Ne vždy je však možno provést zatěžovací
zkoušku. Diagnostický průzkum dle 4. 1. i tak zůstává respektovanou obvyklou metodou.
2. Před sanacemi velkých mostů, při rozhodováních zda sanovat nebo snést nosnou konstrukci, se
často pořádají dynamické zatěžovací zkoušky. Při uspořádání dynamické zkoušky se sleduje zejména:
- určení vlastních frekvencí mostní konstrukce a příslušných tvarů vlastního kmitání
- určení velikosti tlumení kmitání mostu
- měření časového průběhu odezvy, rychlost, zrychlení
- určení časového průběhu dynamického namáhání
- určení historie zatížení mostní konstrukce
- určení velikosti a průběhu budících sil použitých zatěžovacích prostředků
- měření rychlosti průjezdu zatěžovacích vozidel
Domnívám se, že z výsledku poměrně nákladné dynamické zkoušky, jejíž cena je většinou několikanásobkem ceny projektu sanace, lze odvodit jisté obecné závěry, které se časem mohou uplatnit při návrhu
mostů podobného typu, ale pro přímo zkoušený most (návrh sanace, kvantifikace stávajícího předpětí
a nutnost dodání nové, externí…) mají význam pramalý. Zvláště jestliže se jedná o „potrhaný“ segmentový most s plochami diskontinuity (špatně slepené či rozevřené spáry mezi segmenty), kde nedochází
k dokonalému přenosu dynamických napěťových impulsů vyvozených budiči kmitání skrz diskontinuity
(trhliny, spáry) na rozdíl od „dynamicky čitelnějších“ kompaktnějších ocelových, ocelobetonových či
monolitických plně předpjatých neporušených mostů. Nehledě na některé vnější vazby se zkoušenou
NK, kterými je nečitelně pohlcována energie impulzů generovaných budiči kmitů. Jsou to ložiska, mostní
závěry, stoppery, jiné vnější kontaktní prvky.
3. Diagnostické vyhledávací a prokazující metody dle 4. 1. jsou neopominutelné a užitečné, neb jen
přímým pozorováním vytypovaných kritických míst lze usuzovat na schopnost stávající částečně poškozené výztuže podílet se v kooperaci s kabely externího dodatečného sanačního předpětí na vynášení
stálých zatížení, pohyblivého zatížení a zatížení tepelným spádem či nerovnoměrným poklesem podpor
i dále v reálném čase. Připomínám, že se mostní objekty dle našich normových předpisů navrhují obvykle
na životnost 100 let.
Projektant, statik je povinován odpovědně a poctivě navrhnout spolehlivou nosnou konstrukci novou
či mostní konstrukci stávající kvalifikovaně a erudovaně sanovat, zvýšit její zatížitelnost a prodloužit
její životnost. Pak se užívá kombinací diagnostických, geodetických a jiných měřicích metod, normových
a rezortních ustanovení, aparátu dostupných výpočetních metod stran statiky betonových mostů, znalosti vlastních i cizích úspěchů či pochybení. Váha mocnosti jednotlivých metod je k posouzení jednoho
každého z nás.
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New technologies of construction chemicals in the context of application on bridge structures.
New technologies of construction chemicals in the context of application on bridge structures and
transport construction in practice. Solutions for setting and grouting of bridge closures, anchoring and
grouting of bridge elements into the structure with cementitious materials, including new developments in
chemical anchoring, solutions for static crack repair and treatment of reinforced concrete structures with
100% silane hydrophobization. Solution proposals, certificates and practical examples from CZ and SK.
Nové technologie stavební chemie v rámci aplikací na mostních konstrukcích a v celé oblasti dopravních staveb jsou již mnoho let důležitým faktorem pro komplexní řešení těchto staveb v praxi. V rámci
několika posledních let se jedná hlavně o řešení osazování a zálivek mostních závěrů, kotvení a zálivky
mostních prvků do konstrukce nejen cementovými materiály, ale i novinky v oblasti kotvení chemickými
kotvami, řešení pro statické opravy trhlin a ošetřování železobetonových konstrukcí pomocí 100 % silanových hydrofobizací a inhibitorů koroze, včetně povrstvení povrchů v rámci řešení nízkého krytí výztuže.
V praxi to znamená ve většině případů zjednodušení a urychlení výstavby se současným zkvalitněním
finální části konstrukce, včetně celé stavby.
Příspěvek řeší systémově /zjednodušeně/ průřez technologiemi stavební chemie v rámci aplikací na
mostních konstrukcích a v celé oblasti dopravních staveb v praxi. Jedná se o shrnutí běžných a nových
technologií do jednotlivých skupin dle oblasti použití v rámci stavební konstrukce:
1.

Sanace betonových konstrukcí, základní sanační systém

Tyto systémy již dlouhodobě řeší celou skladbu sanací betonu v systémech bez adhezních můstků
ve skladbě:
- antikorozní nátěry na výztuž, tj.
• AP primery na minerální bázi (ev. s inhibitory koroze),
• BP primery na bázi epoxidu pro speciální případy s nízkým krytím výztuže.
- hrubá sanační a reprofilační malta bez adhezních můstků
- jemná tenkovrstvá malta pro sjednocení povrchů (velmi malé tloušťky vrstvy s odolností CHRL)
2.

Nátěry, hydrofobizace, antigraffiti, včetně polymercementové membrány pro nízké krytí
Tyto povrchové úpravy řeší dlouhodobě klasicky nátěrové systémy na bázi akrylátů:
• klasické v systémech S2 a S4 dle TKP 31,
• pružné systémy dle S5a dle TKP 31.
Hydrofobizace jsou řešeny ve 2 základních systémech S1 dle TKP 31 a to:
a) hloubka penetrace třídy I. dle EN 1504-2, tj. materiály s obsahem účinných látek do cca max.
30 %,
b) hloubka penetrace třídy II. dle EN 1504-2, tj. materiály se 100% obsahem účinných látek (např. silany) jako např. novinka v těchto systémech MasterProtect H 1100 – nový hydrofobizační nátěr
na beton s vysokým podílem aktivních látek - 100% silanová hydrofobní impregnace.
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Dalším speciálním produktem jsou systémy „antigraffiti“ na různých bázích s různou účinností:
a) jednorázové antigraffiti nátěrové systémy
b) tzv. permanentní antigraffiti nátěrové systémy
Pro nátěry říms, čel mostovek, chodníků a jako protikouřové nátěry podhledů mostů SŽ v systémech
S2, S4, S6 dle TKP 31 se používají speciální vodou ředitelné epoxidové nátěry. Možnost použití i pro
podchody a nátěry v tunelech dle EN 1504-2.
Speciální kapitola je použití cementoakrylátových stěrek jako finální vrstvy po sanaci (ev. místo klasické sanace) jako systém tzv. antikarbonatační membrány při nízkém krytí výztuže. Zde je to např. spec.
vylehčený typ materiálu MasterSeal 6100FX (již na konferenci prezentovaný).
3.

Inhibitory koroze na silanové bázi
Inhibitory koroze pro prevenci a zpomalení koroze výztužných prvků historicky známe, a to jako:
a) materiály na minerální bázi, které jsou velmi komplikované na aplikaci a počet aplikačních
kroků a jejich účinnost je % velmi nízká
b) nové systémy migrujících inhibitorů koroze jsou na bázi 100% silanů a jsou tzv. dvoufázové, jsou
dále plně funkční i při nových, ev. zkorodovaných výztužných prvcích v betonu a také i v betonu
zkarbonatovaném. Jsou funkční i v betonu s dodatečně vzniklými trhlinami. Jejich účinnost je
v závislosti na poškození konstrukce vysoce nad cca 90 % zastavení aktivní koroze.
Zde např. produkt MasterProtect 8500CI, firmy MBS.

4.
a)

b)

Opravy, sanace, injektáže vodorovných ploch, včetně osazování speciálních most. prvků do mostovek
vyrovnávky vodorovných ploch se řeší systémově klasicky více systémy, např.:
- do 10 mm pomocí plastbetonů s epoxidovým plnivem
- od 10 mm do cca 40-50 mm pomocí moderních speciálních sanačních malt (většinou spolu
s adhezním můstkem), nebo pomocí vysokopevnostních rychlevytvrzujících malt s použitím
i pro teploty pod bodem mrazu. Např. systémy MBS v řadě MasterEmaco TIX/ Fluid/ s drátky.
- nad 50 mm lze použít vyrovnávky z betonových směsí (ev. spřažené) s možností adhezních
můstků dle EN 1504 a to:
• minerální na bázi cementu
• epoxidové adhezní můstky
injektáže vodorovných ploch s trhlinami lze řešit pomocí injektážních pryskyřic gravitační injektáží, nebo tlakovou injektáží, a to pomocí nízkovizkozních epoxidových pryskyřic. Zde např. léty
prověřený materiál firmy MBS – PCI Apogel F.

5.

Izolační systémy mostovek a izolace spodní stavby
- Izolační systémy mostovek jsou klasicky řešeny pomocí asfaltových pásů, většinou s epoxidovou
„penetrací“ a to:
• 1 nátěr jako kotevně-impregnační nátěr,
• 2 nátěry jako pečetící vrstva dle ČSN 736242 a příslušných TP a TKP.
- Nové a moderní technologie umožňují izolace tzv. stříkané na bázi:
• metakrylátů,
• polyuretanů,
• nově nyní na bázi poluretan/polyurey (tzv. hybrid),
• na bázi polyurey. Např. systémy MBS – MasterSeal M800/M811.
- Pro ostatní typy konstrukcí, jako jsou žlaby, chodníky, jímky, apod. lze použít i systémy na bázi
pružných cementoakrylátových stěrek, zde např. již výše uvedený MasterSeal M6100FX, který
je vhodný i pro ponor ve vodě a žlabech s CHRL, atd.
- Pro spodní stavby žb. konstrukcí lze místo asfaltových pásů, jako moderní technologie s výhodou použít tzv. bezešvé nátěry a stěrky na bázi cementů / cementoakrylátů a bitumenů.
Tyto materiály jsou jednoduché pro aplikaci, překlenují trhliny, lze je aplikovat stříkáním a velmi
urychlují tempo výstavby. Např. systémy MBS na bázi bitumenu jsou nátěry PCI Pecimor ® F, nebo stěrky
v tl. 3-5 mm PCI Barrapren®. Tyto materiály jsou odzkoušeny na drobnějších stavbách u ŘSD a také na
stavbách SŽ.
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6.
a)

b)
c)
7.

zálivky, kotvení, ložiska
zálivky jsou klasicky na bázi minerální
• cementové zálivky běžné pro podlévání ložisek a ostatních konstrukcí,
• cementové kotevní zálivky na kotvení šroubů, kotev, apod. (místo kotev chemických), zde velmi
jednoduchá, rychlá a levná aplikace, např. materiál od firmy MBS – kotevní malta MasterFlow
960.
pro potřeby izolace proti bludným proudům jsou používány zálivky na bázi epoxidu
• směs míchaná dle schváleného systému na stavbě,
• schválené 3 K zálivkové směsi, tzv. prefa směsi.
pro potřeby kotvení lze samozřejmě použít i speciální chemické kotvy splňující ETAG a podmínky
dle ČSN-EN 1504-6.
Povrchové úpravy povrchů – římsy, chodníky, cyklostezky, lávky atd.

Tyto požadavky splňují speciální materiály a systémy dle jednotlivých typů konstrukcí a jsou většinou
vícevrstvé se spec. zkouškami systémů pro tyto aplikace. Systémy jsou dle TKP 31 ve třídách S5b, S9, S10
a S11. Tyto systémy jsou u firmy MBS s označením MasterSeal Traffic.
V příspěvku je přiřazena také tato speciální tabulka řešící ochranné systémy dle staré normy TP 89
a dle nového zařazení do skupin dle EN 1504-2 a TKP 31¨.
Systémy pro ochranu mostních konstrukcí dle TKP 31 ŘSD
Označení
v TKP 31

S1

S2

Označení
Název systému
do 2008

OS-A

OS-B

Hydrofobní impregnace

Doporučený materiál

Příklad použití / omezení

MasterProtect H 303

Povrchy z betonu, opravných malt.
Hloubka penetrace < 10 mm.

PCI Silconal 328

Velice hutný (vysokopevnostní)
nový beton nebo beton s nízkou
odolností vůči CHRL. Hloubka penetrace ≥ 10 mm. Vysoká životnost
hydrofobizace.

MasterProtect 320

Opěry, pilíře, nosná konstrukce,
opěrné zdi apod. Pouze na povrchy bez mechanické zátěže (odlet
kamínků), ne na vodorovné povrchy
(římsy apod.).

MasterSeal M 338

Římsy, obrubníky, hrany nosné
konstrukce, závěrné zídky a další
nepochozí plochy s mechanickou
zátěží (odlet kamínku).

Impregnace – vrstvy pro nepojížděné
plochy

MasterProtect 320
S4

OS-C

kamínků), ne na vodorovné povrchy
(římsy apod.).

Vrstvy pro nepochozí
plochy bez výskytu
trhlin
MasterSeal M 338
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Opěry, pilíře, nosné konstrukce,
opěrné zdi apod. Pouze na povrchy bez mechanické zátěže (odlet

Římsy, obrubníky, hrany nosné
konstrukce, závěrné zídky a další
nepochozí plochy s mechanickou
zátěží (odlet kamínku).

S 5a

S5b

S6

S9

MasterProtect 330 EL

Opěry, pilíře, nosná konstrukce,
opěrné zdi apod. Pouze na povrchy bez mechanické zátěže (odlet
kamínků), ne na vodorovné povrchy
(římsy apod.).

MasterSeal Traffic 2259

Římsy, obrubníky apod.

OS-D I

Vrstvy pro nepochozí
plochy s nepatrnou
schopností přemosťovat trhliny

MasterSeal 6100 FX

Opěry, pilíře, nosné konstrukce,
opěrné zdi, římsy apod. Ne na odrazné hrany a obrubníky.

-

Vrstvy odolné vůči
chemickému namáhání pro mechanicky
málo namáhané
plochy

MasterSeal M 338

Nepochozí plochy, ochrana proti
CHRL apod.

MasterSeal 6100 FX

OS-E

Vrstvy pro nepochozí
plochy se zvýšenou
schopností přemostit
trhliny

Nepochozí plochy, římsy. Ne na
odrazné hrany a obrubníky.

MasterSeal Traffic 2259

Římsy, obrubníky, odrazné hrany
a příležitostně pochozí plochy.

MasterSeal Traffic 2203

Hydroizolace pod litý asfalt, odvodňovací žlaby.

OS-D II

Vrstvy pro nepochozí
plochy s nepatrnou
schopností přemosťovat trhliny

Vrstvy pro hydroizolaci konstrukcí pod

S 10

S 11

-

OS-F

S 14

asfaltovou ochrannou
vrstvu a pod pojížděný vozovkový kryt, MasterSeal 6100 FX
nebo pro odvodňovací žlaby, s vysokou
schopností přemostit MasterSeal 6889
trhliny
Vrstvy pro plochy
vystavené povětrnostním vlivům,
přímo pojížděné, se
zvýšenou schopností
přemostění trhlin
s dynamickým chováním
Vrstvy pro pečetění mostovek podle
ČSN 736242

Odvodňovací žlaby.

MasterSeal Traffic 2205
Chodníky na mostě, betonové lávky
pro pěší a cyklisty
MasterSeal Traffic 2266

MasterTop P 603

Systémy stojící mimo tabulku ochranných nátěrů TKP 31
Název systému

Doporučený materiál

Příklad použití / omezení

Antikarbonatační systém pro nízké krytí
výztuže – nahrazuje krycí vrstvu betonu

MasterSeal 6100 FX

Veškeré nepojížděné a nepochozí plochy.

Antigraffiti nátěr – umožňuje odstranění
graffiti horkou tlakovou vodou

MasterProtect 2500 AG

Permanentní ochrana.

