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Program
středa 28. 4. 2021 – Jednání KOMISE MD + Pracovní porada ON LINE
	 14:00 –	15:00	 Jednání	KOMISE	MD	–	Na	pracovní	poradě	bude	provedena	kontrola	plnění	zápisu	z	jednání	

komise,	personální	záležitosti,	plán	činnosti	na	další	období,	kontrolní	činnost	komise,	zhod-
nocení	úrovně	provádění	běžných	prohlídek	předložených	při	žádostech,	provedení	kontroly	
databáze	kontaktů.

	 15:00 –	15:30	 Přestávka
	 15:30 –	16:30	 Pracovní	porada	“Příprava	školení” 

Jednání	zkušebních	komisí,	náplň	činnosti	zkušebních	komisí,	personální	záležitosti,	plán	
činnosti	na	další	období,	Zkušební	řád	–	systém	organizace	zkoušek	žadatelů,	aktualizace	
zkušebních	otázek	a	Metodického	pokynu.

čtvrtek 29. 4. 2021 – Zahájení školení ON LINE
BLOK	1
1)	 Zahájení	školení	–	Ing.	Jiří	Chládek,	CSc.	–	předseda	KOMISE	MD
2)	 doc.	Ing.	Jan	Tomek,	CSc.,	DIVYP	Brno	–	Prohlídky	mostních	objektů
3)	 Ing.	Josef	Sláma,	CSc.,	ŘSD	ČR	–	Předpisy	pro	mostní	objekty	PK
4)	 Ing.	M.	Drahorád,	Ph.D.,	ČVUT	Praha	–	Vliv	revize	ČSN	73	6221	na	výkon	běžných	prohlídek
5)	 Ing.	Jaromír	Rušar	–	Opravy	historických	mostů
6)	 Ing.	Jan	Hromádko	–	Stav	mostů,	ve	správě	ŘSD	ČR-příklady	častých	závad

DISKUZE

BLOK	2
7)	 Tomáš	Mička,	PONTEX	–	"Plán	správy	a	údržby	mostu	dnes	a	zítra"
8)	 Ing.	Petr	Vlček	–	Odvodnění	mostů
9)	 Ing.	Vlastimil	Vodička,	PONTEX,	s.r.o.	–	Změny	v	provozu	BMS
10)	 Ing.	Igor	Suza	–	Poodhalování	nepřístupných	dutin	předpjatých	nosníků

DISKUZE

BLOK	3
11)	 doc.	Ing.	Roman	Fojtík,	Ph.D.	–	stav	historických	dřevěných	mostů	na	území	ČR
12)	 Ing.	Bohdan	Kaleta,	ŘSD	ČR	–	Mostní	statistika	2021,	Geoportál	ŘSD
13)	 Ing.	Michael	Šmucr	–	Některé	příklady	staveb	mostů	malého	a	středního	rozpětí
14)	 Ing.	Petr	Jedlinský	–	Mostní	ložiska	a	závěry

	 13:30 –	14:00	 DISKUZE	–	Přestávka

BLOK	4
15)	 Ing	.Jan	Kryštof	–	Poznáváme	prefabrikáty	při	BP
16)	 Ing.	Ludmila	Černá	–	Bezpečnostní	systém	na	mostě
17)	 Ing.	Jiří	Doležel,	Ph.D.,	Ing.	Martina	Šomodíková,	Ph.D.	–	Pokročilé	metody	hodnocení	spolehlivosti	 

mostních	konstrukcí
18)	 Karel	Kříž	–	Mostní	prohlížečky-video

DISKUZE	–	Závěr	školení	ON	LINE

BLOK	5	–	pouze	sborník
19)	 Ing.	Josef	Pumpr	–	Problematika	realizace	rekonstrukcí	mostních	staveb	v	majetku	JčK
20)	 Mgr.	Václav	Škopek	–	Správa	mostů	v	Jihočeském	kraji	(JčK)	na	silnicích	II.	a	III.	třídy
21)	 Ing.	Petr	Martínek	–	Sanace	ŽB	konstrukcí	s	nízkou	krycí	vrstvou	a	nadlimitním	obsahem	chloridů
22)	 Věra	Chládková	–	Evidence	mostních	objektů	a	jejich	označení
23)	 Ing.	Ing.	Pavel	Hrůza	–	Diagnostika,	100%	vyplněný	ML

pátek 30. 4. 2021 – ukončení školení, zkoušky ON LINE
	 8:00 –	8:30	 Jednání	zkušebních	komisí	na	BP,	zařazení	žadatelů	do	seznamu	Zkušební	komise
	 8:30 –	9:30	 Řešení	TESTŮ	(30	otázek)
	 9:30 –	10:30	 Vyhodnocení	TESTŮ
	 11:00 –	15:00	 Zkoušky	před	zkušební	komisí
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Seznam zkušebních otázek

I. OKRUH - zkušebních otázek

Metodický	pokyn
1) Výkon běžných prohlídek
2) Zvyšování odbornosti mostmistra
3) Udělení oprávnění k výkonu běžných prohlídek

ČSN 73	6220	Evidence	mostů	pozemních	komunikací
4) Součásti evidence objektů
5) Orientace a číslování na mostě
6) Mostní archív

ČSN 73	6221	Prohlídky	mostů	pozemních	komunikací
7) Druhy prohlídek a termíny běžných prohlídek
8) Termíny hlavních a kontrolních prohlídek
9) Provádění BP
10) První HP
11) Posouzení stavu mostu
12) Záznam o BP
13) Údržba mostů
14) Opravy mostů
15) provozní údržba
16) běžná stavební údržba mostů
17) závady a poruchy na spodní stavbě
18) závady a poruchy na nosné konstrukci
19) závady a poruchy na vozovce
20) mechanizace pro údržbu mostů
21) vybavení mostmistra pro výkon BMP

TP	72	Diagnostický	průzkum	mostů	PK,	2009,	PONTEX
22) Cíl diagnostického průzkumu

ČSN	EN	1991-2	(ČSN 73	6203	Zatížení	mostů-informativně)
23) Druhy zatížení mostů pozemních komunikací
24) Zatěžovací schémata mostů a lávek
25) Dynamické účinky

ČSN 73	6222	Zatížitelnost	mostů	pozemních	komunikací
26) Zatížitelnost Vn – normální, dopravní značení,
27) Zatížitelnost Vr – výhradní, dopravní značení,
28) Zatížitelnost Ve - výjimečná

ČSN 73	6201	Projektování	mostních	objektů,	změna	1/11
29) Prostorová úprava na mostě
30) Projektování -
31) Projektování -umístění chodníku
32) Projektování -úložné prahy
33) Návrh mostních objektů
34) Přístupnost mostu
35) Návrhová hladina
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II. OKRUH - zkušebních otázek

ČSN 73	6200	Mosty	-	terminologie	a třídění
36) Mostní objekt
37) Most
38) Propustek
39) Lávka pro pěší
40) Uložení mostní konstrukce
41) Třídění mostů dle materiálu nosné konstrukce
42) Třídění mostů dle statické funkce mostní konstrukce
43) Třídění mostů dle výškové polohy mostovky
44) Třídění mostů dle průběhu trasy na mostě

Terminologie
45) vysvětli termín základ
46) vysvětli termín vnitřní podpěra
47) vysvětli termín opěra
48) vysvětli termín mostní křídla
49) vysvětli termín přechodová deska
50) vysvětli termín nosná konstrukce
51) vysvětli termín mostovka
52) vysvětli termín ložiska
53) vysvětli termín mostní závěr
54) vysvětli termín odvodnění mostu
55) vysvětli termín hydroizolace
56) vysvětli termín záchytná bezpečnostní zařízení
57) vysvětli termín zábrany
58) vysvětli termín revizní zařízení
59) vysvětli termín cizí zařízení

Mostní list
60) vysvětli termín délka přemostění
61) vysvětli termín světlost mostního otvoru
62) vysvětli termín rozpětí mostního otvoru
63) vysvětli termín délka mostu
64) vysvětli termín šikmost mostu
65) vysvětli termín šířka mostu
66) vysvětli termín volná šířka mostu
67) Monolitický způsob výstavby mostů
68) Prefabrikovaný způsob výstavby mostů
69) Dopravní značení na mostech
70) Dopravní uzavírka

TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových 
mostů PK, PGP, 2009

71) Náplň a platnost předpisu
72) Závady na ocelových mostech

TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí, Divyp Brno, 2012
73) Rozdělení propustků
74) Zatížení propustků
75) Zatížitelnost propustků
76) Evidence propustků
77) Ochrana propustku
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Úvodní slovo
ke školení mostmistrů a mostních techniků 2021, které navazuje na cyklická školení uskutečněná 

v předchozích letech po dvou rocích. V tomto roce musíme bohužel osobní konzultace a diskuze nahradit 
novou formou, tedy online. Je to nová zkušenost, která podle mého názoru nemůže efektivně nahradit 
osobní účast na přednáškách. Tak doufám, že tato forma školení je poslední. Nicméně navrhuji, aby tato 
forma byla využita pro případné krátké informační schůzky.

Tradičně bych chtěl opět zdůraznit, že úloha tohoto školení spočívá v rozšíření znalostí účastníků 
a získání nových poznatků z přednášek, které mají účastníkům pomoci k obhájení, nebo získání „OSVĚD-
ČENÍ k provádění běžných prohlídek mostů pozemních komunikací“.

Na dálnicích a silnicích všech tříd je evidováno celkem přes 17 600 mostů, téměř 3 500 podjezdů a 33 
tunelů. Na místních komunikacích je obdobný počet mostních objektů. Jak se správci těchto komunikací 
starají o svěřený majetek?

Stav silniční infrastruktury České republiky zatím neodpovídá intenzitám silniční dopravy. V posledních 
letech však sice došlo ke kýženému obratu ve výši jejího financování, přesto nemůžeme být i nadále se 
stavem mostů na našich pozemních komunikacích spokojeni.

Jen pro informaci uvádím vývoj financování pozemních komunikací z  rozpočtu SFDI v posledních 
letech (Celkem/PK). Rok 2018: 75/42 mld Kč, rok 2019: 90/45 mld Kč, rok 2020: 111/54 mld Kč. Schválený 
plán roku 2021 uvádí 127,5/67,3 mld Kč.

Zvýšený objem finančních prostředků je potřeba optimálně využít i pro mosty a to nejen na investiční 
výstavbu, ale zejména účelně na opravy a provozní údržbu! Mostní objekty nejsou dosud v přijatelném 
stavebně – technickém stavu. Důvodů je stále hodně – od někdy nedomyšlených projektů mostů vůči 
potřebám následné údržby, dále od nedostatečné preventivní péče, nedostatečné běžné údržby mostů, 
až po doslova dlouholeté přehlížení tohoto úseku silničního hospodářství na všech úrovních.

S výstavbou nových dálničních tahů, obchvatů měst a rekonstrukcemi celých silničních úseků, při-
bývá i nových mostních objektů. Bude tedy nutné pečovat, tj. spravovat a udržovat nejen rozsáhlejší síť 
pozemních komunikací, tj. také prohlížet i další mosty, mnohdy větších rozpětí i náročnějších konstrukcí. 
Chtěl bych znovu poukázat na skutečnost, že všech vyspělých zemích, je již při projektování kladen velký 
důraz na minimalizaci nákladů na budoucí údržbu, vč. plánování nákladů na opravy a údržbu po celou 
životnost mostních objektů.

Toto je nutno považovat za zcela zásadní při výběru typu konstrukcí a volby technologií provádění 
staveb tak, aby byly všechny prohlížené konstrukční prvky mostních objektů přístupné a  umístění 
objektů v trase tak, aby byl možný příjezd pod velké mostní objekty. Za samozřejmost pokládám, že 
součástí projektové dokumentace mostního objektu bude vždy také návod, či projekt údržby – péče 
o celé stavební dílo.

V souvislosti s předchozím uváděním většího počtu mostů do provozu a bohužel častých personálních 
změnách na postech mostních techniků, považuji periodická školení mostních techniků za smysluplná, 
aby nedocházelo k růstu počtu chybných zjištění při prohlídkách na místě a následným chybným návr-
hům na stavební a provozní údržbu.

Naprostou samozřejmostí zodpovědné praxe je nejen provedení běžných prohlídek mostů ve sta-
novených termínech, uložení jejich výsledků, ale také pečlivé projednání těchto výsledků s vedoucím 
(vedoucími) pracovníky správce včetně stanovení termínů odstranění případných závad vždy v písemné 
formě. Zároveň je nezbytné každoroční ukládání změn na mostních konstrukcích do centrální evidence, 
aby nedocházelo ke zkresleným statistickým výstupům pro další centrální zpracování.

BĚŽNÉ PROHLÍDKY musí být vypracovávány erudovanými „mostaři“ a nikoliv jen „loajálními pracov-
níky“ správce, kteří mnohdy nehodnotí skutečný stav údržby mostu, ale často hodnotí pouze finanční 
možnosti správce mostu.

Nezanedbatelná je rovněž znalost technických norem i předpisů a jejich dodržování. Samotné ab-
solvování tohoto školení je podkladem pro základ vědomostí pro prohlídky a údržbu mostů, ale jejich 
další OSOBNÍ samostatné rozšiřování, pokládám za samozřejmou nutnost pro práci mostaře.
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Chtěl bych při této příležitosti také upozornit na skutečnost, že se v mostní problematice vrcholově 
„blýská na lepší časy“. Na MD byla totiž ustanovena „Komise pro mosty“ s cílem zlepšení stavu mostních 
objektů pozemních komunikací a železniční dopravní cesty, která již zahájila svou činnost. Nejbližší úvodní 
úkoly více než 20členné komise, složené ze zástupců zainteresovaných orgánů, institucí a organizací, je 
„Návrh variant správy, údržby a financování mostů nad dálnicemi, silnicemi I. tříd a železničními tratěmi“ 
a sestavení aktuálního přehledu těchto mostních objektů, „Přehledy stavu mostů na silnicích II. a III. 
třídy“ a Informace o vedení evidence a kontroly mostů, systém péče o mosty“.