Migrující inhibitor koroze – pro potlačení
koroze výztuže v zasoleném nebo zkarbonatovaném betonu

MasterProtect 8500 CI

Veškeré nepojížděné a nepochozí plochy.
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Přehled ochranných systémů pro ochranu železobetonových konstrukcí skupiny S8 až S14
V minulosti byly přímo pochůzné a pojížděné hydroizolační systémy přejímány z německých předpisů
ZTV-BEL-B pro ochranu železobetonových konstrukcí, tzv. OS-systémy. V současnosti na našem území
je v revizi TKP 31 pojednávající uceleně o celém procesu ochrany a oprav železobetonových konstrukcí.
Proces musí být navržen a proveden tak, aby ochrana a opravy byly realizovány efektivně, tj. aby se
s vynaložením přiměřených prostředků co nejvýrazněji prodloužila životnost díla.
Třída S8
V této části příspěvku navazujeme na předchozí skupiny naší divize MBS, a to skupinou S8 (dříve OS8). Jedná se obvykle o epoxidové vrstvy odolné vůči chemickému namáhání pro pojížděné a mechanicky
silně namáhané plochy. Obvyklou materiálovou bází jsou epoxidové pryskyřice vrstvené ve dvou či třech
pracovních krocích. Jak vyplývá z charakteristiky, jde o systémová řešení používaná především v oblasti
parkovišť, tzv. rigidní „tvrdé“ systémy bez schopnosti překlenutí dodatečných trhlin v podkladu. Typickou
systémovou skladbou je dvouvrstvý resp. třívrstvý epoxidový prosypávaný systém MasterSeal Traffic
2273 o výsledné realizační tloušťce 1,5 – 2,5 mm. Jeho charakteristické použití pro mezilehlá podlaží
parkovišť, suterénní podlaží a rampy tam, kde je vyžadován stěrkový systém s vysokým mechanickým
zatížením bez požadavku překlenutí trhlin.
Třída S9
Vrstvy pro nepochozí plochy se zvýšenou schopností přemostit trhliny jsou zařazeny do skupiny S9
(dříve OS-9). Z našich zkušeností je skupina charakterizována v menším podílu, použitelná na ochranu
nepochozích říms, ale taktéž pro odvodňovací žlaby. Z našeho sortimentu lze nabídnout systémová
řešení na bázi modifikovaných epoxipolyuretanových pryskyřic, polyuretanových pryskyřic a polymercementových směsí. Dalším kladeným požadavkem je schopnost překlenutí trhlin v podkladu, a to jak
statických A2 (0,25 mm), tak dynamických třídy B2 (0,15 mm).
V sortimentu společnosti MBS a syntetických pryskyřic jsou charakteristické dva nátěrové systémy
MasterSeal 6808 a MasterSeal Traffic 2259, které se skládají z penetrační epoxidové vrstvy a uzavírací
elastické polyuretanové UV stabilní vrstvy. Obvyklá realizační tloušťka je cca 1,0 –1,5 mm. Na bázi modifikovaných polymercementových pryskyřic můžeme nabídnout unikátní technologii jednokomponentní
pružné stěrky MasterSeal 6100FX, která díky speciální receptuře a aditivům umožňuje vytvořit dvoumilimetrový hydroizolační povrch při spotřebě pouhých 1,8 kg/m2. Při vývoji se dbalo nejen na snížení
nákladů na manipulaci a dopravu (redukce až 50% spotřeby materiálu vůči obvyklým 2 K technologiím),
ale i na snížení emisí CO2 až o 70 % s ohledem na životní prostředí. Druhou variantou je dvousložková
varianta MasterSeal 560, se spotřebou pouhých 2,5 kg/m2 při 2 mm vrstvě izolace, která navíc díky
rychlé reaktivitě nabízí plné provozní vlastnosti po 24h od aplikace. Schopnost překlenutí trhlin obou
membrán je statických A4 (1,25 mm) a dynamických B3.1 (0,3 mm).
Třída S10
Skupinou S10 (dříve OS-10) řešíme vrstvy pro hydroizolaci konstrukcí pod asfaltovou ochrannou vrstvu
a pod pojížděný vozovkový kryt, nebo pro odvodňovací žlaby či přímo pojížděné izolace s požadavkem
na vysokou hydroizolační spolehlivost a vysokou schopnost přemostit trhliny.
Charakteristickým příkladem v našem sortimentu to jsou systémy na bázi strojně stříkané hydroizolační membrány na bázi polyuretanu či polyurey. Tyto izolační vrstvy vynikají vlastnostmi její aplikace
i mechanickými parametry jako vysoká tažnost, nízký difúzní odpor, mechanická odolnost, včetně
chemické odolnosti a UV ochrany. V současnosti nabízenými materiály naší společností je dobře známá
izolace MasterSeal M800, taktéž novější produkty na bázi polyurey MasterSeal M811 a MasterSeal 689.
V případě vozovkového krytu je spojení s ochrannou vrstvou z litého asfaltu a hydroizolace zajištěné
adhezním bitumenakrylátovým můstkem. V případě přímopojížděných konstrukcí je provedena provozní
tzv. obrusná vrstva z houževnatě elastických polyuretanových vrstev a vsypu křemenných písků, popř. jiných agregátů. Izolační vrstva na bázi polyuretanu je v případě styku s UV zářením patřičně opatřena
alifatickým nátěrem.
Systémy s výše používanými membránami překlenují nejvyšší třídy trhlin, a to statických A5 (2,5 mm)
a dynamických B4. 2. (0,55 mm). Obvyklá tloušťka hydroizolační vrstvy je 2,0 mm, aplikována na jednonásobném či dvojnásobném kotevním nátěru.
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Třída S11
Vrstvy pro plochy vystavené povětrnostním vlivům, přímo pojížděné, se zvýšenou schopností přemostění trhlin s dynamickým chováním zařazujeme do skupiny S11 (dříve OS-11 / OS-F). Systémy se rozlišují do dvou skupin, a to tak, že v případě typu A má skladba vlastní hydroizolační vrstvu a odděleně
obrusnou/provozní vrstvu, čímž nabízí vyšší vodotěsnou spolehlivost s dodatečným překlenutím trhlin
v samotné membráně. Ze sortimentu MBS jsou to systémy MasterSeal Traffic 2205, 2263 a 2266. Tloušťka
vodotěsné vrstvy je požadována 1,5 mm a obrusné vrstvy dle potřeby až 3 mm.
U systému typu B vodotěsná vrstva plní zároveň funkci obrusné vrstvy. Avšak při překročení meze
trhliny nad 0,3 mm dojde k přetržení nosné vrstvy a dochází k saturaci atmosférických srážek do nosné
konstrukce. Obvyklá návrhová mez překlenutí trhlin těchto systému je dynamické B3.2 (0,35 mm), statické
trhliny až do nejvyšší třídy A5 (2,5 mm). Celková tloušťka povrstvení je min. 4 mm.
Tyto systémy se používají k ochranně nosné betonové konstrukce a její výztuže vůči vlivům vnějšího
prostředí, zajištění protiskluzných vlastností a barevnosti povrchu. Skládají se z materiálů pružných
a houževnatě elastických, především na bázi polyuretanu či polyurey. Typickými konstrukcemi jsou pochozí římsy, lávky, chodníky, v případě pojížděných konstrukcí pak střešní parkoviště a podzemní garáže
s důrazem na překlenutí trhlin, a právě vodotěsnou spolehlivost a ochranu konstrukce.
Třída S13
Skupina S13 (dříve OS-13) je charakteristická pro zastřešení pojížděné plochy garáží, s požadavkem
na překlenutí pouze statických trhlin A1 při teplotě -10 °C. Systém se skládá z materiálů na bázi houževnatě elastických pryskyřic, obvykle polyuretanů. Typickým systémem našeho sortimentu je MasterSeal
Traffic 2255, ve třívrstvé konstrukci o konstrukční tloušťce 2,5 mm. Použití pro mezilehlá a suterénní
patra parkovišť, u kterých je požadována vodotěsnost a schopnost překlenutí statických trhlin větších
než 0,25 mm do max. 0,5 mm. Ekonomická varianta pro podzemní parkoviště se střední hydroizolační
spolehlivostí díky sloučení funkce vodotěsné a obrusné vrstvy.
Třída S14
Vrstvy pro pečetění mostovek podle ČSN 73 6242 jsou dlouhodobě používanou technologií v řešení
hydroizolací mostních konstrukcí ve spojitosti s natavovanými asfaltovými pásy, popř. stříkanou polyuretanovou izolací. Z našeho sortimentu je to epoxidová pečetící vrstva MasterSeal P603, schválená se
širokým spektrem asfaltových pásů používaných na českém trhu.
8.

Pracovní a dilatační spáry – těsnění, penetrace, tmely

I tato kapitola má své materiály z oblasti stavební chemie, tj. penetrace, tmely různých bází a také
speciální termoplastické elastomerní pásy pro překlenutí trhlin a spár. Zde u firmy MBS systémy řady
MasterSeal.
V případě řešení problémů v oblasti stavební chemie lze kontaktovat kolegy technicko obchodní poradce v rámci všech regionů po celé ČR, kteří jsou vám k dispozici s pomocí vyřešit speciální technologie,
detaily a v rámci stavby na tyto technologie dohlédnout.
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Postupy používané pro hodnocení
skutečného stavu mostů na základě
experimentálních měření
autor:

Ing. Martin Krejcar, CSc.

organizace: INSET, s. r. o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
tel.: 602 281 114, e-mail: krejcar.martin@inset.com
Anotace:
Článek je součástí a současně prvním dílem série článků, které si kladou za cíl poodhalit na srozumitelné úrovni postupy používané pro hodnocení skutečného stavu mostů metodami stavební statiky
a dynamiky. V tomto i v dalších navazujících článcích budou prezentovány možnosti často používaných
metod, způsoby nakládání s výstupy měření, postupy vyhodnocení, spolehlivost interpretací výsledků,
vhodnost jejich použití na různé případy atd.
První díl série je věnován „klasické“ statické zatěžovací zkoušce mostu dle ČSN 73 6209.
1. Vztah hlavních prohlídek a experimentálního ověřování
Na základě zhodnocení výsledků mostní prohlídky můžeme v případě potřeby, tj. pokud stav mostu
vzbuzuje pochybnosti či jsou zde již viditelné vady či poruchy, navrhnout provedení diagnostického
průzkumu či experimentálního ověřování, které slouží pro podrobnější zjišťování skutečného stavu konstrukcí. Vzhledem k tomu, že každý postup i metoda má své přednosti i nedostatky, doporučujeme zvolit
k optimálnímu objasnění nalezených problémů vhodnou kombinaci metod diagnostického průzkumu
a experimentálního ověřování s využitím silných stránek obou uvedených metodik. Pokud ale hovoříme
o silných stránkách různých metodik, je třeba znát i ty slabé stránky, abychom věděli o omezeních, která
v sobě skrývají interpretace získané z vyhodnocení výsledků.
Převážně silným stránkám zmíněných metodik byl věnován článek autora ve sborníku SMI v roce 2017.
V následujícím textu a v dalších článcích, které budou v čase následovat, se naopak zaměříme na slabší
stránky celé řady hojně používaných základních metod z oblasti experimentálního ověřování, a to jak
z oboru statiky stavebních konstrukcí, tak i z oboru dynamiky stavebních konstrukcí. Vzhledem k tomu,
že od roku 2017 uplynulo pět let a ne všichni mají přístup ke zmíněnému článku, budou zde z tohoto
článku použity některé citace. Jinak se samozřejmě doporučuje přečtení obou článků (tohoto a výše
citovaného) pro získání širšího a komplexnějšího pohledu na danou problematiku. Jen pro úplnost je
možno pro zájemce dodat, že „Přehled hlavních metod založených na postupech stavební diagnostiky“
lze nalézt ve sborníku SMI z roku 2019 a „Vyšetřování mostů metodami stavební dynamiky“ je ve sborníku
SMI z roku 2018.
Úvodem k dalšímu textu je třeba zdůraznit, že charakteristickým rysem zatěžovacích zkoušek (statických i dynamických) je zjišťování odezvy daného konstrukčního systému na různé typy zatížení. Na
vlastnosti konstrukce je pak usuzováno pouze z analýzy této odezvy. Přitom zkoumaná odezva může
být vztažena jak ke globálním charakteristikám, tak i k velmi podrobnému lokálnímu šetření. Pokud nás
nezajímá pouze statický stav konstrukce, ale i vlastnosti materiálů vzhledem k únosnosti, použitelnosti,
zatížitelnosti, životnosti atd., můžeme na tyto vlastnosti usuzovat jen nepřímo (např. z tuhosti, roznosu
zatížení apod.) a v takových případech je nutná kombinace s klasickým diagnostickým průzkumem.
2. Základní údaje o provádění „klasické“ statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6209
U statických měření jsou jako zatěžovací prostředky používána obvykle těžká nákladní či kolejová
vozidla s vysokou účinností, u menších a zejména užších konstrukcí, např. lávek, mohou být využity
i silniční panely, nádrže s vodou, pytle s různou náplní (stavební hmoty, písek…) apod. Toto zkušební
zatížení může být vnášeno na konstrukci v jednom kroku, ale i ve stupních, obvykle s navyšováním
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zatížení. Zatížení může být na konstrukci uspořádáno v různých konfiguracích, které se liší polohou
a seskupením zkušební zátěže. Každou takovouto konfiguraci nazýváme jako zatěžovací stav, přičemž
měření odezvy konstrukce probíhá při každém zatěžovacím stavu v jednom samostatném cyklu. Tento
cyklus zahrnuje vždy klidový stav před zatížením, zatížení konstrukce danou konfigurací zatěžovacích
prostředků a odtížení s následným měřením trvalých deformací. Časový průběh zatěžovacího cyklu se
u klasických zkoušek řídí normou, u nadstandardních měření lze časový průběh zatěžování přizpůsobit
účelu měření, vždy je však třeba dbát na stabilitu odezvy vlivem teplotních polí před zahájením měření,
na dostatečné ustálení odezvy při zatížení a zejména pak po odtížení.
Neméně důležité jako zkušební zatížení je i stanovení fyzikálních veličin, které chceme měřit, a rozmístění měřicích míst (měřicích bodů) na konstrukci, kde chceme odezvu „v měřítku“ těchto veličin zjišťovat.
V případě „klasických“ statických měření (dle normy) jde v převážné většině případů o různé formy měření
posunutí. Primárně měříme na mostech především průhyby - obvykle v příčných řezech procházejících
středem, příp. čtvrtinami, rozpětí polí (dle statické soustavy), v těchto řezech pak zejména na hlavních
nosnících, koncích více vyložených konzol, v ose nosné konstrukce a pokud možno pod každým jízdním
pruhem (dle statické soustavy a dispozice příčného řezu). Sekundárně se klasicky měří veličiny ovlivňující
primární veličiny, tj. především zatlačení (příp. pootočení) v ložiskách, podmínky ve vetknutí (oblouků,
rámové rohy apod.), stlačení (vysokých) podpěr, pokles podpěr (sedání) a v neposlední řadě i měření vlivu
okolí na konstrukci (teplota vzduchu a konstrukce, příp. nepovinně i rychlost a směr větru). Na mostech
lze dále provádět celou řadu lokálních (většinou nadstandardních) měření. Lokálně se měří především
na trhlinách (rozevírání a střih), vnitřních a vnějších kloubech (včetně vrubových), mostních závěrech
a dilatačních spárách, závěsech a vzpěrách oblouků, případně se také zjišťují poměrná přetvoření konstrukčního materiálu, lokální deformace (vybočení, boulení, tvar průřezu…), příčný roznos, náklony atd.
3. Vliv teplotních polí na výsledky statické zatěžovací zkoušky
Jedním ze zásadních problémů při statických zatěžovacích zkouškách je vliv teplotních polí (stacionárních i nestacionárních) na jejich výsledky. Pro interpretaci výsledků zkoušky je třeba zvážit, že při návrhu
konstrukce se pro posouzení vlivu teplotních polí používá určitá idealizace průběhu teplotních polí pro
extrémní stavy, zatímco při experimentálním měření naopak nezáleží na absolutním stavu (průběhu)
teplotních polí po délce konstrukce či v příčných řezech (stav teplotního přetvoření konstrukce před
zahájením měření představuje tzv. „nulový stav“), podstatné však je, aby tato pole byla globálně přibližně
stabilizovaná, tj. stacionární (aby se stav přetvoření konstrukce v průběhu měření jednoho zatěžovacího
stavu vlivem změn teplotních polí neměnil). Při splnění této podmínky, platnosti zákona superpozice
a za předpokladu pružného stavu konstrukce by pak bylo možno prohlásit, že teplotní vliv byl vyloučen.
Při praktickém provádění statických zatěžovacích zkoušek se však málokdy setkáme se zcela stacionárním stavem. Norma pro zatěžovací zkoušky mostů (ČSN 73 6209) proto uvádí pro jednotlivé materiály
nosných konstrukcí kritéria pro měřené veličiny, při kterých lze považovat teplotní pole za ustálená,
tj. kdy je možno zahájit zatěžování a měření statické odezvy. Splnění těchto kritérií má velký význam,
protože v dalším průběhu zkoušky již prakticky nelze oddělit statickou odezvu vyvolanou zatížením
mostu od vlivu teplotních polí (prakticky vždy jde o spekulaci - vysvětlení viz dále).
Kritéria pro korektní měření podle normy je nejjednodušší naplnit v nočních hodinách. Proto se
v dřívějších dobách (cca před 25 lety) konaly statické zatěžovací zkoušky výhradně v noci. V poslední
době však významně přibývá zkoušek, které jsou prováděny ve dne (jednoznačnou příčinou je tlak na
co nejnižší cenu za zkoušku a na co nejnižší doprovodné náklady při jejím konání). Tím ale značně roste
riziko, že výsledky některých zkoušek budou zčásti či zcela znehodnoceny vlivem nestacionárních teplotních účinků. Na druhou stranu nelze jednoznačně prohlásit, že všechny zkoušky konané ve dne dávají
nevěrohodné výsledky. Vždy je třeba zvážit důležité okolnosti, kterými jsou zejména typ a uspořádání
konstrukčního systému, materiál a klimatické podmínky v době konání zkoušky. Je zřejmé, že řada konstrukcí je na teplotní účinky méně citlivá, jiné reagují extrémně a s vysokými hodnotami přetvoření.
Výše uvedená fakta nastolují řadu otázek a k jejich zodpovězení by bylo třeba vymezit značný prostor,
který zde není k dispozici. Proto jen stručný nástin dané problematiky na teoretické a experimentální bázi.
Při statických zatěžovacích zkouškách nás zajímají změny teplotních polí v časových intervalech, během
kterých dochází k měření přetvárných veličin v rámci jednotlivých zatěžovacích stavů, tj. v intervalech
zahrnujících řádově hodiny. V limitní situaci postačí, když je teplotní pole relativně ustálené v průběhu
realizace jednoho zatěžovacího stavu (např. u betonových konstrukcí se jedná o cca 90 - 120 minut). Předem
vylučme nepřípustný případ, kdy je konstrukce během zatěžování náhle osluněna, a předpokládejme,
že dochází pouze ke změně teploty okolního vzduchu. V takovémto případě lze části nosné konstrukce
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(např. hlavní nosník/nosníky) lokálně považovat za součást „neohraničené rovné homogenní desky“, která
je oboustranně ohřívána či ochlazována v proudícím vzduchu, přičemž se teplo šíří pouze jedním směrem,
tj. kolmo k povrchu desky. Tuto situaci lze řešit analyticky, výsledky tohoto řešení jsou na obr. 1. Zde je
deska o tloušťce h=2s, jejíž teplota Tpoč. je na počátku děje konstantní (T(x,0)=Tpoč.=konst.) a u které
se teplo šíří pouze ve směru kolmém k jejímu povrchu. Po dobu sledovaného děje se předpokládají
neměnné podmínky v okolním prostředí, tj. především konstantní teplota Top. okolního prostředí (Top.
(τ)=konst.). Analytickým řešením základní diferenciální rovnice kondukce při použití dimenzionální
analýzy proměnných lze získat čtyři bezrozměrné argumenty, které charakterizují neustálené vedení
tepla (jednosměrná výměna tepla mezi prostředím a neomezeným tělesem):
Y = (T(x,τ) - Top.) / (Tpoč. - Top.);

Fo = a.τ / s2;

Bi = α.s/λ;

x/s

„Y“ je relativní rozdíl teplot a udává velikost rozdílu teploty určitého bodu v tělese T(x,τ) a teploty
okolního prostředí Top. jako zlomek počátečního rozdílu teplot (tj. na počátku výměny tepla pro τ=0 je
T(x,0)=Tpoč. a Y=1,0; po vyrovnání teploty tělesa a prostředí je T(x,∞)=Top. a Y=0,0).

Obr. 1: Průběh relativního rozdílu teplot (Y) u neohraničené rovné desky
při různých hodnotách Fo a Bi
„Fo“ je Fourierovo číslo. Jedná se o parametr pro bezrozměrné vyjádření času (doby výměny tepla,
závisí na teplotní vodivosti materiálu (a), na času od počátku děje (τ) a na druhé mocnině charakteristického délkového rozměru tělesa ve směru šíření tepla (s)).
„Bi“ je Biotovo číslo. Vyjadřuje poměr tepelného odporu s/λ, který je vedení tepla kladen tělesem,
k odporu přestupu tepla z prostředí na povrch tělesa 1/α. Parametr λ je součinitel tepelné vodivosti
materiálu, parametr α je součinitel přestupu tepla. Součinitel přestupu tepla představuje v celém výpočtu (jakoukoliv metodou) nejméně jistou veličinu, protože stanovení jeho přesné okamžité či průměrné
hodnoty je prakticky nemožné (závisí na mnoha proměnných okolnostech, které nelze přesně teoreticky či experimentálně postihnout, zejména na rychlosti proudění vzduchu podél konstrukce, na typu
proudění a na materiálových charakteristikách vzduchu). Pro účely uvedeného typového příkladu byla
hodnota součinitele přestupu tepla odhadnuta v souladu s hodnotami uváděnými v odborné literatuře.
Poměr „x/s“ je kritérium geometrické podobnosti, kde x je souřadnice místa pod povrchem tělesa,
které po době τ dosáhlo teploty T. U desky je počátek souřadnic umístěn ve střednicové rovině, takže x
nabývá hodnot od +s do -s. Tímto kritériem je celý problém převeden na desku o normované tloušťce,
kdy polovina tloušťky desky je jednotka (100%).
Pro uvedené čtyři bezrozměrné parametry obecně platí: Y = f (Fo; Bi; x/s). Je tedy zřejmé, že při zjišťování časového průběhu nestacionárních teplotních polí v uvažovaném tělese je velmi výhodné vyšetřovat místo skutečných teplot T(x,τ) relativní rozdíly teplot Y(Fo; Bi; x/s), neboť takto lze řešit daný případ
obecně, tj. nejenom pro různé hodnoty materiálových konstant a odlišné tloušťky desky, ale i pro různé
poměry při sdílení tepla v daném systému.
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Z průběhu vynesených křivek je patrné, že teplotní změny se při krátkodobém ochlazování (ohřívání)
desky (cca do 30 až 60 minut) projevují jen ve slabé povrchové vrstvě betonu, zatímco ostatní oblasti
zachovávají relativně stabilní teplotní stav. Proto je třeba brát výsledky povrchových a mělkých podpovrchových měření teplotních polí betonových konstrukcí s velkou rezervou a zvážit přitom i další
okolnosti, které mohou teplotní stav při statických zatěžovacích zkouškách ovlivnit. Jinak řečeno, pokud
neprovádíme hloubkové měření teplot ve větší řadě bodů uvnitř betonových prvků (a to je při realizaci
statické zatěžovací zkoušky nepřijatelné jak ze strany objednatele tak i zhotovitele), nevíme o změnách
skutečných teplotních polí v průběhu jednotlivých zatěžovacích stavů prakticky nic.
Nezbývá tedy nic jiného než, jak bylo zmíněno výše, provádět zkoušky vždy v době, kdy lze předpokládat
minimalizaci vlivu teplotních polí. K tomu nám mohou pomoci také zkušenosti získané při experimentálním
měření teplotních polí v delším časovém úseku, např. při dlouhodobém sledování s hustou vzorkovací
frekvencí (např. po hodině). Příklad skutečně naměřených teplotních změn nosné konstrukce mostu lze
ukázat na výsledcích dlouhodobého sledování reálného spojitého komorového mostu (obr. 2 až 4b).

Obr. 2: Umístění teploměrů na konstrukci

Obr. 3: Průměrná teplota konstrukce v průběhu sledování (min. -8,1 °C, max. +33,9 °C)
V průběhu více než ročního měření dosáhl celkový rozkmit teploty cca 42 °C (obr. 3). Na grafech
viz obr. 4a a 4b je také již vidět vyšší rozkmit teplot v denním cyklu v letních měsících, který je zapříčiněn
přímým osluněním konstrukce, a minimální změny teploty v denním cyklu v zimních obdobích, přestože
i zde docházelo k oslunění.
Obrázky 3, 4a a 4b ukazují obecně platnou skutečnost, že teplotní pole každé mostní konstrukce prochází po většinu roku stavem, kdy průměrná teplota materiálu je v řádu týdnů relativně stabilní (naměřené
hodnoty lze proložit přibližně sinusoidou s periodou 1 rok) a lokální teploty kolísají okolo této průměrné
teploty v určitém intervalu. Pro konání statických zatěžovacích zkoušek je rozhodující interval, ve kterém
probíhá zatěžovací cyklus (doba zatížení a ustálení po odlehčení), tj. jedná se v řádech o hodiny. Obrázek
4a názorně ukazuje, že v letním období, ve dnech bezmračné oblohy a za přímého oslunění, je z hlediska nestacionárních teplotních polí zcela nevhodné provádět statickou zatěžovací zkoušku ve dne, kdy
teplotní gradienty dosahují maxim. Z grafu také jasně vyplývá, že v nočních hodinách je na dostatečně
dlouhou dobu dosaženo poměrně ustáleného teplotního stavu (přestože byly měřeny pouze orientační
mělce podpovrchové teploty). Naopak v podzimním období, zejména pokud je během dne zataženo, je
teplotní stav konstrukce značně stabilizovaný (viz obrázek 4b). V tomto období nelze mít námitky proti
konání statické zatěžovací zkoušky kdykoliv během dne (s výjimkou slunných dnů).
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Obr. 4a: Změna teploty na snímačích v létě

Obr. 4b: Změna teploty na snímačích v zimě

4. Vliv vzorkování při měření fyzikálních veličin na interpretaci výsledků zkoušek
Vzorkováním rozumíme časové intervaly ve kterých odečítáme (a ukládáme) výsledky měření fyzikálních veličin při zkoušce. Z ustanovení ČSN 73 6209 vyplývá, že časový interval mezi jednotlivými odečty
by neměl být delší než 10 minut u betonových a spřažených konstrukcí a 5 minut u ocelových konstrukcí. Takovéto „řídké“ vzorkování ale neumožňuje získání kvalitního záznamu časového průběhu odezvy
měřených fyzikálních veličin, ze kterého by byl zřejmý a dobře průkazný proces přetváření konstrukce
v etapě před zatěžováním (monitoring teplotních vlivů v jednotlivých měřicích bodech), při zatěžování a po odlehčení, včetně vedlejších vlivů které ovlivňují výsledky měření a které by měly být vzaty
v úvahu při vyhodnocení výsledků měření a při jejich interpretaci. Při dodržení normou požadovaných
limitních intervalů pro vzorkování dostaneme skutečně jen několik hodnot pro každé měřicí místo, což
sice umožňuje odečíst veličiny potřebné k vyhodnocení zatěžovací zkoušky (viz dále), jejich interpretace
může být ale obtížná, pokud se konstrukce nechová přesně podle předpokladů (což ale ani nemusíme
poznat, viz též kap. 5).
Současná měřicí technika umožňuje provádět elektronická měření ve velmi krátkých intervalech, přičemž pro statické zatěžovací zkoušky považujeme za ideální interval 1 až 2 minuty (na obrázku 5 je záznam
z měření se vzorkováním po 2 minutách). V dynamickém módu je samozřejmě možné hustší vzorkování
(např. po milisekundě), to ale postrádá při statických měřeních smysl. Při vzorkování v intervalu 1 až
2 minuty pak dostáváme velmi podrobný záznam časového průběhu elektronicky měřených fyzikálních
veličin, který lze velmi dobře interpretovat a do určité míry hlouběji analyzovat kinematiku přetvoření
během zkoušky, příp. identifikovat některé nepříznivé či zkreslující vlivy.
V současné době se značně rozmáhá měření přetvoření mostů při statických zatěžovacích zkouškách
geodetickými metodami, čímž jsou získané výsledky značně znehodnocovány a i tak problematická
opakovatelnost zkoušek přichází vniveč. Především nelze průkazně zaznamenat vliv teplotních polí při
zkoušce, stanovení trvalých deformací (a tím i pružných přetvoření) je diskutabilní a v této souvislosti
nelze ani zdaleka posoudit faktory ovlivňující veličiny používané při vyhodnocení výsledků zkoušky
dle normy. Příčina těchto výhrad nespočívá jen v malé přesnosti geodetických měření, ale právě také
ve vzorkování, které fyzicky nelze při větším množství měřicích bodů zvládat v krátkém čase na všech
místech a nota bene ani současně, takže každé z měřených hodnot je na rozdíl od elektronických metod
měření přiřazen jiný čas. Proto by se měření fyzikálních veličin geodetickými metodami mělo při statických zkouškách využívat jen ve zvláště zdůvodněných případech.
5. Faktory ovlivňující veličiny používané při vyhodnocení výsledků zkoušky dle normy
Vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek provádíme podle ČSN 736209 ze záznamu časového
průběhu fyzikálních veličin. Klasický záznam je na obr. 5, jedná se o elektronické měření průhybů ve
středu rozpětí zatěžovaného pole a nadzdvižení ve středech rozpětí obou sousedních polí spojitého
nosníku a dále o zatlačení v místech ložisek. Záznam začíná počátečním měřením vedlejších účinků
(teplotních a dalších), poté následuje fáze zatěžování s ustálením přetvoření a konečně i fáze odtížení
s ustálením přetvoření. Obvyklé měření ve středu rozpětí zatěžovaného pole je zde rozšířeno o měření
i v obou čtvrtinách rozpětí.
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Veličinami vyhodnocovanými z časového záznamu jsou celková přetvoření (Stot) a trvalá přetvoření
(Sr). Celková přetvoření dostaneme z maxim (resp. minim) průběhu časového záznamu každé měřené
fyzikální veličiny, trvalá přetvoření potom odečteme z konce časového záznamu, tj. z konce ustáleného
procesu. U obou veličin musíme samozřejmě zohlednit i případný náběh přetvoření těsně před zahájením
zatěžování (tyto hodnoty způsobené obvykle převážně trvalou nestacionaritou teplotních polí odečteme,
při vhodně zvolené době pro konání zkoušky však bývají velmi malé, viz kap. 3 výše).