Od uvedené Komise se očekává mj. stanovení plánu zlepšování stavu mostních objektů a také návrh 
možného financování oprav a rekonstrukcí všech mostních objektů. Cílem práce Komise je zlepšení stavu 
mostů v ČR a zajištění jejich bezpečnosti.

Další informací je reorganizace na MD, kdy odbor pozemních komunikací č. 120, který vydával OPRÁV-
NĚNÍ a OSVĚDČENÍ, byl k 1. březni 2021 sloučen do Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu 
č. 930, jehož ředitelem je Ing. Martin Janeček.

Závěrem bych chtěl v rámci pověření Ministerstvem dopravy i svým jménem poděkovat všem před-
nášejícím a autorům odborných příspěvků, všem aktivním účastníkům tohoto školení a samozřejmě 
rovněž odbornému garantu doc.  Ing.  Janu Tomkovi, CSc., dále organizátoru Ing.  Janu Tomkovi a  jeho 
spolupracovníkům, za přípravu a organizaci semináře.

Samotnému semináři přeji, rovněž v rámci pověření ministerstvem dopravy, úspěšný průběh a sku-
tečně realizovatelné výsledky v podobě obhájených, nebo získaných OSVĚDČENÍ k provádění běžných 
prohlídek.

Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda 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. Ľudmila Černá, Infram, a. s., 
Ing. Miroslav Hekele, ŘSD ČR, 
Ing. Jan Hromádko, ŘSD ČR, 
Ing. Pavel Hrůza, Beton Diagnostik, 
Ing. Petr Jedlinský, S-most, 
Ing. Martin Krejcar, CSc., Inset, s. r. o., 
Ing. Jan Kryštof, Silniční vývoj, s. r. o., 
Ing. Zora Kubíčková, ŘSD ČR, 
Ing. Tomáš Míčka, Pontex, s. r. o., 
Ing. Jaromír Rušar, Ing. Jaromír Rušar- mosty, 
Ing. Antonín Semecký, TSK Praha, 
Ing. Josef Sláma, CSc., 
Ing. Igor Suza, Mostní a silniční, s. r. o., 
Ing. Michael Šmucr, Inbest, s. r. o., 
Ing. Luboš Vaner, Projektová, inženýrská a konzultační kancelář Vaner, 
Ing. Vladislav Vodička, Pontex, s. r. o., 
Ing. Jan Zemánek, TSK Praha.
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Ohlédnutí za školením mostmistrů 2019
autor: Ing. Jan Tomek

člen	UMČR

organizace: D I V Y P, spol. s r. o., Hlavní 156/80, 62400 Brno 
Mobil: 799 797 520, E-mail: web@divyp.com

Ve dnech 27.–29. 3. 2019 proběhlo ve Žďáru nad Sázavou školení mostmistrů a mostních techniků 2019, 
které navázalo na uskutečněné školení v roce 2017 a umožnilo účastníkům prodloužit si, popř. získat 
nová osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů.

Na školení byli účastníci informováni o  zavedení nových evropských předpisů a norem platných 
v ČR. Projednal se také obsah změn v revidovaných mostařských normách a obsah aktualizovaného 
METODICKÉHO POKYNU, způsob prodloužení platnosti osvědčení, stav v udělování osvědčení a způsob 
sjednocení výkonu běžných mostních objektů v ČR.

Během přednášek se hovořilo o zajímavých tématech z oblasti údržby a evidence mostů. V rámci 
školení byl dostatek příležitostí k projednání i k výměně praktických zkušeností z provádění prohlídek. 
Účastníci byli seznámeni s novými a moderními materiály, vybavením a  technologiemi používanými 
v projekci, při realizaci, sanaci mostů a v údržbě.

Přednášky byly zaměřeny na záznam, vyhodnocení, návrh opatření z BP a vedení Systému hospodaření 
s mosty v ČR, spolu s novými poznatky při správě a údržbě mostů.

Na školení byli pozváni zaměstnanci ŘSD ČR, všechny SÚS a SSÚD v ČR, byly také osloveny Městské 
úřady a Technické služby, které mají ve své působnosti na starosti správu a údržbu mostů na místních 
komunikacích.

Přednášek se účastnilo 21 přednášejících, akci zabezpečovalo 7 organizátorů. Ve zkušebních komisích 
pracovalo 31 člen. O Osvědčení požádalo a školení absolvovalo celkem 200 uchazečů. Zkoušky proběhly 
v dílčích komisích. Úspěšní žadatelé v počtu 194 obdrželi na návrh komise nové Osvědčení s platností 
do dubna 2021. Žadatelé, kteří úspěšně složili zkoušky, avšak dosud žádné Osvědčení neměli, obdrželi 
Osvědčení s platností do dubna 2021 s dodatkem.

Program školení byl rozdělen na část přednáškovou a část kontrolní.

Přednáškový blok byl zaměřen na: Předpisy pro mostní objekty pozemních komunikací, Prohlídky 
mostních objektů na pozemních komunikacích v ČR, Výkon a provádění běžných mostních prohlídek, 
Péče vlastníka o mostní objekty a jejich evidence, Nástroje a přístroje používané k průzkumu při běžných 
prohlídkách mostů, Zatížení a zatížitelnost silničních mostů, Stávající stav a trendy vývoje, Atmosférická 
koroze, způsoby PKO, Záchytná bezpečnostní zařízení - od experimentu do praxe a dal, Hlavní zásady 
BOZP při stavbě mostních konstrukci, Sanace betonu a hmoty pro tyto technologie, atd.

V kontrolní části, která byla na závěr školení, proběhly odborné pohovory k udělení Osvědčení k vý-
konu běžných prohlídek.

Ověření znalostí proběhlo v deseti tříčlenných komisích.

Obsah školení nebyl zaměřen pouze na přednášky a zkoušení, ale i na diskusi a vzájemné odborné 
konzultace, výměnu zkušeností z práce i na připomínky směrované do oblasti řízení, legislativy a náplně 
práce mostmistra.
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Metodický pokynMINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací 

 
 
 
 
 

METODICKÝ POKYN 
 
 

OPRÁVNĚNÍ  K  VÝKONU  PROHLÍDEK 
MOSTNÍCH  OBJEKTŮ 

POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

schváleného MD – č. j. 61/2009-120-SS/2 ze dne 24. 8. 2009 
 
 
 
 
 
 

Praha, listopad 2016 
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  3     

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Všeobecně 
1.1.1 Metodické pokyny jsou vydávány pouze elektronicky v zabezpečeném formátu .pdf (Portable 
Document Format) ke stažení na www.pjpk.cz a na elektronickém nosiči CD – ROM (ČKAIT). V tištěné 
podobě jsou vydány pouze pro schvalovací řízení Ministerstva dopravy a pro řešení případných sporů, 
přičemž jeden zapečetěný výtisk je uložen na Ministerstvu dopravy a dva na Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. V případě náhodných odlišností platí ustanovení tištěného vydání. 

1.1.2 Metodický pokyn „Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací“ 
(dále jen „Metodický pokyn“) obsahuje ustanovení pro výkon prohlídek mostních objektů pozemních 
komunikacích, zahrnuje specifikaci povinností při zabezpečení provozu a údržby mostních objektů 
pozemních komunikací. 

1.2 Vymezení předmětu a platnosti Metodického pokynu 
1.2.1 Metodický pokyn platí pro provádění prohlídek trvalých i zatimních mostních objektů 
pozemních komunikací (dálnic, silnic, místních a účelových komunikací) ve smyslu ČSN 73 6221 
a TP 216. 

1.2.2 Metodický pokyn stanovuje: 

a) požadavky na výkon prohlídek mostních objektů pozemních komunikací ve smyslu ČSN 73 6221; 

b) podmínky pro udělení/vydání „Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních 
objektů pozemních komunikací“ ve smyslu ČSN 73 6221; 

c) podmínky pro udělení/vydání „Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů 
pozemních komunikací“ ve smyslu ČSN 73 6221; 

d) požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících prohlídky mostních objektů pozemních 
komunikací. 

 
1.2.3 Metodický pokyn navazuje na ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů 
ze dne 23. 4. 1997, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací a týká se oblasti 
kontroly stavebně-technického stavu mostů. Metodický pokyn je určen fyzickým a právnickým 
osobám, které na základě „Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních 
komunikací“ a “Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních 
komunikací“ budou zajišťovat/vykonávat tyto prohlídky mostních objektů pozemních komunikací, 
dále silničním správním úřadům, správcům mostních objektů, investorům a projektantům. 

1.2.4 Metodický pokyn je rovněž určen silničním správním úřadům, orgánům a subjektům, které 
provozují, spravují, udržují mostní objekty pozemních komunikací a jsou zodpovědné za bezpečnost 
provozu přes mostní objekty na pozemních komunikacích. 

 

Stav aktualizace Metodického pokynu

V současné době probíhá aktualizace Metodického pokynu s ohledem na součinnost s ČSN 73 6221-Pro-
hlídky mostů pozemních komunikací z roku 2017.

Návrh bude projednávat na svém zasedání Komise pro udělování Oprávnění a Osvědčení k provádění 
prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích (dále jen “KOMISE MD”). Současné plné znění 
Metodického pokynu je ke stažení na www.pjpk.cz a www.divypbrno.cz.



12

Prohlídky mostních objektů 
na pozemních komunikacích v ČR
autor: doc. Ing. Jan Tomek, CSc.

člen	UMČR

organizace: DIVYP Brno, s. r. o.

ÚVOD

Mosty	jsou	umělé	stavby,	vystavené	značnému	statickému	a dynamickému	namáhání,	a to	za	sou-
časného	působení	atmosférických,	chemických	i biologických	vlivů,	které	v souhrnu	působí	nepříznivě	
na	materiál,	a tak	přímo	ovlivňují	celkovou	dobu	použitelnosti	mostu.

Mostní	objekt	 se	může	 stát	překážkou	 z hlediska	dopravního,	 technického,	 estetického.	Most	 se	
také	stává	překážkou,	nejsou-li	splněny	požadavky	současné	a výhledové	intenzity,	způsobu	dopravy	
např. mosty	úzké,	směrově	a výškově	nesprávně	vedené,	málo	únosné.

1. SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MOSTNÍCH ODBORNÍKŮ

Celoživotní vzdělávání mostních techniků a inženýrů, které je v ČR dlouhodobě prováděno MD a ŘSD ČR 
a zabezpečeno prostřednictvím komise MD pro udělování Oprávnění a Osvědčení k provádění prohlídek 
mostů na PK. Jedná se o systém permanentního vzdělávání mostních odborníků, který je v technické 
státní i obecní sféře významný.

Začlenění do systému vzdělávání je důležité především pro začínající mostní techniky.

Systému vzdělávání mostních inženýrů, by se měli zúčastnit i úředníci krajů, kteří vypisují soutěže, 
kde jediným kritériem nejčastěji bývá nejnižší nabídnutá cena. Není brána v úvahu odbornost, zkušenost 
provádějící firmy, druh mostní konstrukce a způsob poškození mostu. Do seznamu zhotovitelů mostů se 
tak dostaly firmy, které soutěž vyhrály nabídnutou nízkou cenou, ale mostní konstrukce dříve nestavěly.

Celoživotní vzdělávání je organizováno pro pracovníky ŘSD ČR, KSÚS, SÚS, MěÚ, obce a odborné firmy.

1.1 Seminář mostních inženýrů

Ve dnech 28.–29. 11. 2019 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil pod patronací MD ČR a ŘSD ČR již dvacátý 
seminář mostních inženýrů, provádějících výkon hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních 
komunikací.

V době konání semináře vlastnilo platné Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek 
mostů celkem 173 mostních odborníků.

Nosným tématem odborného semináře mostních inženýrů bylo VLIV VÝKONU HLAVNÍ PROHLÍDKY NA 
BEZPEČNOST A ŽIVOTNOST MOSTU.

1.2 Školení mostmistrů

Ve dnech 27.–29. 3. 2019 proběhlo již jedenácté školení mostmistrů ČR a mostních techniků, které bylo 
zaměřené na přípravu výkonu běžných prohlídek mostů pozemních komunikací, ukončené zkouškou 
a vydáním Osvědčení v platnosti na 2 roky – podrobněji viz Sborník rok 2019.

Osvědčení s platností do 4/2021 vlastnilo 194 mostních odborníků.
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2. PRÁCE KOMISE MD2. PRÁCE KOMISE MD 

Komise MD pro udělování Oprávnění a Osvědčení k provádění prohlídek mostů na PK 

 
            

                                                             
2.1 Zasedání KOMISE MD  
Jednání komise proběhlo elektronicky v průběhu 19.-20.11.2020. 
 
S ohledem na další prodloužení nouzového stavu a zařazení ve stupni 4 není umožněno uskutečnit systém 
prodloužení a zkoušení „Oprávnění „ podle MP. 
Zkoušky na nová Oprávnění lze podle stupňů uskutečnit už ve stupni - 3 – vnitřní prostory 10 osob ( 7členů 
komise, 1zkoušený + 2x organizátor). 

Konání školení mostních techniků – vydání osvědčení – se plánuje v tradičním 
termínu  březen/duben 2021.  V případě omezení z důvodu Covid 19 bude termín 
a způsob provedení ŠM ON-LINE  podle pokynů. 

 
Komise MD má 21 členů, minimální počet členů zkušební komise pro udělení Oprávnění je  
7 členů,  minimální počet členů zkušební komise pro udělení Osvědčení jsou 3 členové. 
 
Na pracovní poradě je provedena kontrola plnění zápisů z jednání Komise MD, obsazení 
zkušebních komisí a vyhodnocena aktivita členů, zhodnocena úroveň provádění prohlídek 
předložených při žádostech, projednány zaslané připomínky a návrhy, provedena kontrola 
databáze kontaktů, projednáno prodloužení platnosti již udělených oprávnění, stav v 
udělování nových Oprávnění a Osvědčení, zkoušky žadatelů o získání nového oprávnění, 
osvědčení, způsob sjednocení výkonu prohlídek v ČR.  
Značná pozornost Komise MD je věnována zabezpečení SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ. 
 
  

2.2 ZKUŠEBNÍ KOMISE  20. 11. 2020 
 

Komise pro udělování Oprávnění a Osvědčení-21 členů 
Zkušební komise BP zkušební komise HP a MP 

10x 3 členi 3 x  7 členů 
 

Členové komise MD souhlasí s ustanovením navržených zkušebních komisí viz. tabulka. 
Práci zkušební komise řídí a zabezpečují jednotliví předsedové zkušebních komisí. 
 
 
2.3 Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních 
komunikací  

Revizí ČSN 73 6221 se mění, resp. upřesňují, některá základní ustanovení o provádění 
prohlídek, jejich výstupech, závěrech a návrhu opatření. Do plánu práce KOMISE MD je 
třeba vložit i nová ustanovení. Toto vyvolává potřebu  aktualizace Metodického pokynu. 

Z jednání KOMISE MD vyplynul požadavek na provedení aktualizace současného 
znění MP/2016 v návaznosti na nové ČSN, GDPR a elektronizaci zpracování zkoušek.  

 

2.1 Zasedání KOMISE MD

Jednání komise proběhlo elektronicky v průběhu 19.–20. 11. 2020.

S ohledem	na	další	prodloužení	nouzového	stavu	a zařazení	ve	stupni	4	není	umožněno	uskutečnit	
systém	prodloužení	a zkoušení	„Oprávnění	„	podle	MP.

Zkoušky	na	nová	Oprávnění	lze	podle	stupňů	uskutečnit	už	ve	stupni	-	3 –	vnitřní	prostory	10	osob	
(7členů	komise,	1zkoušený	+	2x	organizátor).

Konání školení mostních techniků – vydání osvědčení – se plánuje v tradičním termínu březen/du-
ben 2021. V případě omezení z důvodu Covid 19 bude termín a způsob provedení ŠM ON-LINE podle pokynů.

Komise MD má 21 členů, minimální počet členů zkušební komise pro udělení Oprávnění je 7 členů, 
minimální počet členů zkušební komise pro udělení Osvědčení jsou 3 členové.

Na pracovní poradě je provedena kontrola plnění zápisů z jednání Komise MD, obsazení zkušebních 
komisí a vyhodnocena aktivita členů, zhodnocena úroveň provádění prohlídek předložených při žádos-
tech, projednány zaslané připomínky a návrhy, provedena kontrola databáze kontaktů, projednáno 
prodloužení platnosti již udělených oprávnění, stav v udělování nových Oprávnění a Osvědčení, zkoušky 
žadatelů o získání nového oprávnění, osvědčení, způsob sjednocení výkonu prohlídek v ČR.

Značná pozornost Komise MD je věnována zabezpečení SEMINÁŘŮ A ŠKOLENÍ.

2.2 ZKUŠEBNÍ KOMISE 20. 11. 2020

Komise pro udělování Oprávnění a Osvědčení-21 členů
Zkušební komise BP zkušební komise HP a MP

10 x 3 členi 3 x 7 členů
Členové	komise	MD	souhlasí	s ustanovením	navržených	zkušebních	komisí	viz tabulka. 
Práci	zkušební	komise	řídí	a zabezpečují	jednotliví	předsedové	zkušebních	komisí.

2.3 Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Revizí ČSN 73 6221 se mění, resp. upřesňují, některá základní ustanovení o provádění prohlídek, jejich 
výstupech, závěrech a návrhu opatření. Do plánu práce KOMISE MD je třeba vložit i nová ustanovení. 
Toto vyvolává potřebu aktualizace Metodického pokynu.

Z jednání KOMISE MD vyplynul požadavek na provedení aktualizace současného znění MP/2016 v ná-
vaznosti na nové ČSN, GDPR a elektronizaci zpracování zkoušek.

3. STAVEBNÍ STAV MOSTŮ

Základním předpokladem pro zabezpečení řádného stavebního stavu mostního objektu je dokonalá, 
pravidelná evidence a správní činnost. Je nezbytné stavební stav mostů soustavně sledovat, periodicky 
provádět prohlídky, následně navrhnout opatření v údržbě. Včasné a kvalitní odstraňování drobných 
závad zabraňuje vzniku vážných poruch, jejichž odstranění je náročné, nákladné. Náročné opravy, které 
vyžadují odbornost pracovníků a příslušnou techniku, dobrou vybavenost stroji a zařízeními, je třeba 
zadat specializovaným odborným dodavatelům.
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Nadále lze narazit na neodborný názor, že " beton, železobeton a předpjatý beton je materiál odol-
ný a  trvanlivý, který vyžaduje údržbu až po dlouhých časových intervalech". Zkušenosti a poznatky 
z prohlídek nám však říkají, že životnost betonových mostů je především závislá na pravidelné údržbě 
a včasné opravě.

Příspěvek	obsahuje	vybrané	statistiky	z Informačního	systému	o silniční	a dálniční	síti	ČR,	který	spra-
vuje	odbor	silniční	databanky	a NDIC,	ŘSD	ČR	k 1. 7. 2020.

Počty mostů na dálnicích a silnicích v ČR

Dálnice Rychlostní  
silnice

Silnice  
I. třídy

Silnice  
II. třídy

Silnice  
III. třídy

Počet  
celkem

2020 1776 xxx 3265 4540 8073 17654
2017 1643 xxx 3356 4552 8067 17618
2016 1603 xxx 3351 4553 8071 17578
2015 1012 618 3302 4547 8079 17558
2014 1011 609 3308 4540 8075 17543
2013 1016 603 3290 4519 8078 17506
2012 974 572 3279 4511 8078 17423
2011 947 556 3247 4509 8068 17327
2010 924 481 3186 4498 8040 17129

*S ohledem na správce komunikací vyplývá, že 5041 mostů ve vlastnictví státu tj. 28,55% jsou udr-
žovány především mosty v dobré kondici. Jiná situace je ve zbývajícím počtu 12613 mostů v majetku 
krajů tj. 71,45%, které jsou zařazeny do průměrného stavebního stavu IV- uspokojivý a ten se postupně 
neustále zhoršuje.

Stavební stav mostů na dálnicích a silnicích v ČR

I II III IV V VI VII
Bezvadný Velmi 

dobrý
Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi 

špatný
Havarijní

2020 2498 3181 3644 4831 2399 878 78
2019 2488 3043 3628 4933 2411 851 91
2018 2418 2956 3639 4975 2457 837 102
2017 2417 2883 3663 5137 2472 827 108
2016 2392 2745 3641 5240 2498 822 105
2015 2271 2590 3632 5241 2562 890 132

 
 
*Současný stav našich mostů, je alarmující, průměrný stavební stav mostů je statisticky    
přikloněn k hodnotě IV .  
 
Stavební stav mostů na dálnicích a silnicích I. třídy v majetku státu 
 
  I II III IV V VI VII 

  Bezvadný Velmi 
dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi 

špatný Havarijní 

2020 854 1419 1261 916 366 122 5 
2019 897 1368 1228 918 367 104 8 
2018 923 1337 1203 854 372 82 10 
2017 966 1297 1216 951 386 78 14 
2015 1006 1147 1175 968 385 87 16 
2010 960 1003 1114 876 378 88 6 
2005 693 908 1080 837 258 70 2 
2001 682 679 1224 689 184 51 3 
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*Současný	stav	našich	mostů,	je	alarmující,	průměrný	stavební	stav	mostů	je	statisticky	přikloněn	
k hodnotě	IV.
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Stavební stav mostů na dálnicích a silnicích I. třídy v majetku státu

I II III IV V VI VII
Bezvadný Velmi 

dobrý
Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi 

špatný
Havarijní

2020 854 1419 1261 916 366 122 5
2019 897 1368 1228 918 367 104 8
2018 923 1337 1203 854 372 82 10
2017 966 1297 1216 951 386 78 14
2015 1006 1147 1175 968 385 87 16
2010 960 1003 1114 876 378 88 6
2005 693 908 1080 837 258 70 2
2001 682 679 1224 689 184 51 3

 
* Statistický střed se nachází v oblasti III. dobrý, alfa=1,0, nemající vliv na statiku mostu. 
 
 
Stavební stav mostů na silnicích II. třídy a III. třídy  v majetku krajů 
 
  I II III IV V VI VII 

  Bezvadný Velmi 
dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi 

špatný Havarijní 

2020 1644 1762 2383 3915 2033 756 73 
2017 1470 1540 2452 4203 2087 725 102 
2015 1273 1418 2515 4289 2182 760 112 
2010 1230 1255 2785 4323 2187 690 66 
2005 1276 1595 3720 3863 1521 463 73 
2001 1321 1929 4287 3398 1136 379 57 

 

  
 
Statistický střed se nachází v oblasti IV. uspokojivý, alfa=0,8, mající vliv na statiku mostu. 
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*	Statistický	střed	se	nachází	v oblasti	III.	dobrý,	alfa=1,0,	nemající	vliv	na	statiku	mostu.
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Stavební stav mostů na silnicích II. třídy a III. třídy v majetku krajů

I II III IV V VI VII

Bezvadný Velmi 
dobrý

Dobrý Uspoko-
jivý

Špatný Velmi 
špatný

Havarijní

2020 1644 1762 2383 3915 2033 756 73

2017 1470 1540 2452 4203 2087 725 102

2015 1273 1418 2515 4289 2182 760 112

2010 1230 1255 2785 4323 2187 690 66

2005 1276 1595 3720 3863 1521 463 73

2001 1321 1929 4287 3398 1136 379 57

 
* Statistický střed se nachází v oblasti III. dobrý, alfa=1,0, nemající vliv na statiku mostu. 
 
 
Stavební stav mostů na silnicích II. třídy a III. třídy  v majetku krajů 
 
  I II III IV V VI VII 

  Bezvadný Velmi 
dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi 

špatný Havarijní 

2020 1644 1762 2383 3915 2033 756 73 
2017 1470 1540 2452 4203 2087 725 102 
2015 1273 1418 2515 4289 2182 760 112 
2010 1230 1255 2785 4323 2187 690 66 
2005 1276 1595 3720 3863 1521 463 73 
2001 1321 1929 4287 3398 1136 379 57 

 

  
 
Statistický střed se nachází v oblasti IV. uspokojivý, alfa=0,8, mající vliv na statiku mostu. 
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*	Statistický	střed	se	nachází	v oblasti	IV.	uspokojivý,	alfa=0,8,	mající	vliv	na	statiku	mostu.

Statistické vyhodnocení je v problematice životnosti a spolehlivosti konstrukce velmi důležité. Po-
znatky takto vyhodnocené tvoří základní materiál důležitý nejen pro rozvoj teorie chování konstrukce 
a ověření jejího správného provedení, ale i pro praxi, provoz na mostech, zdokonalení předpisů, norem 
a doporučení v oblasti správy a údržby mostů.

Aby most mohl plnit svou funkci, musí po celou dobu životnosti splňovat požadavky provozuschop-
nosti, bezpečnosti, tedy musí vyhovovat svým stavebním stavem.

Pro správná opatření i sanaci mostu, musíme získat potřebný podkladový materiál, který spočívá 
v diagnostickém sledování, kategorizaci vad a poruch, v jejich statistickém vyhodnocení.

Závěr

V současné době je zřejmé, že životnost mostů je přímo závislá od pravidelné, pečlivé údržby a včasné 
opravě. Tento požadavek naplňuje prováděný systém mostních prohlídek.
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Předpisy pro mostní objekty pozemních 
komunikací
autor: Ing. Josef Sláma, CSc.