Obr. 5: Statická zatěžovací zkouška - záznam časového průběhu fyzikálních veličin:
postup zatěžování, měření průhybů a zatlačení v ložiskách a vyhodnocované veličiny
Další veličinou používanou pro vyhodnocení zkoušky dle normy je pružné přetvoření (Se), které
získáme odečtením hodnoty trvalého přetvoření (Sr) od příslušné hodnoty celkového přetvoření (Stot).
Zde je třeba zdůraznit, že hodnota pružného přetvoření je odvozena z experimentálně zjištěných hodnot
a jakákoliv nejistota v určení zejména hodnoty trvalého přetvoření se významně projevuje i u pružného
přetvoření (mj. viz též závěr kap.4).
Vyhodnocení zkoušky podle normy se provádí ve dvou nezávislých krocích. Jednak jsou srovnány
hodnoty příslušných fyzikálních veličin získané teoretickým statickým výpočtem (Scal) s odpovídajícími
hodnotami pružných přetvoření (v poměru Se/Scal) a jednak jsou posouzeny úrovně trvalých deformací
(v poměru Sr/Stot). Pokud experimentálně zjištěné výsledky v obou krocích nepřekročí limitní hodnoty
uvedené v normě, lze prohlásit, že konstrukce vyhověla požadavkům této normy.
Záznam časového průběhu fyzikálních veličin uvedený na obr. 5 představuje výsledky, které očekáváme
(a v naprosté většině případů je i dostaneme), pokud se stavební konstrukce chová pružně, přičemž při
prvním zatěžování s vysokou účinností při zkoušce se u trvalých přetvoření projeví aktivace stavebních
hmot i konstrukce jako celku (aktivace výztuže, závěsů apod., nevratné dotlačení spojů, zatlačení v ložiskách atd.). Při dalším zatěžování a dále i v průběhu životnosti mostu by již tyto vlivy měly odeznívat a trvalé deformace by měly být minimální. S tím také norma počítá přísnějšími limity pro posouzení trvalých
deformací (Sr/Stot) pro opakovaná zkušební zatížení a pro zkoušky dlouhodobě provozovaných mostů.
V praxi se ale každý, kdo provádí déle zatěžovací zkoušky setkal s případem, kdy se měřená přetvoření (průhyby) po odtížení nevrátí pod či na počáteční hodnoty před zatěžováním, ale vzrostou nad tyto
hodnoty s opačným znaménkem oproti stavu při plném zatížení (viz obr. 6). Poměr Sr/Stot pak má záporné znaménko a zdálo by se, že je možno absolutní hodnotu tohoto poměru srovnat s limitní hodnotou
dle normy. Tento postup ale není správný, protože v konstrukci došlo k jevům, jejich příčiny neznáme
a přesně nevíme a neumíme změřit ani určit jejich podíl na získaném výsledku. Správný postup v případě
časového záznamu přetvoření podle obr. 6 je opakování zatěžovacího stavu, ale samozřejmě při použití
přísnějších limitů dle normy.
Pokud chceme pátrat po příčinách chování konstrukcí s obdobnou statickou odezvou jako na obr. 6,
musíme se opřít o znalosti z oboru reologie hmot a konstrukcí (v tomto směru doporučuji vynikající
stejnojmennou učebnici Zdeňka Sobotky). V reologii jsou jednotlivé přetvárné vlastnosti látek vyjádřeny reologickými modely, přičemž lze postupovat od základních látek k jejich kombinacím (se sériovým
nebo paralelním řazením či dalšími složitějšími kombinacemi) a dále i k celým stavebním konstrukcím.
Pozn.: aby nedošlo k omylu, o reologii se často hovoří v souvislosti se změnami vlastností látek v čase,
ale tento obor se zabývá zejména a především jejich okamžitým stavem.
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Obr. 6: Záznam časového průběhu průhybů s překročením počátečních hodnot při odtížení
Ze základních reologických látek můžeme jmenovat především Euklidovu tuhou hmotu (při působení
libovolných sil se nepřetváří, dokonale tuhá tělesa), Pascalovu tekutou kapalinu (neklade absolutně žádný
odpor proti přetvoření), Hookovu pružnou hmotu (dokonale lineární vztah mezi poměrným přetvořením
a napětím, modelujeme dokonale pružnou pružinou), St. Venantovu tvárnou (plasickou) látku (do určité
úrovně napětí se chová jako dokonale tuhá hmota a poté přejde do stavu jako tekutá kapalina, modelujeme dvěma destičkami držícími u sebe třením až do překonání třecí síly v klidu a poté se pohybují
již se stálým odporem odpovídajícím tření v pohybu) a Sobotkovu zpevněnou látku (až do určité úrovně
přetvoření se chová jako tekutá kapalina, potom jako tuhá hmota, modelujeme jako dva protilehlé ozuby s vůlí, které se proti sobě mohou volně pohybovat, po vyčerpání vůle se do sebe pevně zaklesnou).
K dalším základním modelům patří i Newtonova vazká kapalina (modelována pístem s otvory, který se
pohybuje ve válci s kapalinou, která otvory protéká tak, že klade pohybu odpor úměrný rychlosti pohybu
pístu) či Vláčná hmota, která je z fyzikálního hlediska látkou základní, z hlediska reologického pak látkou
složenou (modelujeme ji paralelní kombinací Newtonovy vazké kapaliny a St. Venantovy tvárné látky
nebo netěsnícím pístem ve válci s vysoce vazkou kapalinou a pevnými kuličkami). Dále můžeme zmínit
i Jednostrannou vazbu, Tuhnoucí kapalinu atd.
Dále je třeba zvážit, že prvky a části stavebních konstrukcí nejsou často tvořeny jen jednoduchými
hmotami, ale jsou vytvořeny jejich kombinací, kde jsou jednotlivé hmoty ve vzájemné interakci, která ani
nemusí být vždy plně lineární (např. beton, výztuž, předpínací výztuž, části spřažených či ocelobetonových
nosníků, cihly a malta, vyztužené dřevěné díly atd.). Totéž platí o kombinaci prvků a částí v konstrukci
jako celku (spoje, ložiska, vnitřní a vnější klouby, interakce spodní stavby a nosné konstrukce a nosné
konstrukce a mostního svršku atd.). Při tomto pohledu je pak zřejmé, že každá stavební konstrukce je
z hlediska reologických modelů značně složitým systémem, jehož analytické řešení je prakticky mimo
realitu. Výše uvedená učebnice Z. Sobotky dochází maximálně k nosníkům, rovinným rámům a deskám,
což je velký úspěch a buďme zato vděční. Přesto znalosti a zde odvozené vztahy nám dávají představu
o tom, jak po této stránce stavební konstrukce fungují. Tyto znalosti jsou pak jedním z výchozích pramenů
pro různé programy řešící nelineární chování konstrukcí. Zde je ale třeba poznamenat, že při takovéto
hloubce modelování narážíme „z druhé strany“ na spolehlivost předpokladů výpočtu a vstupních dat
tak, aby věrohodně odpovídaly skutečnosti.
Vyjdeme-li z výše uvedených znalostí a našich dlouholetých praktických zkušeností, je zřejmé, že
problém naznačený na obr. 6 a v dalších odstavcích spočívá ve struktuře trvalých deformací vyhodnocovaných dle normy ze zbytkových hodnot deformací po odlehčení. Tyto hodnoty ale nezahrnují pouze
nevratné složky deformace, které se uchovají po celou další životnost konstrukce a které jsou předmětem hodnocení dle normy, ale obsahují i další tři složky, které nemají charakter nevratné deformace.
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První z nich jsou vratné složky pružné deformace, které závisí na parametrech měřené konstrukce
a na její schopnosti akumulovat a uvolňovat přetvoření (viz výše uvedené reologické modely). Typickým
projevem této složky (nikoliv však jediným) jsou skokové změny úrovně přetvoření. Při najetí a sjetí zatěžovacích vozidel je však tento jev “maskován“ odezvou od vozidel a nemusí být zřejmý (většina těchto
skokových změn odezvy se bohužel odehrává právě v těchto okamžicích). Velikost této změny deformace
závisí při každém zatěžovacím stavu jednak na historii předchozího zatěžování, tj. jaká úroveň vratných
deformací je v okamžiku zahájení zatěžování v dané konstrukci aktuálně „naakumulována“, a dále na míře
uvolnění této deformace po odlehčení v daném zatěžovacím stavu. Je zřejmé, že deformační akumulační
schopnost jednotlivých konstrukčních systémů může být značně rozdílná. Velmi nízkou schopnost tohoto
typu mají na jedné straně např. prosté ocelové nosníky, u přesypaných obloukových kleneb tvořených
příčně řadou obloukových pásů může být ale tato schopnost značná. Schopnost krátkodobě zadržovat
část pružné složky přetvoření je dána řadou okolností, které by měly být v případě odezvy na zatížení
dle obr. 6 vždy důsledně posouzeny.
Vzhledem k výše uvedeným faktům je dále zřejmé, že i při klasickém výsledku, tj. při časovém záznamu
fyzikálních veličin s průběhem dle obr. 5, obsahuje v sobě změřená složka trvalého přetvoření vratnou
složku pružné deformace, která může mít navíc jak kladné znaménko, tak i znaménko záporné, jinak
řečeno, po odjetí zatěžovacích vozidel mohla část pružné deformace v konstrukci zůstat nebo naopak
se dříve zakonzervované složka pružné deformace při odjezdu uvolnila, přičemž ale nebyla překročena
úroveň přetvoření na začátku měření. Je pouze otázkou, jakých úrovní vratná složka pružné deformace
může u daného konstrukčního systému dosahovat (zda podstatných či nikoliv). Proto je třeba mít při interpretaci výsledků statické zatěžovací zkoušky vždy na paměti, že skutečná hodnota trvalých deformací,
tj. těch, které budou po celou životnost mostu dále již trvalé, může být vyšší, ale i nižší (a tím úměrně
kolísá i hodnota pružné deformace, viz výše).
Další složkou měřené trvalé deformace, která ale nemá charakter nevratného přetvoření, je aktivační
deformace. Tato složka úzce souvisí s účinností zatížení při zatěžování. Není-li účinnost zatížení dostatečná, není konstrukce aktivována a nechová se zcela pružně, tj. např. při konstantních nárůstech zatížení
neroste přetvoření lineárně. Totéž ale platí i při vysoké úrovni aktivace (typicky aktivace resp. znatelný
vliv dotvarování). To samé pak platí i při odlehčování. Příčina aktivačního procesu spočívá ve vnitřní
i vnější struktuře nosného systému (viz reologické modely výše). Aktivační deformace se ale netýká jen
samotných prvků konstrukcí, ale zahrnuje i jejich spolupůsobení (typicky aktivace předpětí při vyšší
účinnosti, spolupůsobení prvků a částí konstrukce s různou účinností zatížení - např. při excentrických
zatíženích v příčném směru, spolupůsobení částí oddilatovaných částí mostů přes přesypávku či u železničních mostů přes štěrkové kolejové lože atd.). Tato složka může také například při odtížení posílit
jednorázově vratnou složku pružné deformace nebo naopak postupně vymizet, ale v časech mnohonásobně vyšších, než je reálný čas vymezený pro zkoušku či daný zatěžovací stav.
Vzhledem k tomu, že trvalé deformace jsou obvykle velmi malé, uplatňuje se v měřených trvalých
deformacích i třetí ovlivňující složka, která vyplývá z metodiky měření a z použitého měřicího řetězce.
V každém případě je ale tato složka u jakéhokoliv měření přítomna v nejistotě měření, kde musí být vždy
zahrnuty všechny vlivy pocházející od použitého měřicího řetězce. Protože tato složka je sice přítomna
v záznamech časového průběhu přetvoření, ale nemá svůj původ ve skutečných přetvořeních konstrukce,
nazýváme ji fiktivní složkou. Pro vyloučení všech vlivů, které by mohly tuto fiktivní složku navýšit nad
rámec nejistoty měření se provádí opatření spočívající v kontrole kompletního měřicího řetězce v laboratoři před výjezdem do terénu a po návratu (včetně kabeláže), další kontroly pak probíhají v terénu po
instalaci měřicího řetězce a po ukončení zkoušky.
Uvedené tři složky vyhodnocovaných trvalých deformací, které nemají charakter nevratného přetvoření, ze své podstaty ale ovlivňují také vyhodnocovanou pružnou deformaci. Jestliže určujeme dle
normy pružnou deformaci jako rozdíl celkových a trvalých deformací, potom pokud vyhodnocené trvalé
deformace obsahují vratné, aktivační či fiktivní složky, je zřejmé, že dle míry uplatnění těchto složek
může do jisté míry kolísat i rozptyl vyhodnocovaných pružných deformací, pokud bychom konstrukci
zatěžovali opakovaně.
Závěrem odkazuji zájemce o tuto problematiku na odbornou literaturu, v případě zmíněných složek
trvalých deformací pak doporučuji publikaci Šmerda, Křístek: Dotvarování a smršťování betonových
prvků a konstrukcí, ve které je řešena i problematika reologických modelů. Hned v první kapitole zde
najdeme členění přetvoření na vratné pružné okamžité, vratné pružné zpožděné, dále nevratné přetvoření nepružné okamžité a nevratné přetvoření nepružné zpožděné, což koresponduje s našimi pojmy
vysvětlenými v předchozích odstavcích.
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Úvod
Mostní ložisko je konstrukční prvek, jehož primárním účelem je zajištění přenosu vertikálních a horizontálních sil z nosné konstrukce do spodní stavby. Zároveň musí ložiska umožnit i příslušné deformace
(posuny a natočení) nosné konstrukce vznikající v důsledku silového zatížení, klimatických vlivů, reologických vlastností materiálu nosné konstrukce, deformací prvků spodní stavby atd.
Pro zajištění správné funkčnosti ložisek a jejich definované životnosti je bezpodmínečně nutné provést
jejich řádné osazení. U všech v současnosti používaných druhů mostních ložisek se jejich uložení na spodní
stavbu (podložiskové bloky) provádí pomocí celoplošného podlití polymerbetonem. Způsob provedení
uložení jednotlivých druhů ložisek je podrobně znázorněn a popsán v příslušných vzorových listech.
Chybné provedení uložení ložisek
Pokud jsou v rámci prováděné prohlídky mostního objektu zjištěny indicie, které ukazují na nedokonale provedené podlití ložisek, je bezpodmínečně nutné provést jejich detailní kontrolu a následně
navrhnout příslušná opatření vedoucí k nápravě případného nevyhovujícího stavu. Takovýmito indiciemi
jsou především kaverny (i drobné) patrné po obvodu dolní desky ložiska, resp. přítomný průhyb dolní
desky ložiska.
Konkrétní případ takovéhoto chybného provedení uložení ložisek je dále demonstrován na mostním
objektu, kde v rámci provádění mimořádné prohlídky před ukončením záruční doby byly zjištěny chyby
v uložení elastomerových ložisek vzniklé již při výstavbě.
Nosná konstrukce předmětného mostního objektu je spřažená ocelobetonová, v příčném řezu je
rozmístěno celkem 6 hlavních svařovaných ocelových plnostěnných nosníků, které jsou spřažené se
železobetonovou monolitickou deskou. Mostní objekt je třípolový, rozpětí 3x19,1 m, statické působení
nosné konstrukce - trojice prostých polí. Elastomerová ložiska jsou umístěna pod každým nosníkem,
v rámci každého pole je osazeno jedno pevné, jedno příčně pevné a jedno podélně pevné ložisko, ostatní
ložiska jsou všesměrná.

Obr. 1 Chybně provedené podlití ložiska patrné na části obvodu dolní desky ložiska
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Obr. 2 Chybně provedené podlití ložiska patrné na části obvodu dolní desky ložiska

Obr. 3 Chybně provedené podlití ložiska patrné na části obvodu dolní desky ložiska

Obr. 4 Chybně provedené podlití ložiska patrné na části obvodu dolní desky ložiska
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Obr. 5 Dolní deska ložiska položena přímo na podložiskový blok, absence podlití polymerbetonem

Obr. 6 Dolní deska ložiska položena přímo na horní povrch podložiskového bloku, absence podlití
polymerbetonem

Obr. 7 Okraj ložiska není umístěn v předepsané minimální vzdálenosti od okraje podložiskového bloku
132

-

V rámci provedené prohlídky mostního objektu byly zjištěny tyto nejzásadnější poruchy ložisek:
Ložiska nejsou dokonale podlita. Přítomné lokální kaverny po obvodu dolních desek ložisek jednoznačně indikují nedokonalý celoplošný kontakt. Reálný rozsah nedokonalého plošného půdorysného kontaktu nelze spolehlivě určit.
U některých ložisek zjištěna nedostatečná tloušťka (<10 mm) podlití polymerbetonem. Některá
ložiska byla uložena dokonce přímo na horní povrch podložiskových bloků. Není tak dostatečně
zajištěna odolnost proti bludným proudům.
Některá ložiska nejsou osazena v souladu s VL, okraj ložisek (dolní deska) je umístěn ve vzdálenosti
menší než 80 mm od okraje podložiskových bloků.