člen	UMČR

organizace: 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 jednot-
livých 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 tech-

nické 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
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- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 185/01 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a přísl. prováděcí vyhlášky, ve znění 

pozdějších předpisů
- zákon č. 86/02 Sb., o ochraně ovzduší a přísl. prováděcí vyhláška (č. 355/02 Sb.), ve znění pozdějších 

předpisů
- vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů
- nař. vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 362/2005 Sb. o zajištění bezpečnosti při práce ve výškách a nad volnou hloubkou, ve znění 

pozdějších předpisů
- vyhl. č.  48/1982 Sb. k  zajištění bezpečnosti práce a  technických zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů
- nař. vl. č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů
- nař. vl. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- nař. vl. č. 264/2009 Sb. o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delších 

než 500 m, ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. MD č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 

řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších před-

pisů

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
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- 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)
- 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: Poža-

davky 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 hodno-

cení 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
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- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně
- ČSN EN ISO 17660-1 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svařované spoje
- ČSN EN ISO 17660-2 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 2: Nenosné svařované spoje
- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, včetně oprav 1, 2 a 3 a změn A1, Z1, Z2 a Z3
- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní 

tíha a užitná zatížení pozemních staveb
- ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí 

vystavených účinkům požáru
- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
- ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou
- ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během pro-

vádění
- 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 pra-

vidla pro pozemní stavby
- ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty - Navrho-

vání a konstrukční zásady
- ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro po-

zemní 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 zatí-

žením 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
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- 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, kri-

teria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
- ČSN EN 1317-3 Silniční záchytné systémy – Část 3: Tlumiče nárazu – Funkční třídy, kritéria přijatel-

nosti nárazových zkoušek a zkušební metody
- ČSN EN 1317-5 +A2 Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobek, trvanlivost a posou-

zení shody
- DIN 18218 Zatížení vahou betonu během stavby (zpracovává se převod na ČSN)

Základní rezortní předpisy MD
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), 11 kapitol, Pragoprojekt, (CD)

- kap. 1 Všeobecně 10/05
- kap. 2 Umístění a prostorové uspořádání PK 10/05
- kap. 3 Zemní těleso 10/05
- kap. 4 Vozovky, krajnice, chodníky, dopravní plochy 10/06
- kap. 5 Odvodnění PK 10/06
- kap. 6 Mostní objekty a konstrukce 10/06
- kap. 7 Tunely, podzemní stavby a galerie 4/16
- kap. 8 Vybavení PK 10/05
- kap. 9 Obslužná zařízení PK 10/05
- kap. 10 Cizí zařízení na PK 5/07
- kap. 11 Životní prostředí 10/06

- Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK (Všeobecné 
OP-D, Zvláštní OP-D, Přílohy A, B, C, Vzor smlouvy o dílo) - (dle FIDIC), 2/15

- Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK (4 části) – (dle FIDIC), 
2/15

- Metodický pokyn k sestavení zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 
stavby PK, 5/08, PGP, (CD)

- Technické kvalitativní podmínky staveb PK (TKP)
- kap. 1 Všeobecně (vč. příloh 1 – 9) 2/17
- kap. 2 Příprava staveniště 1/17
- kap. 3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 4/09 a dodatek č. 1, 4/17
- kap. 4 Zemní práce 8/17
- kap. 5 Podkladní vrstvy 2/15
- kap. 6 Cementobetonový kryt 2/15
- kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy 5/08, v revizi
- kap. 8 Litý asfalt 5/08, v revizi
- kap. 9 Kryty z dlažeb a dílců 9/10
- kap. 10 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 9/10
- kap. 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 4/10 a změna č. 1, 4/18, v revizi
- kap. 12 Trvalé oplocení 4/08, v revizi
- kap. 13 Vegetační úpravy 10/06
- kap. 14 Dopravní značky a dopravní zařízení 4/15
- kap. 15 Osvětlení PK 2/15
- kap. 16 Piloty a podzemní stěny 5/20
- kap. 18 Beton pro konstrukce (vč. 10 příloh) 1/16 a oprava č., 1, 7/20
- kap. 19 - část A: Ocelové mosty a konstrukce, 4/15
 - část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí, 9/18
 - část C: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích, 3/21
- kap. 20 Pylony a mostní závěsy 5/08
- kap. 21 Izolace proti vodě 5/20
- kap. 22 Mostní ložiska 6/18
- kap. 23 Mostní závěry 9/07, v revizi
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- kap. 24 Tunely 5/07, v revizi
- kap. 25 Protihlukové clony 4/09
- kap. 26 Postřiky a nátěry vozovek 2/15
- kap. 27 Emulzní kalové zákryty 12/16
- kap. 29 Zvláštní zakládání 1/11, v revizi
- kap. 30 Speciální zemní konstrukce 8/20
- kap. 31 Opravy betonových konstrukcí 3/21

Kapitoly aktualizované od roku 1999 obsahují i Přílohu pro opravy a údržbu.
- Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – 

Obecné podmínky (na základě červené knihy FIDIC), 10/16
- Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – 

Zvláštní podmínky (na základě červené knihy FIDIC), 7/20
- Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a  projektování  – výstavbu elektro 

a strojně - technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných dodavate-
lem – 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 dodavate-
lem – Zvláštní podmínky (na základě žluté knihy FIDIC), 12/16

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky (na základě zelené knihy 
FIDIC), 6/17

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (na základě zelené knihy 
FIDIC), 5/20

- Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK, více aktuálních informací na stránkách 
SFDI

- Směrnice pro dokumentaci staveb PK, 8/2017, dodatek č. 1, 4/2018 a dodatek č. 2, 5/2019, v revizi
- Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách PK, 2017, v revizi
- Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK, Divyp, 11/16, www.pjpk.cz, 

www.divypbrno.cz, http:// bms.vars.cz/
- Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek tunelů PK, Věstník dopravy 19/2009, www.pjpk.

cz, www.divypbrno.cz, http:// bms.vars.cz/
- Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) - Věstník dopravy 9/01 + 1/02 + 4/03 + 9/05 + 

18/08 + 25/10 + úplné znění 5/13, úplné znění VD 13/19, www.pjpk.cz, (CD)
- (Zásady + Metodické pokyny k jednotlivým 6 oblastem SJ-PK: projektové práce, průzkumné a dia-

gnostické 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
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- TP 54 Železobetonové desky spřažené s prefa nosníky mostů PK, PONTEX, 2014
- TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na PK – únikové zóny, PGP, 2008
- TP 58 Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání, SV Brno, 2016
- TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem, CDV, 2010
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK, Ing. Antonín Seidl, 2013, v revizi
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK, CDV, 2015
- TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na PK, SV Brno, 2013
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, PONTEX, 2009
- TP 73 Zesilování betonových mostů externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou 

deskou. Pokyny pro výpočet, IMOS, l996
- TP 74 Zesilování betonových mostů externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou 

deskou. Technické podmínky, IMOS, l996
- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK, PGP, 2006
- TP 76 A Geotechnický průzkum pro PK, Zásady geotechnického průzkumu, Arcadis Geotechnika, 

2009, v revizi
- TP 76 B Geotechnický průzkum pro PK, Provádění geotechnického průzkumu, Arcadis Geotechnika, 

2009, v revizi
- TP 76 C Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů PK, Arcadis Geotechnika, 2007, 

v revizi
- TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů PK, PONTEX, 2015
- TP 80 Elastický mostní závěr, PGP, 2013
- TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na PK, EDIP, 2015, dodatek 

1, Ing. arch. Tomáš Cach, 9/2018
- TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, Pavex, 2010, v revizi
- TP 83 Odvodnění PK, PGP, 2014
- TP 85 Zpomalovací prahy, SV Brno+VUT Brno, 2013
- TP 86 Mostní závěry, PGP, 2009, Změna 1, ŘSD, 2/2019, v revizi
- TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, VUT, 2010, v revizi
- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích, IMOS, l997
- TP 90 Používání provizorních mostů MS, PONTEX, l997, Dodatek 1 – PGP, 2010
- TP 91 Rekonstrukce vozovek s CB krytem, CDV, 2014
- TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem, CDV, 2011
- TP 93 Návrh a provádění staveb PK s využitím popílků a popelů, Arcadis Geotechnika, 2011, Změ-

na 1 - 2011
- TP 94 Úprava zemin, Arcadis Geotechnika, 2009
- TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou, IMOS, 2011, Změna 1-2020
- TP 97 Geosyntetika v zemním tělese PK, Arcadis Geotechnika, 2013
- TP 98 Technologické vybavení tunelů PK, ELTODO, 2003, Změna 1- 2010
- TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace, SV Brno, 1998, dodatek 1 – ASPK, 2005
- TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK, Ing. Antonín Seidl (D.I.A.S), 11/2017
- TP 101 Výpočet svodidel, Dopravoprojekt, l998
- TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, EDIP, 2008
- TP 104 Protihlukové clony PK, Skanska, 2016
- TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě PK, Roadconsult, 2011
- TP 107 Odvodnění mostů PK, PGP, 2009, v revizi
- TP 110 Používání provizorních mostů systému Mabey Univerzal, PONTEX, l998
- TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy, IMOS, 2007
- TP 113 Značky a symboly pro výkresy PK, l999, TSK-ÚDI Praha
- TP 114 Svodidla na PK, Dopravoprojekt, 2015, Dodatek 1, ŘSD, 4/2016 a Dodatek 2, ŘSD, 4/2018, 

Dodatek 3, MDČR OPK, 11/2018, MDČR, 7/2020, konsolidované znění 7/2020, v revizi
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- 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 silnič-

ních pozemků, IMOS, 2015
- TP 119 Odrazová zrcadla, SV Brno, 2013
- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK, 2010, PONTEX
- TP 123 Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí, City Plan, 1999
- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní 

betonové konstrukce PK, JEKU Praha, 2009,
- TP 127 Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování, IMOS, 2015
- TP 130 Odrazky proti zvěři – Optické zařízení bránící zvěři ke vstupu na komunikaci, SV Brno, 2013
- TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi, City Plan, 2000
- TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, Roadconsult, 2000
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, Ing. Antonín Seidl, 2013, v revizi
- TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, 2017
- TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu, SVÚOM, 2000
- TP 137 Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách PK, KÚ ČVUT, 2016
- TP 138 Užití struskového kameniva do PK, 2001, VUT Brno, 2011
- TP 139 Betonové svodidlo, Dopravoprojekt, 2015
- TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné informace 

na PK, City Plan, 2000
- TP 142 Parkovací zařízení, SV Brno, 2013
- TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek, SV Brno, 2013
- TP 144 Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK, PGP, 2010
- TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, CDV Brno, 2001
- TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK, 2020
- TP 147 Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky, VUT Brno, 2010
- TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik, 

VUT Brno, 2009, v revizi
- TP 150 Údržba a opravy vozovek PK obsahujících dehtová pojiva, Roadconsult, 2011
- TP 151 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti, VUT Brno, 2010
- TP 152 Štěrbinové žlaby na PK, VPÚ-DECO, 2001
- TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště, ASPK, 2002
- TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů PK, ELTODO, 2009
- TP 156 Vodicí stěny a ukazatele směru, Dopravoprojekt, 2015
- TP 157 Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu, PGP, 2004
- TP 158 Tlumiče nárazu + dodatek č. 1 Dopravoprojekt, 2014, 2016
- TP 159 Dočasná svodidla, Dopravoprojekt, 2015
- TP 161 Používání provizorních mostů MMT-100, PONTEX, 2003
- TP 164 Izolační systémy mostů PK (polyuretany), PGP, 2014
- TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace, SV Brno, 2004
- TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na PK, CDV, 2005
- TP 170 Navrhování vozovek PK (všeobecná část, katalog, návrhová metoda), 2004, 2006, VUT, 

Roadconsult, Dodatek 1- 2010
- TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků PK, CDV, 2005
- TP 172 Dopravní informační centra – požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací, 

SDT, 2005
- 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)
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- 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, EVER-

NIA, 2006
- TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby, EVERNIA, 2006
- TP 182 Dopravní telematika na PK, ELTODO, 2006
- TP 183 Diagnostický průzkum mostů PK postupy monitorování a  vyhodnocení koroze výztuží 

v betonu metodou akustické emise, CDV Brno, 2007
- TP 184 Systém hospodaření s pozemními komunikacemi, CDV, 2007
- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích, PGP, 2007
- TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty PK, ČBS, 2007
- TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, EDIP, 9/2018
- TP 189 Stanovení intenzit dopravy na PK, EDIP, 11/2018
- TP 192 Dlažby pro konstrukce PK, STÚ-K, 2008
- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů, MMD, 2008
- TP 194 Kompozitní materiály pro vybavení objektů PK, PGP, 2008
- TP 197 Mosty a konstrukce PK z patinujících ocelí, MMD, 2008
- TP 198 Vylehčené násypy PK, Arcadis Geotechnika, 2008
- TP 199 Zatížitelnost zděných klenbových mostů, 2008, PGP, Dodatek 1 - 2010
- TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účin-

ností EN, PGP, 2008
- TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích, PGP, 2008
- TP 202 Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic, VÚV, 2008
- TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu), Dopravoprojekt, 2015
- TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích, VÚV, 2008
- TP 205 Zásady pro proměnné dopravní značení na PK, CDV, 2009
- TP 207 Experiment přesnosti - zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů 

vozovek PK, 2017, Dodatek 1-2019
- TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena, APT servis Olomouc, 2009
- TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka, Nievelt Labor Praha, 

2009
- TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK, VUT, 2011
- TP 211 Izolační systémy mostů PK - přímopojížděné systémy, Metrostav), 2010
- TP 212 Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech PK, 2017
- TP 213 Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek, IMOS, 2009
- TP 215 Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů PK, 

PGP, 2010
- TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobeto-

nových 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
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- 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 nor-
mami rychlejší a pružnější zavádění nových poznatků do praxe, a detailnější a komplexnější zpracování 
podle potřeb oboru PK, a tak jsou nezbytným a vhodným doplněním ČSN.

Vzorové listy staveb pozemních komunikací
- VL 1 Vozovky a krajnice, 12/05, Dopravoprojekt, v revizi
- VL 2 Silniční těleso, 04/95, Dopravoprojekt, v revizi
- VL 2.2 Odvodnění 7/08, Dopravoprojekt, v revizi
- VL 3 Křižovatky, 04/12, Dopravoprojekt
- VL 4 Mosty, 03/21, PONTEX
- VL 5 Tunely, 05/08, PGP, v revizi
- VL 6.1 Svislé dopravní značky, 08/19, DISK
- VL 6.2 Vodorovné dopravní značky, 02/17, CDV
- VL 6.3 Dopravní značení, 02/17, CDV
- VL 7 Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy, 12/00
- VL-O Vzorové listy oprav mostních objektů PK, 02/10, PONTEX

Vzorové listy (VL) staveb PK obsahují souhrn konstrukčních zásad a vzorových detailů, které mají 
přispět k vytváření základních předpokladů pro zajištění jakosti, hospodárnosti a životnosti staveb PK. 
VL shrnují zásadní a významem důležité předpoklady technických řešení objektů staveb PK, zejména 
z hlediska jejich uživatelů zastoupených státní správou k zabezpečení kvalitativních parametrů a zásad 
při navrhování a zhotovení staveb PK. VL určují v grafické podobě se stručnými texty celospolečenské 
technické požadavky a rozpracovávají ustanovení ČSN a TP pro projektování objektů staveb PK na po-
žadované 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
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- 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 zatíži-

telností 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 železo-

betonovou monolitickou deskou): ŽMP 62/88,89,90, IZM, (MJ), KU-M, VST-88, 92, VSTI 2000, I-9O, 
T-93, AMOS l.0, I-DZ, TT-DZ, ocelové I - nosníky

- TyP Rámové mosty, propustky a podchody IZM (1989), Dopravoprojekt
- TyP Trubní propustky PK (1991), Dopravoprojekt
- TSm Vysoké mezilehlé podpěry pro mosty rozpětí nad 30 m + TP 50 pro provádění a údržbu, 1991, 

Dopravoprojekt
- Spodní stavby mostů SVB-82 (1987), SVB-84 (1985), SVB-88 (1988) Dopravoprojekt
- TSm Monolitické zdi pro silniční stavby, 1990, Dopravoprojekt
- TyP pro 4 typy opěrných zdí (stěnové prefa, krabicové dílce U, prefa T, dílce SVB-KK-85), 1988-90, 

Dopravoprojekt
- MP Technickoekonomické hodnocení tunelů PK, 2001, ILF Praha, změna 2010, Eltodo
- MP Školení obsluh tunelů, 2009, Eltodo
- MP Zkoušky požárně bezpečnostních zařízení v tunelech PK, 2010, Eltodo
- MP Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem,11/08, vydalo ŘSD
- MP Zásady pro hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií z hle-

diska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy, 2009, CDV
- Technické podklady pro zajištění údržby silnic, I., II. a III. část =34 TPO, 2005, IMOS, vydalo ŘSD 

(revize odpovídajících TePo pro údržbu a opravy silnic a MK (1992-93))
- TyP Železobetonové panely pro provizorní vozovky, 1992, STÚ-K,
- MP Vedení evidence o silnicích ČR, 1998, ŘSD –SDB Ostrava
- MP Hospodárné využívání recyklovatelného asfaltového materiálu, 2003, IMOS, rev. 2010
- MP Zásady pro použití obrusných vrstev vozovek z  hlediska protismykových vlastností, 2006, 

Měření PVV- L. Nekula
- Sm Podchody vedení technického vybavení pod PK, 1993, STÚ-K
- Zásady bezpečného utváření PK, 2001, CDV Brno
- Utváření bezpečných PK, 2008, CDV Brno
- Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, 2001, CDV
- MP Hodnocení variant tras PK z technického, dopravního a ekonomického hlediska, 1995, MD
- MP Pomůcka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, 2002, 

CDV
- MP Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích v obci, 2002, CDV
- MP Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obce, 2003, CDV
- MP Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích, Věstník dopravy 25/04, MD, 

www.mdcr.cz, www.rsd.cz
- TyP Portály pro svislé dopravní značení, 1985, 1989, PÚDIS
- Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích, 2007, CDV Brno
- TyP Svodidlo NHKG, 1988
- MP k zásadám pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů EU, fondů NATO 

a úvěrů se státní zárukou, 2000, MD
- MP Hodnocení přínosů silniční dopravy pro společnost, 2009, SBP
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- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních zámě-
rech (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 březnu 2021. Vzhledem 
k pokračujícímu vývoji a zvyšování úrovně poznání dochází stále k potřebě zpracování změn nebo revize 
předpisů, případně vypracování předpisů nových.

Závaznost platných technických norem a technických předpisů je dána jejich uvedením v rozhodnu-
tích, 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 přípa-
dech na základě žádosti od ŘSD ČR – GŘ Praha, které bylo touto činností Ministerstvem dopravy pověřeno.

Starší typové podklady, směrnice, sborníky a další předpisy lze využít v přiměřeném rozsahu v souladu 
s jejich úpravou vyvolanou novými ČSN, předpisy a jejich změnami a požadavky objednatele.

Oznámení o vydání technických předpisů MD jsou uveřejňována ve Věstníku dopravy; aktuálně platný 
seznam předpisů je uveden na www.pjpk.cz (odkaz na tyto stránky je na stránkách www.mdcr.cz). Většina 
předpisů je zde ke stažení v elektronické podobě. Na základě dohody mezi ČKAIT a MD jsou základní 
rezortní předpisy MD, technické podmínky MD a vzorové listy vydány souborně v elektronické formě 
na CD „Dopravní stavby - Systém jakosti.“, ČKAIT, 2019. Zpracovatelské organizace jsou jako distributoři 
zejména starších předpisů uvedeny v následujícím seznamu a na www.pjpk.cz.

Distributoři předpisů MD:
APT servis – Ing. Zajíček, Jaromírova 19, 779 00 Olomouc, tel.: 602515105
Arcadis Geotechnika, Geologická 4, 152 00 Praha 5, tel.: 234654210
ArcelorMittal Ostrava, záv. 16, Vratimovská 689, 707 02 Ostrava, tel.: 595687114
ASPK, Jílkova 76, 615 00 Brno, tel.: 548424213
CDV, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, tel.:548423711
City Plan, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, tel.: 221184304
ČBS, Samcova 1, 110 00 Praha 1, tel.: 222316173
ČKAIT – Informační centrum, Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 227090211
DIVYP Brno, Hlavní 156/80, 624 00 Brno – Komín, tel.: 511115170
Dopravoprojekt Brno, Kounicova l3, 658 30 Brno, tel.: 549123133
Doprastav Bratislava, Drieňová78/27, 821 01 Bratislava – Ružinov, Slovensko, tel.: +421248271568
Edip, Pařížská 1230/1, Východní předměstí, 301 00 Plzeň
ELTODO, Novodvorská 14, 142 OO Praha 4, tel.:261343703
Eurovia services, Národní lO, 113 19 Praha l, tel.: 241712742
Eurovia SOK, Tovární 164, 289 12 Třebestovice, tel.: 325510124
EVERNIA, 1. máje 97, 460 01 Liberec, tel.: 485228272
FLOP – dopravní značení, Sulkov 666, 330 21 Líně, tel. 377220551
HRADIL CZ, Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem, tel.: 731602060
IBR Consulting, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, tel.: 485103336
ILF Noc. Eng, Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8, tel.: 281015111
IMOS Brno, Olomoucká 174, 627 00 Brno, tel.: 548129342
JEKU, Limuzská 8, 100 00 Praha 10, tel.: 272702597
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
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PASS+CO, Sokolovská třída1615/50, 702 00 Ostrava, tel.: 596956601
PavEx Consulting, Srbská 53, 612 00 Brno, tel.: 541589243
PONTEX, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel.: 244462277
PPS, Mašovická 202/8, 142 00 Praha 4, tel. 466335280
Pragoprojekt, K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4, tel.: 226066243
PÚDIS, Nad vodovodem 169, 100 00 Praha 10, tel.:267004287
REBLOC, Hattalova 12/B, 831 01 Bratislava, Slovensko tel.: 0911724601
RENA NOVA? Budova Obecního úřadu 28, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem, tel.:775957059
Roadconsult, Trávníčkova 11, 150 00 Praha 5, tel.: 224354420
ŘSD, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, tel.: 284009349
SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, tel.: 487520698
SDT ČR, Novodvorská 14, 142 OO Praha 4, tel.:261343738
Skanska, Bohunická 133/50, 619 00 Brno, tel.: 547138111
Skanska Prefa, Kubánské nám. 11, 100 05 Praha 10, tel.: 267095755
SV - Silniční vývoj - ZDZ Jílkova 76, 615 OO Brno, tel.: 548424212
SOMARO CZ, Bystrá 761, 193 00 Praha 9, tel.: 286583783
STRADIS, tř. kpt. Jaroše 39a, 602 00 Brno, tel.: 602786197
STÚ-K, Saveljevova 18, 147 00 Praha 4, tel.: 244461614
SVÚOM, U měšťanského pivovaru 4, 170 00 Praha 7, tel.: 235355851
TSK-ÚDI, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1, tel.: 257015178
Vesiba, Sokolovská 84, 186 00 Praha 8, tel. 222324482
Věstník dopravy - ČD, Zásobovací centrum Praha, J. Želivského 2, 130 73 Praha 3, tel.: 972225233
V-projekt, Na Kamenci 5, 710 00 Slezská Ostrava, tel.: 596241984
VPÚ-DECO, Podbabská 20, 160 00 Praha 6, tel.: 220188301
VUT- fak. stavební, ústav pozemních komunikací, Veveří 95, 662 37 Brno, tel.: 541147341
VÚV, Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel.:220197313
Značky Plzeň, Drahotínská 411, 331 51 Kaznějov, tel.: 602326324

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

DIVYP Brno, s. r. o.
Hlavní 156/80, 624 00 Brno

e-mail: divypbrno@divypbrno.cz

www.divypbrno.cz
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databanky a NDIC, ŘSD ČR k 1. 1. 2021
autor: Ing. Bogdan Kaleta

organizace: ŘSD ČR, odbor silniční databanky a NDIC 
e-mail: bogdan.kaleta@rsd.cz

Anotace

Příspěvek	 obsahuje	 vybrané	 statistiky	 z  Informačního	 systému	 o  silniční	 a  dálniční	 síti	 ČR,	
který	 spravuje	 odbor	 silniční	 databanky	 a  NDIC,	 ŘSD	 ČR.	 Statistiky	 jsou	 dostupné	 rovněž	 na 
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Silnicni-databanka	v sekci	Přehledy	z ISSDS	ČR.

Ing. Bogdan Kaleta- mostní statistika 2021, Geoportál ŘSD 
 
Vybraná statistická data odboru silniční databanky a NDIC, ŘSD ČR k 1.1.2021 
autor: Ing. Bogdan Kaleta 
organizace: ŘSD ČR, odbor silniční databanky a NDIC, e-mail: bogdan.kaleta@rsd.cz    
Anotace: Příspěvek obsahuje vybrané statistiky z  Informačního systému o silniční a dálniční 
síti ČR, který spravuje odbor silniční databanky a NDIC, ŘSD ČR. Statistiky jsou dostupné r                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délky silnic a dálnic (km) 
Dálnice Silnice  

I.třídy 
Silnice 
II.třídy 

Silnice 
III.třídy 

Celkem 

1 298 5 808 14 619 34 065 55 792 

Počty mostů na silnicích a dálnicích (ks) 
Dálnice Silnice  

I.třídy 
Silnice 
II.třídy 

Silnice 
III.třídy 

Celkem 

1 776 3 265 4 540 8 073 17 654 

Počty mostů dle stavebního stavu (ks) 
1 

Bezvadný 
2 

Velmi dobrý 
3 

Dobrý 
4 

Uspokojivý 
5 

Špatný 
6 

Velmi špatný 
7 

Havarijní 
2 492 

(14,1%) 
3 260 

(18,5%) 
3 640 

(20,6%) 
4 789 

(27,1%) 
2 354 

(13,3%) 
927    

(5,3%) 
76 

   (0,4%) 

  *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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* počty mostů jsou vztaženy vždy k 1.1. daného roku 

Vývoj stavebního stavu 
mostů v letech 2006 až 2021 
na silnicích II. a III. třídy 

Vývoj stavebního stavu mostů 
v letech 2006 až 2021 na 
dálnicích a silnicích I. třídy 
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Stav mostů ve správě ŘSD ČR – příklady 
častých závad, které je třeba zachytit, 
vyhodnotit a dokumentovat při 
běžných prohlídkách mostů pozemních 
komunikací
autor: Ing. Jan Hromádko

organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Provozní úsek GŘ 
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 
tel.: +420606711837, e-mail: jan.hromadko@rsd.cz

Anotace:

Příspěvek	je	zaměřen	na	příklady	některých	častých	i méně	častých	závad	a poruch	mostů.	Jedná	se	
o závady,	které	mohou	vznikat	v časovém	intervalu	mezi	hlavními	prohlídkami	a je	třeba	na	ně	podle	
závažnosti	reagovat	opatřením,	které	zajistí	předpokládanou	životnost	části	konstrukce	a také	zabrání	
dalším	škodám	nebo	provozním	poruchám	s vlivem	na	bezpečnost	dopravy.	Popisy	spolu	s fotografií	
závady	mají	pomoci	pracovníkům,	kteří	provádějí	běžné	mostní	prohlídky	a správcům	mostů,	ve	vyhod-
nocování	příčin	poruch,	jejich	závažnosti	a ke	vhodnému	návrhu	opatření.	Příspěvek	je	doplňkem	ke	ka-
talogu	poruch	mostů.	Příspěvek	je	i vhodnou	zpětnou	vazbou	pro	projektanty	mostů	a staveb	pozemních	
komunikací,	tvůrce	norem	a vzorových	listů.

Časté, běžnou prohlídkou (BMP) zjistitelné závady mostů ve správě ŘSD

Průsaky spárami v příčně a podélně dělených prefabrikovaných předpjatých konstrukcích. Nezbytné 
je plánování opravy v rozsahu nové izolace mostovky a nebo výměny dílců NK, podle rozsahu korozního 
poškození výztuže stanovaného diagnostickým průzkumem. Při každé BMP je nutno stav dokumentovat 
a popsat rozsah.