A co může ve finále znamenat taková malá lokální kaverna přítomná na obvodu podlitého ložiska?
(snímky z jiné stavby)

Obr. 8 Lokální dutina patrná na obvodu podlité dolní desky ložiska indikující nedokonale provedené
podlití

Obr. 9 Pohled na provedené podlití po vyjmutí ložiska, u nevyplněných oblastí hloubka řádově několik
milimetrů
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Obr. 10 Pohled na dolní plochu dolní desky ložiska s jasně patrnou ohraničenou oblastí, kde nedošlo
k řádnému plošnému kontaktu polymerbetonu s deskou

Obr. 11 Pohled na provedené podlití po odstranění ložiska.
Absence plošného kontaktu na cca 40% styčné plochy!
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Důsledky nedokonale/chybně provedeného uložení ložisek
Při nedokonale provedeném celoplošném podlití dolní desky ložiska hrozí potencionální riziko deformace desky, což může způsobit částečné až fatální omezení funkčnosti a spolehlivosti ložiska. Dále
tato situace může vyvolat i poruchy v železobetonových podložiskových blocích a úložných prazích
v důsledku redukce styčné plochy, a tedy odlišném přenosu a roznosu koncentrovaných silových účinků
zatížení, než jaké byly uvažovány v návrhu. Pokud není dodržena minimální předepsaná tloušťka podlití
polymerbetonem, pak dochází k redukci ochrany nosné konstrukce proti bludným proudům.
Obecně platí, že čím větší ložisko, tím větší riziko nedokonalého provedení podlití.
Možnosti řešení chybného provedení uložení ložisek
Jedinou možností pro zaručeně spolehlivou eliminaci nedokonalého/chybného provedeného uložení
(podlití) ložisek je jejich vybourání a opětovné řádné zabudování. Pokud jsou však poruchy zjištěny až
v době po uvedení mostu do provozu, je samozřejmě nutno provést opravu za cenu nadzvednutní nosné
konstrukce při vyloučení dopravy.
Druhou možností, která teoreticky přichází v úvahu a nevyžaduje zdvih nosné konstrukce a omezení
dopravy na mostě, je provedení dodatečné tlakové injektáže. Zde je ovšem nutno uvést, že úspěšnost
ideálního vyinjektování uzavřeného prostoru je značně nejistá a riziko nedokonalého proinjektování je
velmi vysoké, provedení kontroly injektáže je téměř nemožné. Dodatečná tlaková injektáž dále nezajistí
přerozdělení napětí působícího ve styčné spáře. Napjatost od vlastní tíhy nosné konstrukce a mostního vybavení se bude i nadále přenášena jen redukovanou styčnou plochou. Pouze napětí vznikající od
zatížení, které bude vneseno po injektáži (proměnné zatížení), bude již rozloženo na zvětšenou styčnou
plochu (se zohlednění poměrů modulů pružnosti betonu a injektážního média).
Preventivní opatření
Pro eliminaci provedení chybného uložení (podlití) ložisek je vhodné dodržovat následující doporučené preventivní opatření:
- Dle VL4-304.01 musí být minimální tloušťka podlití 15 až 30 mm. Pro zajištění správného podlití
je vhodné volit tloušťku při horní hranici, tj. 25-30 mm.
- Před zahájením podlévání musí být ložiska řádně zkontrolována a je nutné zajistit přístup pro
kontrolu vývrtů pro kotvení/smykové zarážky.
- Před zahájením ukládání ložisek řádně vyčistit povrch podložiskového bloku a dbát na jeho
odpovídající rovinatost.
- Podlévání je nutné provádět ve vhodných klimatických podmínkách, ideálně při teplotách
v rozmezí 10 °C-15°C z důvodu optimálního náběhu pevnosti polymerbetonu a času zpracovatelnosti.
- Podlévání provádět vždy z jedné strany, resp. ze dvou stran (od rohu), aby nedošlo k uzavření
vzduchové bubliny uprostřed půdorysu ložiska.
- Používat vhodný materiál pro podlití, a to především s ohledem na jeho tekutost. Je účelné
provést pracovní zkoušku, kdy se dolní deska největšího ložiska nahradí plexisklem a provede
se zkouška podlití v měřítku 1:1.
- Již ve stádiu návrhu konstrukce počítat s tím, že je nutné mít k dispozici dostatečně komfortní
přístupový prostor pro podlití ložisek a jejich následnou kontrolu v rámci výkonu prohlídek.
Tedy navrhnout optimální výšku podložiskových bloků a mezer mezi úložným prahem a podhledem nosné konstrukce.
Závěr
Pro omezení výše popsaných rizik a vyplývajících důsledků je nutno trvat na detailní kontrole provedení uložení ložisek již v rámci výstavby konstrukce, kdy lze případně ještě poměrně jednoduše a bez
zásadních komplikací provést opětovné osazení ložisek. Považuji za ideální, když osazení ložisek provádí odborně způsobilá firma (ideálně dodavatel ložisek) a ne samotný zhotovitel, který mnohdy nemá
s osazením a uložením ložisek dostatečné zkušenosti.
Ve výše prezentovaném případě je značně zarážející, že uvedené poruchy nebyly odhaleny již při
samotné výstavbě, resp. v rámci provedení 1.HPM.
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Anotace:
Příspěvek se zabývá problematikou nadměrných přeprav na mostech pozemních komunikací z pohledu povinností správce mostu. Věnuje se vyhodnocení hmotnosti soupravy ve vztahu k zatížitelnosti
a stavebnímu stavu mostu, návrhu podmínek přejezdu mostů a možnostem jejich kontroly. Měl by dát
správcům mostů návod k vyhodnocení žádostí o povolení nadměrné přepravy a být podkladem pro debatu
nad možností kontroly dodržování podmínek přejezdu tak, aby nadměrné přepravy probíhaly bezpečně.
V České Republice se ročně povolí několik desítek tisíc nadměrných přeprav prostřednictvím povolení zvláštního užívání pozemních komunikací. Jedná se o přepravy zvlášť těžké nebo rozměrné, jejichž
hmotnost nebo rozměry přesahují míry stanovené vyhláškou k provozu na pozemních komunikacích.
Příslušným silničním správním úřadem je pro dálnice, nebo pokud přeprava přesáhne území jednoho
kraje, Ministerstvo dopravy, pro silnice I. až III. třídy krajský úřad a pro přepravu realizovanou na místních komunikacích obecní úřad.
Správní úřad si k vydání rozhodnutí musí vyžádat stanovisko správce či vlastníka komunikace. Ten
vydává jednak generální souhlas stanovující podmínky pro povolení relativně běžných souprav omezených
rozměry a celkovou hmotností do 48 t, resp. do 60 t, pro těžší či větší soupravy pak vydává stanoviska
samostatná.
Kritickými místy na komunikacích jsou samozřejmě z hlediska hmotnosti soupravy mosty, propustky
a opěrné zdi, z hlediska rozměrů soupravy pak tunely, portály, průjezdy křižovatkami a podobně. Celá
problematika je značně rozsáhlá a tento příspěvek se věnuje zejména únosnosti mostů.
K vyhodnocení žádosti je třeba provést několik kroků. Je třeba stanovit minimální požadovanou
zatížitelnost mostů na trase, analyzovat trasu přepravy a získat seznam dotčených mostů, vyhodnotit
jejich zatížitelnosti a stanovit podmínky přejezdu.
Dále uvedená doporučení platí jak pro posouzení nadměrné přepravy správcem, tak pro zpracovatele statických posudků, kontrolu posudků správci. Závěrečná část je podklad pro debatu o možnostech
kontroly přeprav a zároveň návod pro přepravce, aby byli schopni všechny podmínky přepravy splnit.
Zatížitelnost mostů
Protože normy pro stanovení zatížitelnosti se v průběhu let několikrát upravovaly, je třeba vědět,
podle které z norem byla zatížitelnost mostu stanovena. Pro přehled vývoje norem zatížitelnosti je
možné využít například TP 200.
Normy pro zatížitelnost mostů vznikly v šedesátých letech minulého století a byly několikrát aktualizovány. V jednotlivých změnách byly upraveny například hodnoty dynamických součinitelů či některé
postupy, ale k nejvýznamnějším změnám došlo v letech 1983 a 2013, kdy byly předefinovány zatěžovací
sestavy. Dále je uveden pouze základní přehled největších změn.
Na mnoha mostech jsou zatížitelnosti stanoveny ještě dle nejstarších norem pro zatížitelnost, ve
kterých byla definována pouze souprava pro výhradní zatížitelnost jako třínápravové vozidlo. V té době
byly nové mosty navrhovány na 60 t třínápravové vozidlo, a proto z této normy vychází minimální zaručená výhradní zatížitelnost mostů zpravidla 60 t a dále byly odvozené hodnoty zatížitelnosti normální
a výjimečné v hodnotách 27 t a 109 t. Změnou definice výpočtu výjimečné zatížitelnosti změnou normy
v roce 1976 vycházely pak minimální zaručené hodnoty zatížitelností 27 / 60 / 100 t
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Obrázek 1 schéma sestavy pro stanovení výhradní zatížitelnosti od roku 1964
V roce 1983 byla sestava pro výhradní zatížitelnost změněna na čtyřnápravové vozidlo a přibyla sestava zvláštního vozidla, kterou tvořil tahač, čtrnáctinápravový podvalník a postrk. Zajímavostí zvláštního
vozidla je, že zatížitelnost je stanovena pouze hmotností podvalníku a tahač a postrk je zatížení nad
rámec stanovené zatížitelnosti. Pro zatížitelnost výjimečnou 196 t je tedy skutečné uvažované zatížení
280 t. Vzhledem k tehdy platným normám pro zatížení mostů vycházely minimální zaručené hodnoty
zatížitelnosti v tomto období 32 / 80 / 196 t.

Obrázek 2 schéma sestavy pro stanovení výhradní zatížitelnosti od roku 1983

Obrázek 3 schéma sestavy pro stanovení výjimečné zatížitelnosti od roku 1983
V roce 2013 byly sestavy přiblíženy zatěžovací normě dle Eurokódů. Výhradní zatížitelnost je od té
doby definována šestinápravovou soupravou a výjimečná devítinápravovou. Vzhledem k sestavám definovaným v zatěžovací normě však již není možné stanovovat obecně minimální zaručenou zatížitelnost.
Na některých mostech je však k návrhu mostu použito 180 t devítinápravové vozidlo, a proto se občas
vyskytuje hodnota výjimečné zatížitelnosti 180 t.

Obrázek 4 schéma sestavy pro stanovení výhradní zatížitelnosti od roku 2013
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Obrázek 5 schéma sestavy pro stanovení výjimečné zatížitelnosti od roku 2013
Z výčtu uvedených změn v normách zatížitelnosti je patrné, že stejný most by měl při výpočtu zatížitelnosti podle různých předpisů naprosto odlišné výsledné hodnoty zatížitelností. V dnešní době samozřejmě probíhají přepočty dle aktuálně platné normy, většina zatížitelností je však stanovena dle norem
platných od roku 1983 a na celé řadě starších mostů je zatížitelnost stanovena i podle původních norem.
Na řadě mostů je také zatížitelnost stanovena odhadem dle empirického vzorce nebo dle tabulek,
případně není způsob stanovení zatížitelnosti známý. Hodnotu zatížitelnosti každého mostu je proto
nezbytné kriticky zhodnotit dle dostupných informací o jejím původu a její věrohodnosti.
Ekvivalentní zatížitelnost mostu
Pro konkrétní soupravu je pak třeba stanovit minimální hodnoty zatížitelnosti mostu, při kterých jsou
účinky soupravy nižší než účinky sestavy pro stanovení zatížitelnosti. Protože geometrie posuzované
soupravy nikdy neodpovídá přesně geometrii souprav pro stanovení zatížitelnosti, není možné provést
prosté porovnání celkové hmotnosti soupravy s hodnotou zatížitelnosti mostu.
Dopravce musí v žádosti o povolení zvláštního užívání krom jiných stanovených údajů definovat
i nápravové tlaky a rozvory všech náprav soupravy. Při stanovení ekvivalentní zatížitelnosti je nutné
zhodnotit tyto hmotnosti na jednotlivé nápravy a dále jejich rozložení po délce soupravy například spočtením průměrného zatížení na délku soupravy či na délku její části. Z hlediska správce mostu je možné
takto postupovat jen u lehčích přeprav a se zachováním dostatečné míry bezpečnosti a obezřetnosti ve
stanovení jejich hodnoty. U těžších přeprav, u mostů s nedostatečnými hodnotami zatížitelností a také
u mostů, kde nemá vzhledem ke stavebnímu stavu mostu jistotu o skutečné aktuální hodnotě zatížitelnosti, si musí od dopravce vyžádat statické posouzení.
V případech, kdy dopravce do žádosti neuvede konkrétní nápravové tlaky s tím, že nepřesahují hodnoty
povolené vyhláškou, nemá správce možnost posoudit skutečné rozložení zatížení na jednotlivé nápravy
a doporučuji tedy konzervativně na každou nápravu uvažovat maximální povolený tlak. Tento přístup
samozřejmě vede u souprav s více nápravami k možnému i výraznému zvýšení hodnot ekvivalentních
zatížení, nicméně bez znalosti rozložení hmotností správce jinou možnost prakticky nemá.
Výhradní zatížitelnost mostu je stanovena s vyšším dynamickým součinitelem než zatížitelnost výjimečná, a proto se nabízí si při porovnání s hodnotami výhradních zatížitelností pomoci redukcí poměrem
dynamických součinitelů. Tento postup však pro stanovení obecné hodnoty ekvivalentního zatížení Vr
nedoporučuji, protože dynamický součinitel je jednak dle různých norem definován jiným způsobem,
a jednak není aplikován u mostů s přesypávkou. Jeho vliv na snížení hodnoty ekvivalentní zatížitelnosti
je tedy možné uvážit až pro konkrétní most a je to tedy věcí zpracovatele statického posouzení.
Dále je uvedena srovnávací studie ekvivalentních zatížitelností stanovených pro soupravu tahače
a návěsu o celkové hmotnosti 210 t a mobilního jeřábu celkové hmotnosti 84 t. Pro každou ze souprav je
spočtena ekvivalentní hodnota výjimečné a výhradní zatížitelnosti a to dle normy pro zatížitelnost z roku
1983 a dle normy z roku 2013. Hodnoty zatížitelností jsou vyneseny do grafu v závislosti na rozpětí mostu.
Souprava tahače a návěsu s nápravovými tlaky 15 x 11,3 t o celkové hmotnosti 210 t vykazuje stejné
účinky na most jako sestava pro výjimečnou zatížitelnost 150 – 160 t (v závislosti na rozpětí) podle staré
normy a 102 – 185 t podle nové normy. Je patrné, že vzhledem k definici sestav pro výjimečnou zatížitelnost
je hodnota Ve dle staré normy v tomto případě v podstatě nezávislá na rozpětí, zatímco pro vyvolání
stejných účinků kratší sestavou dle nové normy dochází s rozpětím ke zvyšování nutné ekvivalentní
zatížitelnosti. V hodnotách výhradní zatížitelnosti je patrný obdobný trend.
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Obrázek 6 souprava tahače a návěsu 15x 11,3 t, celková hmotnost 210 t

Obrázek 7 hodnoty ekvivalentních zatížitelností (Ve a Vr) soupravy tahače s návěsem v závislosti na
rozpětí mostu
Mobilní jeřáb s nápravovými tlaky 7 x 12 t o celkové hmotnosti 84 t vykazuje podle staré normy stejné
účinky na most jako sestava pro výjimečnou zatížitelnost 150 t a tato hodnota s rostoucím rozpětím
klesá. Podle nové normy je hodnota výjimečné zatížitelnosti 101 t a s rostoucím rozpětím se ustaluje na
85 t. Je tedy patrné, že tuto soupravu daleko lépe reprezentuje sestava výjimečného zatížení dle nové
normy. V hodnotách výhradní zatížitelnosti je patrný s rostoucím rozpětím mírně rostoucí trend.