   
 Obr. 1 Obr. 2
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Závada v kotvení revizní lávky do podhledu mostovky – příslušenství mostu, může ohrozit bezpečnost 
personálu při prohlídkách a údržbě. Je nutno poškozené díly vyměnit a příslušné závěsy pomocí nových 
lepených nebo expanzních výrobků překotvit.

 
Obr. 3

   
 Obr. 4 Obr. 5
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Poškození nosné konstrukce nárazem vozidel. Vhodným opatřením je provedení mimořádné prohlídky 
zaměřené na stabilitu a zatížitelnost NK, s příslušným přepočtem zatížitelnosti mostu. Dalším opatřením 
může být diagnostický průzkum a návrh opravy formou realizační dokumentace.

   
 Obr. 6 Obr. 7

Nekonstrukční smykové trhliny v monolitických a prefabrikovaných nosných konstrukcích Vhodným 
opatřením je provedení mimořádné prohlídky zaměřené na stabilitu a zatížitelnost NK, s ev. dočasným 
omezením dopravy, s příslušným přepočtem zatížitelnosti mostu. Dalším opatřením může být diagnos-
tický průzkum a návrh opravy formou realizační dokumentace, nebo při menším rozsahu návrh (projekt) 
sledování mostu – monitoring trhlin.

   
 Obr. 8 Obr. 9

Porucha kluzného prvku ve vodítku hrncového jednosměrně posuvného ložiska (utržený svar a vysu-
nutí) a smyková porucha betonu bločku pevného ložiska. Vhodným opatřením je provedení mimořádné 
prohlídky zaměřené na stabilitu a zatížitelnost NK, dále oprava s účastí specializované firmy (nutnost 
odlehčení ložiska přizvednutím NK atd.). Podle rozsahu lze uvažovat i s dočasným omezením dopravy.

   
 Obr. 10 Obr. 11
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Anomální vysunutí posuvného hrncového ložiska na opěře při záporné teplotě NK. Vhodným opatřením 
je provedení mimořádné prohlídky zaměřené na stabilitu mostu a stanovení příčiny poruchy. Oprava, 
která odstraní příčinu poruchy je nutná v horizontu jednoho roku.

   
 Obr. 12 Obr. 13

S předchozí poruchou souvisí i tato porucha – úplné sevření mostního závěru. Opatření je stejné 
jako u ložiska výše.

 
Obr. 14
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Deformace košů gabionového křídla mostu (s rozpadem kamenné výplně) a monolitické římsy křídla 
(rozevírání dilatační spáry) z geosyntetických prvků, popř. křídla z prefa kotvených dílců je důvodem 
k provedení MPM, zahájení geodetického sledování posunů a geotechnického posouzení, s ev. prove-
dením geotechnického průzkumu a stanovení příčiny poruchy. Může být důvodem k omezení dopravy 
v ohroženém jízdním pruhu horní komunikace.

   
 Obr. 15 Obr. 16

   
 Obr. 17 Obr. 18

Anomální vychýlení bloku elastomerového ložiska s ev. mezerou na rozích bloku. Opatřením je MPM 
a diagnostický průzkum vč. přesného oměření tvaru a deformací bloku speciálními měřícími pomůcka-
mi a porovnání s návrhem uložení NK v RDS, popř. s technickým listem (technickou normou) výrobku. 
Malé oddělení rohu bloku od úložné desky ložiska nemusí být nutně závadou, vyplývá to z deformační 
charakteristiky elastomeru, důležité je plošné uložení a tlaková aktivace bloku bez známek posunu po 
podkladu.

   
 Obr. 19 Obr. 20
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Trhlina v elastomerovém bloku ložiska – musí být posouzena specialistou na tyto výrobky. Bezpro-
střední ohrožení stability a zatížitelnosti mostu obvykle nenastává.

   
 Obr. 21 Obr. 22

   
 Obr. 23 Obr. 24

Boulení a puchýře asfaltové vozovky na mostě (do cca 30 mm výšky), popř. propad vozovky nad pod-
povrchovým MZ (resp. překrytím spáry mezi čely nosníků NK) do hloubky cca 100 mm. Druhá porucha, 
protože leží v jízdním pruhu, vyžaduje okamžité dopravní opatření, protože přímo ohrožuje vozidla a do 
NK vnáší velké dynamické zatížení při přejezdech TNV. Opatřením je MPM a diagnostický průzkum, po-
tom provizorní oprava a projekt def. opravy prováděné ve vhodném období (z hlediska vlivu prostředí 
a intenzity dopravy).

   
 Obr. 25 Obr. 26
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Poruchy mostních závěrů lamelových s nosným roštem

Rozlomení třmenů traverz – porucha nosného roštu MZ, popř. rozlomení prvků řízení pohybu MZ, 
selhání ložiska traverz - vyžaduje rychlé opatření – dle situace i snížení max. rychlosti provozu vozidel, 
MPM a návrh technologie opravy specializovanou firmou, na dálnici se pro opravu využívá období s nižší 
intenzitou dopravy (SO, NE, noc). Porucha zhoršuje hlučnost provozu a může ohrozit i bezpečnost při 
úplném uvolnění lamely MZ.

   
 Obr. 27 Obr. 28

   
 Obr. 29 Obr. 30

   
 Obr. 31 Obr. 32
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Porucha kluzného plechu traverzy v důsledku systémové výrobní vady z let 1995 – 2010 – použití 
nevhodného spojovacího materiálu (dutých nýtků) – při vypadnutí kluzného plechu vzniká nebezpečná 
vůle v kluzné spáře a následuje rozbití plastových ložisek pod traverzami (důsledek ztráty předpětí 
pružinami v kluzném sysému traverzy). Vyžaduje opravu do půl roku, na dálnicích i dříve. Způsobuje 
hluk, rázy a vibrace a zkracuje životnost ocelové konstrukce MZ.

   
 Obr. 33 Obr. 34

Zatékání do konstrukce mostního závěru netěsnostmi elastomerového těsnícího profilu, skrz izolaci 
mostovky a krajní ocelovou konstrukci MZ. Nutná dokumentace poruchy v BMP, doporučit opatření – MPM, 
výměna těsnících pofilů, oprava izolace ve vozovkové části na mostě a PD opravy. Snižuje životnost NK 
mostu, nemá vliv na dopravu a má být opraveno během roku.

   
 Obr. 35 Obr. 36

   
 Obr. 37 Obr. 38
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Poruchy mostních závěrů jiných typů

Porucha kotvení staršího typu MZ – GHH (vlevo) projevující se typickými „D“ trhlinami v přilehlé 
vozovce – je nutná oprava kotvení do NK nebo výměna dnes již nevyráběného typu MZ za jiný spolehli-
vější. Charakteristická porucha elastického MZ v podobě trhlin v základní hmotě a následná netěsnost 
(vpravo) – nevyžaduje MPM ani diagnostický průzkum, postačuje dokumentace v rozsahu HMP a opat-
ření – výměna za jiný spolehlivější typ podle podmínek mostní konstrukce a provozu.

   
 Obr. 39 Obr. 40

Porucha nůžkového mechanismu lamelového MZ způsobená vypadnutím jednoho nebo více čepů 
v kloubu nůžek z důvodu zanedbané údržby, při kolapsu nůžek vede až k zlomení lamely v místě stopy 
vozidel – to je provozně nebezpečná situace. Vyžaduje okamžité nouzové dopravní opatření a opravu do 
max. několika měsíců. Lamelu lze provizorně (pouze shora) svařit, životnost takového opatření je však 
v řádu týdnů. Čepy je nutno doplnit a spolehlivě zajistit.

   
 Obr. 41 Obr. 42
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Lom sinusové desky ve vozovkové úrovni lamelového MZ způsobuje provozně nebezpečnou situaci. 
Nutná je oprava v rozmezí týdnů, po BMP další diagnostický průzkum není potřeba, dokumentace po-
ruchy v HMP je postačující.

 
Obr. 43

Porucha hřebenového MZ spočívající ve změně geometrie protilehlých hřebenových desek může mít 
různé příčiny, nutná je MPM a diagnostický průzkum, na jehož základě se rozhodne o příčině poruchy 
a technologii opravy. Porucha může zvýšit hlučnost provozu a změnit velikosti (vodorovných) reakcí mezi 
NK a podpěrou. Oprava s odstraněním příčiny je nutná během jednoho roku.

   
 Obr. 44 Obr. 45
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Porucha odvodnění v záchytném žlabu hřebenového MZ z důvodu ucpání svodu při zanedbané údržbě. 
Při přetékání vody do prostoru opěry a NK dochází k poškozování NK a vybavení mostu. Oprava (uvolnění 
odtoku) je nutná do půl roku.

   
 Obr. 46 Obr. 47

Porucha hřebenového MZ spočívající v lomu nosných šroubů hřebenových desek. Jedná se o systémo-
vou výrobní vadu, diagnostický průzkum obvykle není potřeba, provizorně je nutno zlomené šrouby ihned 
vyměňovat, výhledově je nutné zadat projekt výměny MZ nebo opravy obsahující m.j. atypické konstrukční 
úpravy ocelové nosné konstrukce MZ – lůžka a příslušenství. Čím dříve se nosný systém hřebenových 
desek opraví, tím více bude provoz mostu ekonomický. Nezbytná je pravidelná vizuální kontrola správce 
komunikace v intervalech max. po 1 měsíci, to vyžaduje krátkodobé místní omezení dopravy.

   
 Obr. 48 Obr. 49
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Dlouhodobý průsak v okolí prostupu odvodnění způsobuje nevratné poškození železobetonu konzol 
NK (voda+chloridy). Oprava je možná pouze shora z mostovky po odkrytí vozovkového souvrství, je nutno 
ji plánovat koordinovaně a v souběhu s opravami vozovek v příslušném úseku komunikace.

   
 Obr. 50 Obr. 51

Zatékání do konstrukce mostní opěry skrz konzolu závěrné zídky v místě trubních chrániček kabelových 
vedení trasy komunikace - jedná se o vadu návrhu a/nebo provedení tohoto mostního příslušenství a je 
nutno naplánovat do jednoho roku odstranění příčiny, obvykle se řeší jako vada z výstavby reklamací 
a opravou kabelového vedení ve SDP nebo v krajnici.

 
Obr. 52
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Zatékání do konstrukce mostu netěsnostmi odvodnění srážkových vod. Porucha obvykle nevyžaduje 
MPM nebo diagnostický průzkum, nutná je rychlá oprava poruchových míst. Jedná se o prostupy svodů 
mostovkou pod odvodňovači, o spoje trub svodů, napojení odvodňovacích trubiček izolace, spoje se 
šrouby a stahovacími páskami atd.

   
 Obr. 53 Obr. 54

   
 Obr. 55 Obr. 56

   
 Obr. 57 Obr. 58
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Porucha kotevního přípravku pro upevnění záchytného systému (svodidel) do mostní římsy, konkrétní 
příklad k čl. 6. 5. 7.1 ČSN 73 6221 – podrobně viz sborník z r. 2015

Porucha nedodržením technologické kázně v době realizace mostního příslušenství – kotevních pří-
pravků svodidlových sloupků v monolitické římse – do dutého prostoru kotevního pouzdra pod maticí 
M20 (trubka Ø60x3-DL.80 mm) se zavařeným dnem (čtverec z plechu – 70x5-DL.70) nebyla natlačena va-
zelína dle vzorového listu VL-4 501.01 a VL-4 501.02 – 03/1995 (viz obr.). Proto se v této dutině pod maticí 
a kotevním šroubem nahromadila voda, která v zimě po zmrznutí vyboulila stěnu pouzdra a roztrhla 
tlakem ledu obrubníkovou část římsy. Je to obtížněji rozpoznatelná skrytá systémová závada mostních 
konstrukcí, s dopadem na bezpečnost dopravy, která však může mít výrazný dopad do hospodaření 
s mostem, pokud není včas rozpoznána a odstraněna.

   
 Obr. 59 Obr. 60

 
Obr. 61
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Změny v provozu BMS
autor: Ing. Vladislav Vodička

organizace: Pontex spol., s. r. o. 
tel.: 602 347 691, e-mail: vvo@pontex.cz

Anotace

Rozdělení	BMS	na	mosty	ve	správě	ŘSD	a na	mosty	ostatní,	provoz	nového	systému	CEV-	mosty	a z toho	
plynoucí	problémy.	SHV	příprava	na	evidenci	a prohlídky	zdí.

1. BMS - CEV

ŘSD se rozhodlo převést mosty ve správě ŘSD ČR do vlastního systému nezávislého na systému BMS, 
který je od 04. 01. 2021 provozován na serveru ŘSD a je plně ve správě ŘSD pod názvem CEV - mosty. 
I když se jedná v mnoha ohledech (funkčně i vzhledem) o velmi podobný systém, je potřeba si uvědomit, 
že mezi oběma systémy je ředa rozdílů.

Systém CEV je v některých věcech jednostranně orientován na novostavby a provádění přejímek 
staveb.

Systém CEV- mosty vznikl kompletním překopírováním BMS, ale byly v něm provedeny další úpravy, 
které zásadním způsobem zkomplikovaly možné převody dat.

Vlastní systém hospodaření - BMS zůstává pro všechny ostatní správce mostů beze změn a  jeho 
provoz je nadále zajištěn jak pro správce, tak i pro externí uživatele.

2. CEV mosty

CEV – centrální evidence vad je v základu kopie BMS. Nicméně došlo zde ke kompletní změně členění 
částí mostu a musel být vytvořen převodník pro možnost převodu dat z BMS do CEV.

Členění částí mostu v CEV není provedeno podle ČSN 736200 Mosty – terminologie a třídění, ale vytváří 
odchylný systém členění, navázaný na interní dokumenty ŘSD, a tak není zajištěna úplná návaznost na 
data z evidence a prohlídek v BMS.

Propustky zůstaly beze změn, tak jak byly v BMS.

Nový číselník CEV zavedl ještě čtvrtou úroveň členění částí mostu, do které jsou ale v řadě případů 
posunuty druhy materiálu. Proto při zadávání údajů do evidence mostu, nebo prohlídky, se zobrazuje 
při zadání části mostu poněkud nepřehledný sloupec částí.

Další potíže jsou s tiskem mostních listů a protokolů prohlídek, kde se v některých případech ne-
zobrazují data u správné části mostu, naopak se objevují v jiných částech.

Rozdělení databází (oddělení CEV od BMS) dále neumožňuje v CEV přímý náhled na mostní objekty 
cizích správců navázané na podjezdy a pro detailní data se musí přejít do BMS.

Změna číselníku bohužel také neumožňuje jednoduchý převod dat z CEV do BMS, takže most reali-
zovaný v rámci stavby ŘSD není možné snadno převést do evidence následnému správci.

Veškerá editace dat a zpracování všech typů prohlídek se nyní pro mosty a propustky ŘSD provádí 
pouze v CEV. Je zde možný i tisk dříve zpracovaných prohlídek, které byly zadány ještě prostřednictvím 
systému BMS, ale s dříve popsanými dopady provedené změny členění mostů (nepřesné zobrazování 
některých částí).

Tisky přehledů z databáze, termíny prohlídek a další výstupy zůstaly v nezměněné podobě.

Nastavení nových uživatelů do CEV zajišťují pracovníci ŘSD, my jsme schopni zajistit zpřístupnění 
jednotlivých mostů, úpravu nastavení práv, nebo vložení nových mostů do CEV.



47

3. BMS

Ve vlastním BMS nedošlo k žádným podstatným změnám a vše zde probíhá beze změn.

Data mostů ŘSD v BMS zůstávají, ale neměla by zde být již aktualizována a pravděpodobně se tak 
budou v budoucnu lišit oproti datům, která jsou aktualizována v CEV.

Tím, že se v BMS již nebudou zobrazovat aktualizace mostů ve správě ŘSD platí výše popsaný pro-
blém s navázáním podjezdů na mosty, zde je to pro podjezdy pod mosty ŘSD, kde nebudou vidět nově 
provedené změny a nově provedené prohlídky těchto mostů.

Uživatel si musí nové prohlídky těchto mostů dohledat v CEV. Problém je s nově evidovanými pod-
jezdy, zatím se snažíme údaje o nových podjezdech a referenčních mostech ŘSD aktualizovat i v BMS.

V BMS zůstal všem uživatelům přístup na čtení a tisky dat u mostů ŘSD, tak jak zůstala ke dni jejich 
převodu do CEV.

4. Běžné prohlídky v CEV-mosty

Zpracování prohlídek a jejich tisky je téměř shodné se zpracováním prohlídek v BMS. Je zde ale ně-
kolik odlišných úprav:

- při zadání závady u základů chybí položka základy, ale je možné zadat pouze plošné založení 
nebo hlubinné založení, nebo je možné vybrat položku 1. 3. základ,

- u podpěr je to obdobné, chybí zde položka podpěry a je zde uvedena pouze položka opěra, 
křídlo, mezilehlá podpěra,

- křídlo je vyčleněno samostatně mimo opěry,
- u  spodní stavby není položka zemní těleso, ale pouze přechodová oblast, ochrana spodní 

stavby a svahový kužel,
- do přechodové oblasti byl zařazen ledolam, který patří do vybavení mostu - zábrany,
- u nosné konstrukce došlo pouze na změnu názvu horní stavba,
- ložiska a mostní závěry jsou bez úprav,
- svršek mostu, položka vozovka není a byla nahrazena položkou konstrukční vrstvy vozovky,
- položkami hydroizolace mostovky a konstrukční vrstvy vozovky je nutno postupně kompliko-

vaně projít, protože přibyly položky, které spíše patří do druhu materiálu,
- odvodnění mostu bylo přesunuto do vybavení kap. 4.9,
- do vybavení přibyla řada dalších položek, které by patřily spíše jinam,
- na závěr jsou ve vybavení i zdi, jedná se ale o drobné zdi, které byly provedeny jako součást 

mostu, např. podchycení svahu, v žádném případě tato část neslouží pro evidenci zdí.
Obdobné odlišnosti (místy poněkud zmatečné) jsou i u zadávání částí mostu do evidenčního modulu, 

zde byly navíc přesunuty podrobné tabulky k zadání údajů o spodní stavbě:
- údaje ke způsobu založení jsou u položky 1.3 Základ,
- údaje ke spodní stavbě jsou u položky 1.6 Podpěra mezilehlá, kde se zadávají i údaje o krajních 

opěrách,
- u nosné konstrukce zůstaly podrobné údaje u pol. 2.1 Nosná konstrukce,
- u vozovky je to v kap. 3. 3. 2 Obrusná vrstva
- samostatně mimo oddíl vybavení mostu je dopravní značení, cizí zařízení a zvláštní zařízení.

Po dokončení prohlídky označí zpracovatel prohlídku jako dokončenou, toto označení může ještě 
zpracovatel vzít zpět a text prohlídky opravit. Ale pozor pokud je prohlídka označena jako schválená, 
není již možné vzít tento krok zpět a provést v rámci projednání ještě dodatečné opravy.

V CEV zůstala zachována možnost vytvoření kopie předcházející běžné prohlídky a její doplnění podle 
nově zjištěných závad.

5. Hlavní prohlídky – CEV mosty

Pro zpracování hlavních a mimořádných prohlídek platí totéž, co bylo výše uvedeno pro běžné pro-
hlídky.

V návaznosti na SHV (Systém hospodaření s vozovkou) je zde jedna novinka, při prohlídkách by se 
u popisu závad měl uvádět i stav hodnocené části mostu. Je to z důvodu následného plánování oprav, 
které je součástí SHV a bez hodnocení jednotlivých částí by nebylo možné tyto opravy plánovat.

Je zde ale jedna problém, stav části mostu je možné zadat u popisu části a také u popisu závady části 
a to ještě v rozdílných hodnotách. Stav by se měl zadávat pouze u popisu závady části.
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V SHV se hodnotí vývoj stavu mostu a jeho částí a na základě vyhodnocení pravděpodobného dalšího 
vývoje se sestavuje plán oprav.

Důležitá je též informace o uvedení mostu do provozu, nebo o provedené poslední rekonstrukci, 
nebo výměně některé části mostu (vozovka, izolace, mostní závěry), tak aby bylo možné stanovit stáří 
hodnocené části.

6. SHV – evidence zdí

V rámci zpracování SHV (systém hospodaření s vozovkou) vznikl požadavek na zajištění evidence 
zdí (opěrné, zárubní). Pro sběr dat byl proveden návrh základního členění pro evidenci. Zatím ale nebyl 
tento požadavek zapracován ani do CEV ani BMS.

Zároveň byl proveden návrh na zadávání evidenčních čísel zdí, který je prakticky shodný se způsobem 
číslování propustků podle ČSN 736220:

Evidenční číslo zdi se skládá z čísla silnice (znaky na pozici 1 až 6) indexu – na pozici 7 a čísla zdi 
(znaky na pozici 8 až 13). Na pozici 13 (3. index) je označení Z – propustek.

Při tvorbě základního pasportu předpokládáme, že poř.č. = Km liniového staničení (orientačně). Pří-
padné další objekty v daném úseku mají index a, b, c… stejně jako mosty nebo propustky.

pozice 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 13

 číslo komunikace index - pořadové číslo 
objektu

1.index 2.index 3.index

 číslo silničního tahu - číslo objektu

 evidenční číslo objektu

Příklad:

pozice 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 13

 42  - 005 a  Z

 číslo silničního tahu - číslo objektu

 evidenční číslo objektu

Důležitý je atribut poloha zdi vzhledem k ose komunikace, protože zdi jsou zpravidla v mimoúrovňo-
vých křižovatkách často na hlavní trase i rampách souběžné. Zdi mají v tomto případě shodné pořadové 
číslo a liší se indexem a, b, c… a pro každou zeď musí být označena její poloha.

Atribut poloha zdi - větev vlevo, vlevo, střed vlevo, střed vpravo, vpravo, větev vpravo.

Orientace je vždy ve směru staničení komunikace.

7. Prohlídky zdí

Prohlídky zdí na pozemních komunikacích by se měly provádět podle ČSN 736221 – Prohlídky mostů 
PK, zde bude nutné tato nová doporučení zpracovat jako dodatek k této ČSN.

Tato technická norma platí pro prohlídky trvalých i  zatímních mostních objektů, po nichž nebo 
pod nimiž je vedena pozemní komunikace a/nebo tramvajová, trolejbusová nebo jiná speciální dráha 
(např. metro nebo lanová dráha), nebo je na nich zřízeno jiné prostranství sloužící jako pozemní komu-
nikace (např. parkoviště).

Tato technická norma se přiměřeně použije na prohlídky objektů s konstrukcí mostům podobnou 
provedené na pozemních komunikacích, např. stavební části tunelů, migrační objekty, galerie, opěrné 
zdi, protihlukové stěny, portály dopravního značení, mýtné brány, a konstrukcí zasahující do prostoru 
vyhrazeného pozemním komunikacím, např. technologické mosty, návěstní lávky, ochranná zařízení pod 
lanovkami, městské brány apod.

Termíny pro provádění prohlídek by měly být shodné s termíny pro provádění prohlídek mostů.

Upravuje se pouze termín pro provádění běžných prohlídek, který je jedenkrát ročně pro všechny 
stavy zdí.
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Opravy historických a velmi starých 
mostů
autor: Ing. Jaromír Rušar, Ing. Květoslav Rušar

členové	UMČR

1. ÚVOD

Památkově chráněný je objekt (většinou staršího data), vedený jako památka Národním památko-
vým ústavem. Historický je most staršího data, jež je, ale úředně nemusí být památkově chráněný, ale 
buďto přiléhá k jiné památkově chráněné zóně nebo je neoficielně veřejně technickou i netechnickou 
laickou veřejností chápán jako významné svědectví technického umu své doby. Stran subordinace 
u památkově chráněných objektů je výkonnou rozhodovací jednotkou příslušný referát či odbor kultury 
při pověřeném úřadu, jež sídlí obvykle v bývalém okresním městě. Památkový ústav je pouze orgánem 
doporučujícím, ale de facto bývá většinou vyjádření Památkového ústavu plně respektováno a dále 
předloženo bez výraznější transformace. Co se týká konstrukce, jedná se většinou o zděné, kamenné či 
cihelné klenby, stavěné zhruba do přelomu předminulého a minulého století, či železobetonové mosty 
z tzv. První republiky, kdy architektonické ztvárnění fasádních nosníků s návazností na římsy a zábradlí 
je historicky stylové.