Obrázek 8 mobilní jeřáb 7x 12 t, celková hmotnost 84 t

Obrázek 9 hodnoty ekvivalentních zatížitelností (Ve a Vr) soupravy tahače s návěsem v závislosti na
rozpětí mostu
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Přestože soupravy mají naprosto odlišné hmotnosti, při menších rozpětích je jejich ekvivalentní
výjimečná zatížitelnost téměř stejná. S rostoucím rozpětím se pak k hmotnosti souprav více či méně
přibližuje. Dalším důležitým poznatkem je, že hodnota zatížitelnosti stanovená dle různých norem se
liší velmi významně.
Trasa přepravy
Analýzou definované trasy přepravy získá správce s využitím systému správy mostů (CEV, BMS, Mostař) seznam dotčených mostů včetně jejich aktuálních hodnot zatížitelností a stavebních stavů. Tyto
hodnoty porovná s minimální ekvivalentní hodnotou zatížitelnosti na základě předpisu, podle kterého
byla zatížitelnost stanovena.
Zde je třeba apelovat na využívání opravdu aktuálních dat ze systémů, protože prohlídky, diagnostické
průzkumy a přepočty zatížitelností mostů a výsledky získané z těchto podkladů mají významně vyšší
vypovídající hodnotu o mostě, než zběžná prohlídka mostu nebo zvykové posouzení mostů, že už tudy
v minulosti projely těžší soupravy.
Součástí případného statického posudku nadměrné přepravy by tedy rozhodně měl být seznam
všech dotčených mostů na trase včetně uvažovaných hodnot zatížitelností a stavebních stavů a výsledku
posouzení. Správce mostů má tak možnost zhodnotit, jakým způsobem se zpracovatel vypořádal s problematickými mosty na trase, a které z mostů jsou v rámci přepravy nejslabším článkem. Tyto údaje
pak mohou být podkladem k případnému požadavku na sledování mostu a zároveň slouží pro možnost
kontroly uvažovaných údajů zejména při realizaci s větším časovým odstupem nebo při nových diagnostických zjištěních.
Dále je vhodné informovat dopravce o probíhajících či plánovaných opravách či údržbách a vyplývajících omezeních, kvůli kterým je nutné zvolit objízdnou trasu nebo posoudit jinou než ideální stopu
přejezdu. Je však třeba vzít v úvahu, že pracovník správce zpracovávající stanovisko nemá zpravidla
informace o všech akcích údržby. Povinnost provést průzkum jak při přípravě přepravy, tak průzkum
aktuální situace na komunikacích před jízdou je nicméně vždy předepisována dopravci v rozhodnutí
a zodpovědnost je vždy na dopravci.
Podmínky pro přejezd mostů
Mosty, které byly posouzeny vzhledem k ekvivalentní hodnotě výjimečné zatížitelnosti, je třeba přejíždět předepsanou stopou, pomalou rychlostí a s vyloučením ostatní dopravy. Mosty posouzené vzhledem k výhradní zatížitelnosti pak pouze s vyloučením ostatní dopravy a jízdou mezi vodicími proužky.
Předepsaná stopa obvykle v rozporu s požadavkem normy není konkrétně definována, nicméně se
zpravidla rozumí osa mostu, která je definována jako střed mezi vnějšími konci říms. U lehčích souprav
s dostatečnou rezervou k ekvivalentní zatížitelnosti je možné připustit pohyb středem vozovky, tedy
střed mezi římsami. U těžších souprav je nezbytné, aby stopu přejezdu konkrétně definoval zpracovatel
statického posudku v souladu s předpoklady, s jakými byl konkrétní most posouzen. Předepsání stopy
musí být naprosto jasně definované, protože rozdíl mezi ideální stopou a stopou zvolenou na mostě
může být i v řádu jednotek metrů. Na dálnici například není středem mostu podélná dělicí čára, ale spíše pomalý jízdní pruh, u mostu s jednostranným veřejným chodníkem je ideální stopa blíže k chodníku
a u mostů s připojovacími a odbočovacími pruhy je jejich příčné uspořádání natolik proměnné, že i stopa
přejezdu se na mostě významně mění.

Obrázek 10 příklad symetrického příčného řezu na obousměrné komunikaci
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Obrázek 11 příklad běžného dálničního mostu

Obrázek 12 obousměrný most s jednostranným veřejným chodníkem

Obrázek 13 most s připojovacími a odbočovacími pruhy
Na vybrané mosty je třeba předepsat speciální podmínky pro přejezd zejména z důvodu zhoršeného
stavebního stavu mostu. Jedná se například o ověření stavebního stavu mostu (či stav konkrétní závady),
stanovení atypické stopy přejezdu nebo kontroly provizorního podepření mostu. Zřízení provizorního
podepření nebo provizorního přemostění či jiné specifické podmínky pak vyplývají z požadavku statického posudku.
Správce dále zpravidla u mostů, kde to má opodstatnění, může vyžadovat provedení ověřovací mimořádné prohlídky před a po přejezdu nadměrné přepravy, nebo měření deformací mostu při přejezdu
a kontrolu zbytkových deformací.
Ověřovací měření deformací je vhodné předepisovat zejména u mostů, které chce správce dlouhodobě
sledovat, či ověřit jejich chování. Pro takové měření je však nezbytná dostatečná příprava v předstihu,
která zahrnuje stanovení konkrétních podmínek a požadavků na měření a spočtení očekávaných nebo
limitních hodnot. Taková příprava samozřejmě vyžaduje zpracování projektu a následné vyhodnocení,
nicméně výstup je pak možno krom ověření přepravy použít i k další diagnostice mostu.
Kontrola nadměrné přepravy
Při realizaci nadměrné přepravy je třeba provádět kontrolu dodržování předepsaných podmínek. Kontroly jsou však vzhledem k množství povolených přeprav prováděny ve velmi omezeném rozsahu, z čehož
pak pramení i rozdílná úroveň při dodržování podmínek různými dopravci. Samostatnou kapitolou pak
jsou přepravy jedoucí úplně bez povolení. Pravděpodobnost kontroly ze strany PČR totiž není vysoká.
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Základem k jakékoli možné kontrole je znalost termínu přepravy a jejího předpokládaného harmonogramu. Kontrola by měla ověřovat minimálně dodržování těchto základních bodů:
• stanovené trasy přepravy,
• stopa přejezdu mostu,
• jediné vozidlo na mostě,
• stanovené hmotnosti.
Obecně je možné předpokládat, že dopravce, který má přepravu povolenou, již trasu dodrží. Přesto
může dojít zejména u menších přeprav například k omylu řidiče. Kontrola dodržení trasy by mohla být
případně automatizována využitím kamerových dat z radarů a mýtných systémů.
Častým problémem je obtížné dodržení stopy přejezdu na mostě. U přeprav na delších vzdálenostech se jedná o stovky objektů a je třeba vzít v úvahu, že nadměrné přepravy probíhají často v nočních
hodinách. Identifikovat most na trase pak může být komplikované i pro mostního odborníka, natož pro
doprovod nadměrné přepravy. Pokud je pro některé mosty předepsána atypická stopa přejezdu, je jeho
identifikace v předstihu naprosto nezbytná a pro dodržení stopy přejezdu je v podstatě jedinou možností
její vyznačení sprejem na vozovku. Předepsaná povinnost při vyznačení stopy u problematických mostů
pak může pro správce sloužit i jako kontrola, že proběhla dostatečná příprava přepravy. V zájmu správce
mostu pak je, aby byly evidenční čísla mostu dobře patrná.
Souvisejícím problémem je zajištění podmínky jediného vozidla na mostě. K přepravě je podle jejích
rozměrů předepsán určitý počet doprovodů. I za předpokladu dostatečné identifikace všech mostů na
trase včetně jejich začátku a konce však není možné zajistit uzavření od ostatní dopravy s méně než
dvěma doprovody. U mostů s připojovacími pruhy, u mostů, kde je třeba uzavřít i protisměr, a podobných
je pak nezbytný počet doprovodů ještě mnohem vyšší. Dále je vhodné, aby samostatná posádka měla
na starost samotnou identifikaci mostů. Dodržování těchto podmínek je pak možné kontrolovat pouze
pověřeným pracovníkem na místě či kontrolou kamerových záznamů, pokud jsou kamery umístěny
v blízkosti dotčených mostů.
Samostatnou problematikou je ověření deklarovaných hodnot zatížení na jednotlivé nápravy. K rozdílným hodnotám může dojít například při nesymetrickém uložení nákladu na trailer, kdy jsou některé
nápravy více zatížené, než bylo očekáváno, při rozdílné celkové hmotnosti nákladu, než deklaroval objednatel, a podobně. Tato kontrola je však technicky náročná. Může být automaticky provedena v přibližných
hodnotách na instalovaných vysokorychlostních váhách na silniční síti, nebo je třeba použít mobilní váhy
pro kontrolu postupně jednotlivých náprav. Hodnoty nápravových hmotností musí odpovídat deklarovaným s tolerancí, která je definována autorem statického posudku.
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Kontrolní činnost na stavbě mostu
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 kontrolní činnost na stavbě mostních objektů ve smyslu Metodického pokynu
a Obchodních podmínek, druhá část obsahuje fotodokumentaci z nedostatků a chyb při stavbě mostů.
Kontrolní činnost na stavbě mostu
Činnost technického dozoru se odehrává v souladu s obsahem Metodického pokynu (VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ).
Podle čl. 2.3 Metodického pokynu je hlavním úkolem činnosti stavebního dozoru zajistit, aby stavba
probíhala se shodě se stavebním povolením a jeho podmínkami a Smlouvou o dílo při dodržování závazků
sjednaných mezi zhotovitelem a objednatelem.
Požadavky na TDI- potřebné technické vzdělání a praxi v oboru, přezkoušení pracovníky ŘSD a MD na
stupeň znalostí II - uvedený požadavek platí na stavbách financovaných ŘSD ČR.
Při výběru TDI se přihlíží taky k autorizaci pracovníka, nebo soutěž na dozor se odehrává podle vypsaných podmínek Objednatele.
Celkově se organizace zabezpečující dozor spíš potýkají s nedostatkem kvalifikovaných TDI splňujících
podmínky praxe.
Za nekvalitní práci TDI se považuje nedodržování povinností, které jsou obsaženy v Metodickém
pokynu, ve smlouvě nebo pověření.
Jak se řeší nekvalitní práce Zhotovitele - srážkou z ceny, prodloužení záruky, vybourání, záleží o co
se jedná se zřetelem na dopady rozhodnutí.
Jak je práce TDI hodnocena a kontrolována- Práce je hodnocena různě /státní podnik, soukromá
firma/, kontroly práce TDI probíhají např. ze strany UKKS, nebo SFDI, investora.
Pro názornost uvádím pouze nejzákladnější povinnosti TDI, přesnější rozsah práce (kontroly) při realizaci je uveden na stánkách ŘSD- PJPK.
Stavební dozor kontroluje zejména:
• prostorovou polohu díla, tvar, rozměry, druh konstrukcí a technologických zařízení stavby
v souladu s dokumentací stavby,
• kvalitu stavebních prací v průběhu celé stavby v souladu se smluvními podmínkami, přejímku
dodávky vybraných materiálů, stavebních dílců a technologického zařízení, dodržování TKP
a ZTKP, odběr vzorků a provádění zkoušek zhotovitelem, kontrola prací před jejich zakrytím,
• fakturování odsouhlasených a převzatých prací, které musí být prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými výměrami a specifikací prací,
• předpínání výztuže,
• bednění /ukončení betonářských kroků
• odsouhlasování úplnosti a určené polohy výztuže,
• betonáž nosných konstrukcí a injektáže,
• izolační práce a zhotovování vozovek na mostech, v tunelech
• kontrola provádění ocelových konstrukcí, jejich přejímky, příprava k PKO, aplikace PKO
• odsouhlasování množství prací (měření) pro fakturaci,
• různá jednání o problematice stavby svolaná objednatelem, vyžádaná zhotovitelem nebo orgány
státní správy a místními, obecními úřady,
• předání stavby (objektů, úseků) uživateli, kolaudace stavby, řízení o vadách a jejich odstranění.
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Kontroly v průběhu stavby
Zhotovitel vede Stavební deník (v papírové nebo digitální podobě), je určený pro denní záznamy Zhotovitele o průběhu provádění stavebních prací. Do SD vkládá svoje zápisy i TDI. Záznamy jsou důležité
i při administrování změn (změn závazků), mají obsahovat nejen údaj, co se dělá, ale i v jakém rozsahu,
kdo provádí práce a čím (stroje).
K základním povinnostem dozoru patří kontrola zabudovaných materiálů v průběhu celé stavby. Jejich
kvalita se prokazuje např. prohlášením o shodě, prohlášením shody, certifikáty, stavebně technickým
osvědčením.
Pro další záznamy Zhotovitele a současně pro kontrolu ze strany TDI/Investora slouží laboratorní
deník, kde se zapisují dosažené výsledky zkoušek. Dále se zavádí měřičský deník, kde jsou zaznamenány
všechna měření Zhotovitele.
Pokud nastanou změny v RDS nebo při realizaci objektu, Zhotovitel předloží všechny doklady prokazující změnu, např.: geodetické zaměření nového rozsahu prací, vyhodnocení nových skutečností na
stavbě (geologie), nevyhovující zkoušky únosnosti, zdůvodnění projektanta ke změně, vyjádření projektanta k novým položkám, vyjádření autorského dozoru, původ položky a ceny za m.j., zápisy ze stav.
deníku o provedení změny, fotodokumentaci apod. (Platí Směrnice GŘ ŘSD 18/2017 verze 1.3, září 2021)
V průběhu realizace stavební dozor provádí odsouhlasení množství prací, který je podkladem pro
fakturaci. Dozor kontroluje soupis provedených prací podle měřičských protokolů a protokolů provedených zkoušek s vyhovujícím výsledkem. Důležité je sledovat Harmonogram prací – věcný i finanční.
Při realizaci mostních objektů, konkr. Injektáži kabelových kanálků Zhotovitel má snahu někdy používat hmoty, které nejsou předepsané a odsouhlasené, pokud použije hmotu např. na bázi polyuretanů
s PH 7,5, která má vysokou zabíhavost, je potřeba dokonalého zalití, aby zbylý vzduch v kanálku nezpůsoboval korozi kabelů.
Pokud je diagnostikem navržená sanace (při odtrhových zkouškách s výsledkem pod 1,5MPA), je potřeba si vzít materiálový list a zkontrolovat, jestli se provádí sanace právě z předepsaného materiálů,
jestli se provádí dle technologického postupu a jestli sanaci provádí personál, který je k tomu určen.
Nastavení ložisek - ve výrobně dle předepsání projektanta, pokud by se změnili podmínky, je potřeba
přenastavit ložiska.
Hydroizolace – při použití asf. Pásů – opět kontrola použitého materiálu dle projektanta.
Dodržet podjezdnou výšku mostů, kdy stačí nepatrně navýšit niveletu vozovky pod mostem a předepsaná výška není dodržena.
Kontrolní práce dozoru před realizací stavebního objektu (stavby) obsahuje hlavně účast TDI na
výrobních výborech k RDS. RDS předpokládá soulad se zadávací dokumentací; TDI připomínkuje RDS,
zapracování připomínek do RDS, kontroluje výkaz výměr a změny, které vzniknou upřesněním RDS.
Na odsouhlasenou RDS navazuje Technologický předpis /TePř/ a Kontrolní a zkušební plán /KZP/, bez
odsouhlaseného Tepř a KZP nelze začít práce na stavebním objektu.
Po dokončení stavebních prací je nutno provedené objekty převzít; na základě oznámení zhotovitele
o dokončení prací je svolána technická prohlídka díla nebo jeho části.
K převzetí prací ze strany zhotovitele je nutno předložit zejména tyto základní doklady a v předepsaném počtu výtisků:
• dokumentaci skutečného provedení stavby - v ní Zhotovitel postihne veškeré změny povolené
správcem stavby,
• doklady určené v jednotlivých kapitolách TKP podle specifikace prací,
• zápisy a protokoly o zkouškách, měřeních, odzkoušení smontovaných zařízení,
• revizní zprávy,
• výsledky zatěžovacích zkoušek,
• zápis o první hlavní prohlídce,
• dokumentaci prokazující kvalitu použitých výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty),
• protokoly o odzkoušení technologických zařízení,
• výsledky kontrolních měření, měření posunů, přetvoření,
• stavební deníky
• manuál údržby mostu
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Jestliže Zhotovitel splnil všechny své závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, Objednatel odsouhlasí
protokol o převzetí prací. Protokol obsahuje všechny základní a potřebné údaje o konkrétním stavebním
objektu, nebo části stavby.
V závěru uvádím některé důležité dokumenty potřebné pro činnost TDI, Objednatele i Zhotovitele.
Obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a Zvláštní obchodní podmínky (ZOP), jimiž
se řídí práva a povinnosti smluvních stran.
Technické kvalitativní podmínky (TKP a ZTKP) - Platí pro výrobky, materiály, stavební směsi, dílce,
stavební konstrukce, zhotovovací práce, skladování, ošetřování, zkoušení, odsouhlasování a převzetí.
Soupis prací (SP) - je důležitý pro zadání zakázky a obsahuje výměry prací po položkách podle objektů.
Dokumentace pro provedení díla - RDS - slouží zhotoviteli jako podklad pro zhotovení objektů s podrobnostmi a detaily podle potřeby výstavby a v souladu s TKP a ZTKP. RDS doplňuje, avšak nemění zadání.
DSPS : Dokumentace skutečného provedení díla- v ní Zhotovitel postihne veškeré změny povolené
správcem stavby.
BEZPEČNOST PRÁCE!!!
• Novela Směrnice GŘ č. 7/2008 nabyla platnosti 1. 4. 2022
II. část Fotodokumentace

Obr. č. 1 Kaverny v blízkosti ložiska

Obr. č. 2 Sanace kaveren (ne příliš povedená)

Obr. č. 3 Trhliny v římse
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Obr. č. 4 Nekvalitně provedený nátěr mostního dilat. Závěru

Obr. č. 5 Stavba nejdříve položí kanalizaci a pak ji podkope
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Obr. č. 6 Rekonstrukce mostu s ocelovou mostovkou poničenou při odbourávání asf. Vrstev

Obr. 7 Nevhodné umístění armokošů

Obr. 8 Možná kontaminace vodoteče při vrtání pilot
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Obr. 9 Vyosená pilota mimo základ
a odpálená výztuž

Obr. 10 Nekvalitně provedená stříkaná
izolace na žel. mostě
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Nové předpisy pro mostní závěry
autor:

Ing. Jan Volek

organizace: PRAGOPROJEKT, a. s.
e-mail jan.volek@pragoprojekt.cz
1.

Úvod

Začátkem tohoto roku byly po asi dvouleté práci dokončeny dva stěžejní předpisy pro mostní závěry:
• Technické podmínky č. 86 (TP 86)
• Technické kvalitativní podmínky 23 (TKP 23)
Předmětem tohoto článku jsou pouze některá ustanovení TP 86 tak, jak jsou v textu, který byl odevzdán na ŘSD.
Hned na úvod je nutné poznamenat, že výrobci mostních závěrů mají náskok před tvůrci předpisů,
a to nejen v nás, ale i v Evropě. Ty, co tvoří předpisy tak reagují na novinky výrobců s určitým zpožděním.
1.1

TP 86

V současnosti stále platí TP 86 z roku 2009, které jsme připravili s Ing. Pošvářovou pro tehdejšího
objednatele předpisů Ministerstvo dopravy, kde se této problematice předpisů dlouhodobě věnoval
Ing. Luboš Tichý, který byl z ministerstva vyhozen za nechvalné éry ministra Bárty. TP 86 v sobě obsahují
i části, které jsme opsali z tehdy platného návrhu ETAG 032 Předpisu pro evropské technické schválení
mostních závěrů pozemních komunikací (Guideline for European Technical Approval of Expansion Joints
for Road Bridges). Tento předpis tehdy ještě neplatil. V tu dobu neplatily ani dnes používané Eurokódy.
A výpočet mostu včetně mostních závěrů byl vypracováván podle tehdy platných ČSN, stejně tak jejich
prohlídky. Je evidentní, že jsou TP 86 z roku 2009 v mnoha ohledech zastaralé.
V současnosti je tvorba předpisů delegována na ŘSD, Útvar kontroly kvality staveb. I když byl text
dokončen v lednu tohoto roku, dosud nebyl schválen a vydán.
1.2

TKP 23

Obdobná situace je i s TKP 23. Práce na této novele byla poněkud jednouší, a má nahradit současně
platné podmínky z roku 2007.
2.

TP 86 z roku 2022

TP 86 vznikaly v kolektivu tří lidí, mimo autora tohoto příspěvku, i Ing. Pavly Fótyiové (protikorozní
ochrana, část legislativy a další části) a Ing. Filipa Řehoře (mimo jiné i kapitola 8 prohlídky).
2.1

Změny oproti předchozí verzi
Tyto změny jsou uvedeny na začátku předpisu:
• Odkazují se na nové vydání TKP 19 A (23/4/2015) a TKP 19 B (10/9/2018), případně další kapitoly
TKP.
• Předpis ETAG 032 se v mezidobí transformoval na EAD Evropský dokument pro schvalování
(European Assessment Document) pro jednotlivé druhy mostních závěrů. V TP jsou vypuštěny
citace z bývalého ETAG.
• TP 86 zahrnují také elastické mostní závěry, pro které byly v březnu 2013 vydány TP 80 Elastický
mostní závěr. Tím tyto TP zahrnují všechny druhy mostních závěrů.
• Ustanovení pro použití mostních závěrů se sníženou hlučností je do doby provedení měření
hlučnosti, které plánuje ŘSD na mostních závěrech shodné s původními TP 86:2009.
• Zpřesňují se a aktualizují právní podklady pro certifikaci mostních závěrů a jejich osazení do
mostní konstrukce. Viz též TKP 23.
• Vypouštějí se některé přílohy, které se ukázaly jako nadbytečné.
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2.2

Druhy mostních závěrů
Druhy mostních závěrů jsou obdobné jako ve stávajícím předpise. Viz tabulka 1.
Tabulka 1 – Druhy mostních závěrů

Název druhu

Číslování druhu

Volná dilatační spára

1

Podpovrchový mostní závěr (Buried expansion joint)

2

Elastický mostní závěr (Flexible expansion joint)

3

Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry (Nosing expansion joint)

4

Kobercový mostní závěr (Mat expansion joint)

5

Hřebenový mostní závěr (Cantilever expansion joint)

6

Podporovaný mostní závěr (Supported expansion joint)

7

Lamelový mostní závěr (Modular expansion joint)

8

Mění se pohled investorů na některé druhy mostních závěrů. Jsou přísnější podmínky na použití
elastických mostních závěrů, které nejsou v současnosti příliš prováděny. Obdobně je to i s podpovrchovými závěry.
Favority na použití v ČR jsou stále mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry a lamelové závěry
včetně závěrů se sníženou hlučností pomocí těles, které se na tyto závěry montují.
V uplynulém období byl i ze strany některých výrobců úspěšný tlak na použití hřebenových mostních závěrů.
2.3

Současné předpisy pro výrobu a montáž mostních závěrů

Výroba a montáž (osazování) mostních závěrů vycházejí z Evropského dokumentu pro schvalování
(European Assessment Document — EAD), jak již je uvedeno výše. EAD stanoví základní vlastnosti a metody
posuzování mostních závěrů. Na základě splnění požadavků EAD se vystaví Stavebně technické osvědčení
(STO) a/nebo Evropské technické posouzení (European Technical Assessment — ETA). Vzhledem k tomu,
že většina výrobců je mimo ČR, je častější ETA.
Navrhování konstrukce mostního závěru v souladu s těmito technickými podmínkami je nutnou podmínkou pro vydání certifikátu výrobku v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně některých zákonů a s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., a ve znění pozdějších předpisů
(nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb.). Toto by měli znát i ti, co závěry především při 1. hlavní
prohlídce prohlížejí. Zhotovitel by měl poskytnout certifikát výrobku. V certifikátu výrobku musí být vždy
uvedeno, pro jaké zatížení, včetně zatížení únavou, je příslušný mostní závěr navržen. Toto zatížení musí
být plně v souladu s uvažovaným zatížením na mostě, kde je závěr zabudován.
2.4

Životnost mostních závěrů

Je evidentní, že životnost mostního závěru a jeho součástí je nižší než životnost samotného mostu.
TP 86 uvádí v tabulce 2 minimální životnost jednotlivých druhů mostních závěrů, přičemž vyšší hodnota
životnosti se uplatní v případě stanovení kategorie dopravy 1, což jsou silnice a dálnice s vysokým podílem nákladních vozidel (2 miliony nákladních vozidel za rok).
Tabulka 2– Minimální životnost jednotlivých druhů mostních závěrů
Druh mostního závěru

Stanovená minimální životnost mostního závěru (roky)
Celkováe)

1. Volná dilatační spára

dílčí vyměnitelné prvkyc)

100a)

2. Podpovrchový mostní závěr

15/25b)

3. Elastický mostní závěr

15/25b)

4. Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry

25/50

10/15f)

5. Kobercový mostní závěr

15/25

10/15f)

25/50

10/15f)

25/50

10/15f)

25/50

10/25f) g)

6. Hřebenový mostní závěr
7. Podporovaný mostní závěr
8. Lamelový mostní závěr
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d)

Dílčí vyměnitelné prvky jsou určeny podle výrobce mostního závěru v technické dokumentaci pro
certifikaci výrobku, mohou být rozdílné u jednotlivých druhů/typů mostních závěrů.
3.

Poznámky k některým druhům závěrů

3.1

Elastické mostní závěry

Elastické mostní závěry se u nás začaly provádět na počátku 90. let a jejich použití se přeneslo mechanicky ze západní Evropy, především z Velké Británie. Klimatické podmínky jsou tam však trocho odlišné,
jsou tam mírnější zimy, a hlavně reálný rozptyl teplot je menší než u nás. Tím u větších závěrů docházelo
k poruchám. Proto byla v průběhu let snaha o snížení rozsahu použití na menší dilatační posuny. Byla
a je mylná i představa, že tento typ mostního závěru má reálnou životnost větší než vozovka na mostě
a přilehlé komunikaci. Při pečlivém prováděním kontrolovaném dozorem je vodotěsný a neprojíždějí
se koleje a může být funkční do výměny vozovky. Tento druh závěru má nespornou výhodu s klidným
přejezdem vozidel a hlučností rovnající přibližně se hlučnosti přilehlé vozovky.
3.2

Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry

Tento druh závěru je na naších komunikacích nejčastější. Z hlediska životnosti nebo trvanlivosti hodně záleží na druhu dopravy na komunikaci, na silnicích nižších tříd s častou zemědělskou dopravou je
reálné nebezpečí, že se do mezery mezi krajními profily dostane nečistota včetně kamenů, které způsobí
proražení těsnícího profilu a zatékání vody na úložný práh. Velmi často dochází k vyjíždění kolejí a rázem
je vozovka níž než krajový profil. To pak má vliv na životnost závěru a někdy i mostu.
V poslední době byl vyvinut i nový typ závěru se sinusovým tvarem, kde je možné připustit větší
jmenovitý posun do 100 mm (místo 80 mm rovinného závěru). Tento typ má velkou výhodu v tom, že
pokrývá častý požadovaný jmenovitý posun mezi 80 a100 mm, a nahrazuje tak závěr lamelový s dvěma
mezerami, který je náročnější na údržbu. Sinusový tvar má i dobrý vliv snížení hlučnosti závěru. Nevýhodou je obtížnost hutnění asfaltových vrstev a častá nutnost náhrady hutněných asfaltových vrstev
litým asfaltem s větší přesností výšky vozovky na hraně v rozmezí 0–4 mm.
3.3

Lamelové mostní závěry

Tento druh mostního závěru se používá pro jmenovité posuny větší než 80 či 100 mm. Může se však
použít také závěry hřebenové. Dnes se již samozřejmě u nás nemontují nůžkové systémy vymezující stejné
mezery mezi lamelami, jsou však osazeny na starších mostech, mimochodem z hlediska rovnoměrnosti
ideální způsob, ne však z důvodu možného porušení svarů při použití na mostech s velkou intenzity
dopravy těžkých vozidel a tím i snížení životnosti. Roznášecí mechanizmus a řídící systém lamelových
závěrů je nutné velmi pečlivě kontrolovat nejenom při hlavních, ale také běžných prohlídkách, jak z hlediska funkčnosti, tak protikorozní ochrany, elastomerové prvky pak z hlediska nadměrných deformací
nebo celistvosti.
3.4

Hřebenové mostní závěry

Hřebenové mostní závěry byly u nás v minulosti hodně opomíjeny, ačkoliv v okolních zemích jsou
podstatně víc zastoupené. Přesto se díky tlaku výrobců víc prosazují. Jejich hlavní nevýhodou je časté
selhání odvodnění pod úrovní závěru. V nedávné době se objevily i závěry, které měly tzv. přechodový
proužek ve formě betonu, pod nímž není izolace a spoléhá se na nepropustnost tohoto proužku. Ten
však po betonáži velmi často vykazuje trhliny, které je nutné následně injektovat. Proto nový předpis
stanovuje přísné podmínky jak na odvodnění. tak nutnost spolehlivého napojení izolace na samotný závěr.
4.

Prohlídky

Prohlídky a údržba mostních závěrů se provádějí obecně v souladu s ČSN 73 6221 a upřesněním jednotlivých úkonů, které je podrobně uvedeno v TP. Novější mosty by měly mít Plán údržby a sledování
příslušného mostu, jehož nedílnou součástí má být návod na sledování a prohlížení mostních závěrů
včetně údržby. V protokolu z hlavní prohlídky je část hodnotící údržbu včetně údržby závěrů. Ta je obzvlášť nutnou součástí péče o mosty a mostní závěry si tu údržbu obzvlášť zasluhují. Pojem bezúdržbový
by měl pro všechny části mostu zcela zmizet z úst mostařů, je pojem méněúdržbový nebo vyžadující
zvýšenou údržbu.
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Prohlídku mostní závěru by měl provádět pracovník, který zná problematiku mostních závěrů, pokud
se na tuto činnost necítí měl by si přizvat odborníka v této problematice.
4.1

Běžná prohlídka

Běžná prohlídka mostního závěru se provádí podle ČSN 73 6221 v rámci běžné prohlídky mostu. Zjištěné závady, vč. jejich fotodokumentace, jsou součástí protokolu z běžné prohlídky.
Při běžné prohlídce se vizuálně kontroluje mostní závěr z horní strany vozovky a dále se kontrolují
případné projevy závad mostního závěru na spodní stavbě nebo nosné konstrukci. Kontroluje se (dle
možnosti přístupu):
• vodotěsnost a funkčnost (možnosti dilatačního pohybu),
• stav krajových a mezilehlých profilů, koroze,
• stav odvodnění mostního závěru,
• čistota v těsnicích elastomerových profilech, jejich stav a vodotěsnost,
• funkčnost a průchodnost případných odvodňovačů mostních závěrů, způsob jejich upevnění,
• celkový stav kotvení (dle možností přístupu),
• výskyt vegetace na mostním závěru nebo v jeho okolí,
• trhliny v přilehlém povrchu vozovky, stav přechodových proužků (zálivek) podél závěrů, výtluky
a rozpad vozovky v okolí závěru (mající dopad na funkci závěru),
• chování závěrů při přejezdu vozidel (nadměrná hlučnost, uvolnění prvků, lokální deformace),
• u elastických mostních závěrů jejich rovinatost, celistvost (trhliny v tělese závěru a/nebo na
styku vozovka/mostní závěr).
4.2

Hlavní a mimořádná prohlídka mostního závěru

Hlavní nebo mimořádná prohlídka mostního závěru je buď součástí hlavní nebo mimořádné prohlídky mostu za podmínek stanovených v ČSN 73 6221. Mimořádná se provádí po zjištění vážných závad
mostního závěru v období mezi hlavními prohlídkami, může se provést pouze prohlídka mostního závěru
bez prohlídky mostu. Mimořádná prohlídka mostu a mostního závěru se také provádí před skončením
záruční doby.
Při hlavní, resp. mimořádné prohlídce mostního závěru, je nutné kontrolovat závěr vizuálně z horní
i dolní strany, je tedy nutné zajistit přístup ke všem jeho částem. Kontroluje se vše jako při běžné prohlídce a navíc:
• rozevření mostního závěru,
• vzájemná poloha prstů hřebenových mostních závěrů,
• podélné a příčné nerovnosti povrchu závěru a přilehlých ploch vozovky a chodníků,
• trhliny v prvcích závěru, pulzování ložisek roznášecích mechanizmů,
• stav kotvení na základě stavu vozovky u závěru a prohlídky závěru zespodu,
• vizuální kontrola šroubových spojů,
• vodotěsnost krabic,
• vodotěsnost závěru v místě nosné konstrukce/opěr, především vodotěsnost betonážních spár
kotevních kapes,
• stav těles na snížení hluku,
• označení mostního závěru štítkem,
• stav prostupů kabelových chrániček (provedení, možnost dilatace a vodotěsnost),
• stav a evidence případných oprav, které jsou na závěru prováděny jeho výrobcem,
• u elastických mostních závěrů povrchové nerovnosti, stav a textura povrchu, stav krycích
plechů, zálivek a ukončovacích plechů.
4.3

Ohrožení bezpečnosti silničního provozu vlivem stavu závěru

Pokud se při jakékoliv (i náhodné) prohlídce mostního závěru zjistí takové závady, které ohrožují
bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně provedeny provizorní úpravy na mostním závěru
nebo v omezení provozu, např. zúžení průjezdného profilu, snížení rychlosti nebo alespoň označení
místa, které ohrožení silničního provozu zamezí, a v době co nejkratší i oprava příslušné části závěru
podle charakteru závady.
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5.

Přípustné odchylky – montáž

V novele TP86 jsou uvedeny i přípustné odchylky pro výrobu a při montáži, tedy v době 1.hlavní
prohlídky.
5.1

Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry
Vybrané odchylky jsou následující

Odchylka skutečného podélného sklonu od sklonu uvedeného v dokumentaci:

± 0,4 %

Maximální odchylka od hodnot pro teplotu nosné konstrukce při měření, pokud není stanovena v RDS
jinak:
± 3 mm
Pro stejnoměrnost šířky dilatační spáry podél mostního závěru platí, že rozdíl v šířkách dilatační spáry
nesmí být větší než
3 mm
5.2

Lamelový mostní závěr

Odchylka skutečného sklonu mostního závěru ve směru dopravy od sklonu uvedeného v dokumentaci:
± 0,2 %
Pro stejnoměrnost platí následující maximální povolené odchylky mezi jednotlivými dílčími šířkami dilatačních spár, a to po celé délce mostního závěru
8 mm
5.3

Hřebenový mostní závěr

Odchylka výškové polohy prstů:

± 3 mm

Prsty se v žádné poloze mostního závěru nesmějí navzájem dotýkat.
6.

Závěr

Výše uvedený článek je pouze malým výběrem z připravovaného TP 86, doufám, že bude text brzo
schválen Ministerstvem dopravy a předložen odborné veřejnosti.
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Anotace
U mostu přes Divoký potok v Meziboří u Litvínova byl stavebním průzkumem ověřen špatný stav nosné
konstrukce i spodní stavby. Aby se minimalizoval vliv rekonstrukce mostu na okolní prostředí v zastavěném území, byla provedena výměna pouze u nosné konstrukce, zatímco spodní stavba byla ponechána na
místě. Během prací sloužila původní spodní stavba jako pažení, zatímco její funkci přebrala nová žebrová
monolitická přibetonávka z UHPFRC. Oproti kompletní přestavbě mostu toto řešení umožňuje výrazně
omezit vliv přestavby konstrukce na okolí, rozsah bouracích i zemních prací a objem nových konstrukcí
i přepravovaného materiálu. Umožňuje rovněž zkrátit dobu realizace a snížit finanční náklady. Jednalo se
o první použití monolitické UHPFRC přibetonávky v ČR a pokud je nám známo, i o první použití takovéto
přibetonávky žebrového uspořádání celkově.
1. POPIS MOSTU, PROJEKT
Most převádí Žižkovu ulici v Meziboří u Litvínova přes Divoký potok. Světlá šířka mostního otvoru je
přibližně 2,02 m; podle provedeného hydrotechnického výpočtu velikost mostního otvoru vyhovuje i při
zachování stávající chráničky plynovodu na výtokové straně objektu. Původně měl most železobetonovou
deskovou nosnou konstrukci a tížné opěry z prostého betonu, monoliticky spojené s rovnoběžnými křídly
(Obr. 1). V roce 2021 byla provedena rekonstrukce mostu s výměnou nosné konstrukce. Spodní stavba
mostu byla však v maximálně možné míře zachována – tím bylo možno minimalizovat vliv rekonstrukce
mostu na okolí, což je obzvláště vhodné (ale nejen) v zastavěném území. Takto bylo možno omezit množství bouracích a výkopových prací, přeložky nebo zajištění inženýrských sítí, objemy nových konstrukcí
i objemy přepravovaného i nově použitého materiálu. Tento postup měl příznivý vliv na životní prostředí
jak přímo v místě stavby, tak i celkově včetně omezení emisí CO2; příznivý vliv má toto řešení i na cenu
a dobu trvání rekonstrukce mostu. Pro úpravu spodní stavby byla použita nově navržená metoda žebrové
monolitické přibetonávky z UHPFRC; v daném případě se jedná o most malých rozměrů, uvedená metoda
ale může být použita pro konstrukce prakticky jakýchkoliv rozměrů.
V rámci rekonstrukce mostu byla odstraněna nosná konstrukce a byly ubourány horní části opěr a křídel. Uspořádání a působení konstrukce se během rekonstrukce změnilo na uzavřený železobetonový rám
tak, že mezi stávající opěry byla doplněna dolní železobetonová deska, ponechané části opěr a křídel
byly opatřeny monolitickou UHPFRC žebrovou přibetonávkou a do horního povrchu této přibetonávky
byla vetknuta nová nosná konstrukce v podobě monolitického železobetonového polorámu (Obr. 2). Byly
nově vybetonovány horní části křídel, byl zřízen nový mostní svršek a nové mostní vybavení. Založení
objektu zůstalo plošné – částečně na původních plošných základech, částečně na nové dolní železobetonové desce, která slouží zároveň i pro rozepření opěr.
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Obr. 1: Pohled na původní most
Podle stavebního průzkumu provedeného v rámci přípravy stavby byla původní spodní stavba z betonu velice nízké pevnosti. Proto se s konstrukčním využitím stávající spodní stavby po rekonstrukci již
neuvažovalo, její ponechané části byly využity po dobu stavby prakticky jako pažení. Z povrchu stávající
spodní stavby byla odstraněna vrstva betonu tl. cca 75 mm a v líci opěr i křídel byly realizovány svislé
drážky o základní šířce 100 až 110 mm a hloubce přibližně 225 mm od upraveného povrchu betonu, aby
celková výška průřezu výsledných UHPFRC žeber byla 300 mm (Obr. 6). V horní a v dolní části jsou svislá
žebra rozšířena pro lepší provázání s navazujícími konstrukcemi. Ve vodorovném rámovém rohu, kde je
do opěry vetknuto křídlo, je tloušťka přibetonávky zvětšena na 150 mm. Na horním okraji přibetonávky
je vodorovné ztužující žebro šířky 300 mm, u zadního konci křídel je příčné táhlo pro propojení jejich
konců a snížení namáhání. Přibetonávka je z materiálu UHPFRC 130/140 a je doplněna hlavní nosnou betonářskou výztuží. Návrh byl proveden za předpokladu, že funkce tzv. rozdělovací výztuže bude zajištěna
ocelovými vlákny v betonu, čímž je možno dále snížit pracnost na stavbě a zkrátit dobu stavebních prací
s příznivým dopadem na výslednou cenu stavby. Ke stávající spodní stavbě je přibetonávka konstrukčně
přikotvena pomocí prutů z betonářské výztuže vlepených do vyvrtaných otvorů. Pro ověření betonáže
a jejích výsledků bylo v předstihu ze stejného materiálu vybetonováno zkušební těleso, zahrnující jedno
žebro včetně navazující části čelní stěny i včetně betonářské výztuže (obr. 8).
Na dolním konci je UHPFRC přibetonávka provázána s novou monolitickou železobetonovou deskou
(již ze standardního betonu C40/50); k provázání dochází v železobetonovém „uzlu“ mezi těmito dvěma
prvky. Při návrhu se předpokládala velice nízká pevnost betonu stávající spodní stavby. Proto byly propojovací uzly umístěny před opěrami mimo lícovou přibetonávku, aby nebylo nutno kvůli nim „podpourávat“
stávající opěry a ohrožovat jejich stabilitu. Během prací bylo zjištěno, že pevnost betonu stávající spodní
stavby je poněkud lepší a propojovací uzly byly tedy nakonec zahloubeny do betonu stávajících opěr.
Na horním okraji je UHPFRC přibetonávka propojena s novou železobetonovou nosnou konstrukcí ve
tvaru polorámu. K propojení slouží betonářská výztuž vyčnívající z povrchu přibetonávky. Aby se omezilo
namáhání ponechané dolní části původních křídel, je nová horní část křídel provedena v uspořádání polorámu tvaru U, kdy vždy dvě rovnoběžná křídla u jedné opěry jsou propojena vodorovnou dolní deskou.
Na mostě je izolace z natavovaných asfaltových izolačních pásů a dvouvrstvá netuhá vozovka složená ze dvou vrstev ACO 11+ tloušťky po 40 mm. Z důvodu značných (i značně proměnných) podélných
a příčných sklonů povrchu komunikace je asfaltová vozovka vyztužena pomocí dvouosých geomříží ze
skleněných vláken.
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Obr. 2: Podélný řez mostem po rekonstrukci
2. MATERIÁL A PROVÁDĚNÍ UHPFRC PŘIBETONÁVKY
Pro UHPFRC (ultra-high performance fiber-reinforced concrete, tzn. vysokohodnotný vláknobeton) je
charakteristická velmi vysoká pevnost v tlaku i v tahu za ohybu, jemnozrnná struktura a vysoké procento
vyztužení ocelovými mikrovlákny. Za UHPFRC se dle technických pravidel ČBS 07 zjednodušeně považuje
beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku minimálně 110, MPA a obsahem ocelových mikrovláken
minimálně 1,5 %. Dále je ještě specifikována konkrétní třída pevnosti v prostém tahu a třída zbytkové
tahové pevnosti. Kromě výborných mechanických vlastností se UHPFRC vyznačuje rovněž vynikajícími
tzv. trvanlivostními parametry.
Pro tento projekt byl navržen UHPFRC s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 130, MPA. Obsah
ocelových mikrovláken byl stanoven na 2 % objemově a minimální pevnost v tahu za ohybu fR1 dle ČSN
EN 14651 byla specifikována na 15, MPA. Konzistence byla samozhutnitelná, pro betonáž bez vibrace.
UHPFRC byl transportován autodomíchávačem na vzdálenost cca 110 km z betonárny Rohanský ostrov,
společnosti TBG Metrostav. Z důvodu dlouhého transportu a ukládky pomocí bádie bylo nutno zajistit
zpracovatelnost po dobu minimálně 6 hodin. Celkově bylo na stavbu dodáno 11 m3 UHPFRC značky TopCrete® ve formě transportbetonu.
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Obr. 3: Čelní pohled na upravenou stávající opěru s drážkami před provedením UHPFRC přibetonávky

Obr. 4: Vodorovný řez opěrou s křídly a s UHPFRC přibetonávkou
Vlastnosti materiálu byly ověřeny zkouškami - výsledky pevností v tlaku, v tahu za ohybu a modulů
pružnosti jsou uvedeny v Tabulkách 1 a 2. Byly vyráběny dvě varianty receptury, lišící se v typu vláken.
Obou typů vláken bylo dávkováno 2 % objemově (160 kg/m3), rozdíl byl v průměru vláken a v jejich
štíhlostním poměru. V první variantě se jednalo o drátky průměru 0,3 mm a štíhlostním poměru 57 a ve
druhém případě o drátky o průměru 0,2 mm a štíhlostním poměru 65. Z Tabulky 1 je vidět, že typ vláken
neměl zásadní vliv na pevnost v tlaku ani na modul pružnosti. Pevnost v tlaku byla zkoušena na krychlích
o hraně 100 mm a na válcích výšky 200 mm s průměrem 100 mm, koncovaných broušením. U betonů typu
UHPC (resp. UHPFRC při vyztužení vlákny) je výrazně jiný poměr mezi válcovou a krychelnou pevností,
než je tomu u běžných betonů. Konkrétní poměr závisí na použitém množství drátků (vláken) a je tedy
proměnlivý. Z tohoto důvodu se dle ČSN P 73 2404 a TP ČBS 07 pevnostní třída UHPC v tlaku značí pouze
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charakteristickou válcovou pevností (stanovenou na broušeném válci výšky 200 mm). Z Tabulky 1 je vidět,
že deklarovaná charakteristická válcová pevnost v tlaku 130, MPA byla s dostatečnou rezervou splněna.
Tabulka 1: Naměřené pevnosti v tlaku a moduly pružnosti
Jednotky

Drátky průměr
0,3 mm - 2 %

Drátky průměr
0,2 mm - 2 %

Krychle 100 mm

[MPa]

148,6

149,0

Válec 200 mm

[MPa]

143,8

146,7

Modul pružnosti Válec 300 mm

[GPa]

44,2

44,6

Název

Těleso

Pevnost v tlaku
Pevnost v tlaku

V Tabulce 2 a v grafu na Obr. 5 je patrný vliv typu drátků (vláken) na chování UHPFRC při namáhání
v tahu za ohybu. Z hodnot je patrné, že UHPFRC s tenčími drátky (průměr 0,2 mm) vykazuje sice o něco
vyšší napětí v tahu za ohybu při rozevření trhliny 0,5 mm (CMOD1), na druhou stranu už od rozevření
trhliny 1,5 mm (CMOD2) jsou hodnoty napětí pod úrovní UHPFRC s drátky o průměru 0,3 mm. Tento fakt
nejlépe vystihuje poměr zbytkové pevnosti f R3k/f R1k (viz Tabulka 2). Dalším rozdílem je tvar sestupné větve
grafu. U tenčích drátků je patrnější rozkmit, daný vytahováním drátků z matrice UHPFRC. Spíše než trvat
na určitém průměru drátků je tedy vhodné porovnávat naměřené hodnoty dle ČSN EN 14651 na konkrétních recepturách a na základě výsledků měření posoudit vhodnost konkrétních drátků nebo receptur.
Tabulka 2: Naměřené pevnosti v tahu za ohybu dle ČSN EN 14651
Název

Značka Jednotky

Štíhlostní poměr drátků
Mez úměrnosti
CMOD1 [0,5 mm]
CMOD1 [1,5 mm]
CMOD1 [2,5 mm]
CMOD1 [3,5 mm]
Zbytková pevnost f R3k/ f R1k

Drátky průměr Drátky průměr
0,3 mm - 2 %
0,2 mm - 2 %
57

65

[MPa]

7,6

8,3

f R,1

[MPa]

20,0

21,2

f R,2

[MPa]

19,6

18,7

f R,3

[MPa]

15,6

14,2

f R,4

[MPa]

11,5

10,9

0,78

0,67

f

f ct,L

UHPFRC byl do konstrukce ukládán jeřábem pomocí bádie. Ukládka probíhala bez vibrace, díky samozhutnitelné konzistenci materiálu. Přibetonávka se prováděla ve dvou postupech. Materiál se i bez
vibrace dobře odvzdušňoval, bez jakýchkoliv známek segregace. Povrch UHPFRC po odbednění byl ve
velmi vysoké kvalitě, bez pórů a kaveren.

Obr. 5: Vliv typu drátků (vláken) na chování UHPFRC při zkoušce provedené dle ČSN EN 14651
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Obr. 6: Pohled na původní opěru se svislými drážkami a s betonářskou výztuží před realizací UHPFRC
přibetonávky

Obr. 7: Realizace UHPFRC přibetonávky

Obr. 8: Zkušební těleso z UHPFRC
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Obr. 9: Pohled na most po rekonstrukci

Obr. 10: Trasa přepravy UHPFRC z Rohanského ostrova do Meziboří u Litvínova
3. ZÁVĚR
Na mostě v Meziboří se potvrdila použitelnost UHPFRC pro tenkovrstvé monolitické přibetonávky.
Díky zvolené technologii bylo možno významným způsobem snížit množství bouracích, výkopových
i stavebních prací v zastavěné oblasti. Zároveň se snížilo množství vyprodukovaného stavebního odpadu i spotřeba a doprava materiálu nového. Prokázala se možnost transportu UHPFRC na velmi dlouhé
vzdálenosti pomocí autodomíchávače. UHPFRC pro monolitické aplikace tak není nutné vozit z lokální
betonárny, ale je možné ho dovézt ze specializovaných vzdálenějších výroben.
Investorem, majitelem i správcem mostu je město Meziboří. Generálním projektantem byla firma
PROJEKTYSS, s. r. o. a vedoucím projektu pan Miloslav Kovač. Projektantem mostu byl Ing. Roman Šafář. Hydrotechnický výpočet zpracovala firma Šindlar, s. r. o. Zhotovitelem rekonstrukce byla firma JCA
STAVEBNÍ, s. r. o. Dodavatelem materiálu UHPFRC značky TopCrete® byla betonárna Rohanský ostrov,
společnosti TBG Metrostav, s. r. o.
Poděkování:
Pro tuto aplikaci byly využity výsledky projektu FV20472 (TRIO) a SGS20/108/OHK1/2 T/11 (ČVUT).
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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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