2. POPIS KONSTRUKCE, TYPICKÉ PORUCHY

Dále bude pojednáno o mostech kamenných či cihlových, klenbových. Tato díla svým konstrukčním 
uspořádáním a kvalitou základního materiálu přetrvala i tisíciletí, neb stavby tohoto druhu jsou známé 
jako mosty či akvadukty z doby římského impéria. V našich podmínkách se jedná většinou o přesypané 
klenby světlosti 2-30 m, 95 % má světlost do 10 m. Založení je buďto na rostlé skále ve skalním hnízdě, 
na plošném kamenném základě, jež v  neúnosných bahnitých terénech býval podepřen proutěnými 
hatěmi a rohožemi nebo dřevěnými pilotami. Tyto dřevěné podpůrné konstrukce, byly-li neustále pod 
vodou, nebyly napadeny hnilobou a dochovaly se dodnes. Samotná klenba byla stavěna na dřevěné 
skruži. Kámen byl obvykle z místních zdrojů, takže materiál je z vyvřelin, sedimentů i metamorfova-
ných hornin. Jako pojivo sloužila malta z písku, vody a hydraulického vápna. Jako izolace se užívalo 
jílového materiálu, někdy armovaného slámou. Tloušťka takovéhoto těsnění byla 15-30 cm. Patní části 
byly z důvodu zachycení vodorovných sil buďto velmi mohutné, nebo byl boční zásyp klenby suplován 
kamenným záhozem prosypaným nehašeným vápnem. Při vyhašení vápna zemní vlhkostí došlo k příz-
nivému dotlačení a rozepření klenby. Zásyp horní části byl povětšině tvořen hutnitelnou nesoudržnou 
zeminou, nejlépe zahliněným štěrkopískem. Na vrstvy zásypu pak navazují podkladní vrstvy zpevněné 
či nepevněné vozovky.V příčném směru je zemní těleso ohraničeno tzv. čelními (dříve nazývanými čel-
ními zdmi, na něž navazují křídla. Tyto buďto nahoře končí kamennou římsou s vrchem 15-20 cm nad 
vozovkou nebo vysokým parapetem, jež zároveň tvoří zábradlí. Příčnému zemnímu tlaku konstrukce 
zdí odolává svou tloušťkou (velkou ohybovou tuhostí) či sepnutím ocelovými táhly s kotvami z pásové 
oceli, jež jsou často viditelné pod omítkou či na líci obnaženého kamenného zdiva. Tvar střednice klenby 
bývá kruhový, eliptický, parabolický či segmentový. Klenba je ze statického hlediska nejekonomičtější 
konstrukce, protože je vlastní tíhou a tíhou nadnásypu přirozeně předepnuta (tlačena), takže obecně 
se jedná o průřez namáhaný mimostředným tlakem. Ideální tvar střednice je takový, aby byla klenba od 
dominantního (obvykle stálého dlouhodobého) zatížení centricky tlačena (ohybový moment je nulový). 
To je například relace mezi parabolickou střednicí a rovnoměrným zatížení. Protože se však jedná o do-
pravní stavbu, vznikají vždy jisté ohybové momenty od pojezdu vodidel. Méně citlivá klenba na ohybová 
působení pohyblivého zatížení a jeho dynamické účinky je samozřejmě ta více přesypaná. Při návrhu 
či posuzování klenby je vhodné, aby výslednice tlaku byla buďto v jádru průřezu (celý průřez je tlačen) 
nebo výstřednost dosáhla max. 1/3 tloušťky-to je tlačena max. ½ průřezu. Větší výstřednost se již nedá 
u zděných kleneb připustit. U betonových kleneb se pak dále při větších výstřednostech vykrývají ta-
hová napětí betonářskou výztuží. Dovolené namáhání kamenného zdiva bývá od 4 do 6, MPA. Prvý údaj 
platí pro pískovce, druhý pro kamenné zdivo z vyvřelých hornin typu žula. Cihelné zdivo má dovolené 
namáhání 1,5-2, MPA. Spárovací malta by měla mít stejnou pevnost jako vlastní kamenné či cihelné zdivo.
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Výše popsaná stavební řešení již člověku, jež se pohybuje v oblasti mostního stavitelství nějakou dobu, 
napovídají, jaké neduhy mohou přesypané zděné klenby postihnout. Osobně jsem vykonal kolem dvou 
set hlavních prohlídek klenbových mostů. Většina nedostatků byla systémových, opakujících se most 
od mostu. Pokud nebyla klenba po nedávné rekonstrukci či čerstvém „údržbovém“ mělkém spárování, je 
obecným jevem degradace výplňové malty mezi klenáky. Po vyplavení izolace se voda dostala na zdivo 
spár, z něhož vyluhovala pojivo. Z mnohých spár se proto sype písek či jsou klenáky na sebe dolehlé 
na sraz. Dalším typickým jevem je spára mezi dvěma-čtyřmi kameny v rubu čelní zdi. Šíře této trhliny 
v součtu bývá až do 50 mm! Důvodem je jednak zemní tlak, zvýšený o zatížení vozidly s dynamickými 
rázy, jednak vliv tlaku ledu od zatékání vody, jež do tohoto předurčeného místa zatekla po čelní zdi 
v místě, do něhož již není většinou dotaženo zpevnění vozovky (takže zde je jakási nezpevněná krajni-
ce). Další poruchou bývá ztráta původní geometrie klenby. Menší imperfekce nejsou na závadu, nehrozí 
zřícení klenby, pouze se jedná o vadu estetického charakteru. Klenba si nevytvořila silovou rovnováhu 
při jiném deformačním stavu a obvykle již další deformace nepokračuje (možno monitorovat). Čelní zdi 
s nadvozovkovými parapety bývají rovněž poškozeny většinou nárazy vozidel, neb kamenné zdivo nemá 
patřičný odpor proti nárazu vozidel soudobých rychlostí a hmotností. Často zde bývá rovněž nenormová 
náhrada dvou či třímadlovým zábradlím, jež pochopitelně není ani patřičné tuhosti, ani kotvení, ani 
vyhovující stran výplně a výšky. Nadnásyp kleneb je většinou za vrcholem ohybově málo tuhé klenby 
prosedlý, neb dřívější hutnící prostředky ani postupy nebyly účinné. Omítka vinou zatékání bývá často 
odpadlá. Vlivem neustále pídící vody spárami a vlhkým prostředím nad zastíněnými vodotečemi se na 
zdivu uchycují řasy, sinice a jiné mikroorganismy, jež svým kořenovým či úchytným systémem a agresivním 
chemismem rozrušují postupně zdivo. Na líci čelních zdí a křídel je pak v zasluněném vlhkém prostředí 
prostor pro zavátí humusu a zakořenění vyšších rostlin typu trav, květin, na jejichž místo nastupují keře, 
zakrslé břízy apod. Tlak kořenů těchto rostlin či dřevin je velký a vede k rozpadu zdiva. U kamenného 
zdiva z nasákavých sedimentů dochází vinou střídavým zmrazovacím a rozmrazovacím cyklů k větrání 
kamenů. Na styku s vodou, zejména na horních tocích řek a potoků, dochází vlivem obrusu smýkajících 
se kamenů, k erozi zdiva pat opěr či spodních partií kleneb.

3. OBECNĚ O SANACÍCH KLENEB

Cílem rekonstrukcí starších klenbových mostů bývá obvykle zvýšení zatížitelnosti, oprava nefunkční 
izolace, rozšíření objektu (starší mosty bývaly poplatné tehdejší intenzitě dopravy, a tedy úzké). Dále je 
snahou upravit mostní svršek tak, aby odpovídal požadavkům současných ČSN, TKP či obecně zaužíva-
ným zvyklostem. Způsoby zesilování kleneb bývají provázeny opatřeními, jež zároveň souvisí s renovací 
izolace, proto je logické oba problémy pojednat společně. Obecně jsou prezentovány dva radikálně 
odlišné názory na zesílení klenby. Prvý způsob zesílení spočívá v odtěžení nadnásypu až na samotnou 
klenbu a tuto opatřit spřaženou železobetonovou skořepinou, jež slouží zároveň jako kvalitní podklad 
pro pásovou, stříkanou či stěrkovou izolaci. Druhý pohled je poplatný představě, že vlastní nadnásyp 
a kamenná rovnanina v patách tvoří u starších kleneb se základní konstrukcí kompaktní statický systém, 
že je nevýhodné zbavovat se léty provozu zhutněného nadnásypu. To se ostatně již několikrát potvrdilo, 
kdy po odtěžení nadnásypu mírně zdeformovaná klenba bez dostatečné tlakové rezervy zkolabovala 
(náhlé zřícení). Dále tedy popíši postup při obou výše zmíněných náhledech na konstrukci jako celek:

3. 1. Spřažená skořepina s klenbou

Po odtěžení nadnásypu a očištění klenby tlakovou vodou se do navrtaných otvorů osadí spřahovací 
prvky, instaluje výztuž (většinou KARI sítě při obou površích) a vybetonuje se spřažená skořepina. Při 
podezření ze ztráty stability obnažené klenby doporučujeme klenbu min. v třetinách rozpětí podepřít 
výdřevou. Beton zateče do spár shora a jeho smrštění (rovno přibližně deformaci jako od ochlazení o 15° 
C) klenbu příčně sepne. Po natažení omítky na rub čelních zdí se provede izolace, jež bývá ve spodní části 
odvodněna drenáží, provedenou skrz křídla. Kamenné konstrukce z vnější strany jsou pak zaspárovány. 
Do 30 mm se spáruje ručně spárovacími špachtlemi, hlouběji (30-50 mm) spárovacími pistolemi. U pa-
mátkově chráněných kleneb bývá někdy požadována dle dobových předloh instalace omítky, obvykle 
je památkáři požadována hrubě uhlazená omítka barvy režného zdiva. Někdy bývá problém památkáře 
přesvědčit na použití sanační malty s větší přídržností, pevností a trvanlivostí, barvy stejně pigmento-
vané a povrchově upravené jako dobový originál. Většinou je bohužel trváno na užití klasické vápenné 
omítky. Parapety či.kamenné římsy s obrubami je nutno dimenzovat tak, aby vyhověly požadavkům 
ČSN 73 6201, ale měly původní historický vzhled.
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3. 2. Sanace klenby bez odtěžení nadnásypu

Po vybourání vozovky se nad klenbu instaluje přímo na nadnásyp plovoucí železobetonová deska. 
V příčném směru šíře mezi parapety, v podélném směru délka prodloužena cca 2 m za patu kleneb. Beton 
desky min. C 30/37-XF4, přímo na desce instalována izolace, příčné protispády od parapetů, podélně min. 
0,5 % spád a za deskou odvodnění izolace příčnou drenáží. Na izolaci je pak položena ochrana 40 mm 
LAS a 50 mm obrusné vrstvy, např. ABSM I. Klenba, jež se rozestupuje a spáry jsou v rubu čelních zdí, se 
příčně sepne předpjatými kabely typu Monostrand. Klenba a část nadnásypu je proinjektována modifi-
kovanou cementovou maltou s přídavkem plastifikátoru. Vývrty Φ 25-40 mm sahají do 2/3 kamenného 
zdiva, na 1 m² obvykle 2-3 vývrty. Injektážní tlak 250-400 barů. Mezerovitost uvažována 5-20 %. Je nutno 
sledovat spotřebu injektážního materiálu. Za klenbou mohou být spáry a chodbičky od hlodavců, kte-
rými je schopna téci malta v řádech metrů daleko. Potom je nutno injektovat s přerušením (obvykle na 
1 den) nadvakrát či natřikrát. Jestliže jsme neužili k izolaci výše popsanou externí mostovkovou desku, 
doplníme běžnou zpevňovací cementovou injektáž gelovou akrylátovou izolační injektáží, cca 20 l/m² 
rubu klenby. Spárování či omítka líce klenby a čelních zdí či křídel je v podobě jako v bodě 3. 1. Kamenné 
zdivo z pískovců se dá v případě, kdy není omítka, hydrofobizovat impregnačními bezbarvými prostředky.

4. KONKRÉTNÍ MOSTY, PŘÍKLADY OPRAV

4. 1. Most ev.č. 19-079 přes místní potok v obci Olešná

4. 1. 1.Základní údaje o mostě
Délka přemostění: 10,45 m, 2 pole světlostí 4,75 m
Šikmost mostu: 100 g
Volná šířka mostu: 10,25 m
Šířka mezi obrubami: 8,00 m
Stavební výška: 0,65 m
Výška mostu nad terénem: 3,20 m
Zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, vyjímečná 196 t

4. 1. 2.Důvod a popis opravy

Objekt se nachází na silnici I. třídy č. 19 (bývalá 18-ka, vojensky strategická nejdelší silni-ce v re-
publice). Objekt se nachází v obci Olešná v okrese Žďár nad Sázavou. Silnice v serpentinách klesá do 
centra obce, aby opět vystoupala na horizont. Původní směrové a výškové narovnání s demolicemi 
budov a velkým mostem bylo neprůchodné. Most ve stávající, geometric-ky složité trase, je historický, 
jeho stav byl však havarijní. Zděné parametry se rozpadaly a vozov-ka měla nátrže. Úkolem projektu 
bylo památkově chráněný most rozšířit na normové parametry (cca o 2,0 m), ale přitom zachovat jeho 
historický ráz. V tomto případě při úplné uzávěře byla klenba obnažena a most byl rozšířen železobe-
tonovou konstrukcí v podélném profilu stejné geo-metrie jako původní most (sdružený železobetonový 
rám se dvěmi obloukovými příčlemi). Pů-vodní čelní kamenný lem byl očíslován a předsazen v bednění 
železobetonové klenby o dvou po-lích. Na původní klenbu byla nabetonována spřažená žlb. skořepina, 
jejíž horní úroveň korespon-dovala s vrchem železobetonové příčle rozšíření mostu. Pásovou izolací pak 
byla celoplošně opat-řena, klenba, rub nových žlb. čelních zdí, kde byla izolace protispádem zavedena 
na jejich vrch. Vrch zdí byl opatřen původními kamennými římsami, novým zábradlím s kamennými 
sloupky a kovanou výplní. Klenba byla omítnuta sanační maltou a povrch opatřen ochranným barevně 
tó-novaným nátěrem-barva režného zdiva. Chodníky byly zadlážděny drobnou kostkovou dlažbou, 
obrubníky kamenné OP-3. Nad středním pilířem byly na připravené sokly později instalovány původní 
restaurované sochy. Všechny detaily co do tvaru, rovinatosti povrchu, druhu stavebního materiálu, 
jeho makrotextury a barvy byly konzultovány s památkáři. Při projednání PD i v rámci kolaudace nebylo 
významných vzájemných rozporů. Rekonstrukci provedla fa STRABAG, a. s. Brno.
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Most před opravou

 
Most po opravě

4. 2. Most ev.č. 351-011 přes Skrýšovský potok před městem Polná

4. 2. 1.Základní údaje o mostě
Délka přemostění: 5,70 m, 1 pole
Šikmost mostu: 100 g
Volná šířka mostu: 4,87 m
Šířka zpevnění: 4,87 m
Stavební výška: 1,25 m
Výška mostu nad terénem: 4,06 m
Zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, vyjímečná 196 t

4. 2. 2.Důvod a popis opravy

Stavba se nachází mezi obcemi Brzkov a Polná, objekt přemosťuje Skrýšovský potok. Most je tvořen 
kamennou přesypanou klenbou s parapety. Křídla jsou půdorysně odsunuta od linie parapetu na nos-
né konstrukci o 1,0-1,5 m a jsou zakončena kruhovými pilířky. V místě křídel není líc svislý, ale směrem 
do terénu se odklání. Křídla jsou ze smíšeného kamenného a cihelného zdiva. Kamenná klenba měla 
vypadané a vyplavené spáry, odpadlou omítku, vykloněné korodují-cí cihelné parapety. Klenba byla 
zamáčená vinou nefunkční izolace. Klenba nebyla odvodněná. Cihelné parapety se vykláněly a hrozily 
zřícením. Most je památkově chráněn. Proto se správce rozhodl most opravit tak, aby byly splněny po-
kud možno normové návrhové parametry ze strany silničářské a mostařské a zároveň aby po dohodě 
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s památkáři objekt nedoznal stran zachování kulturního dědictví předků zásadních změn. Přitom obě 
strany přivítaly opravu, jež zaručí pro-dloužení životnosti bez dalších zásahů o desítky let.

Objekt byle opravován tak, aby byl zachován jeho původní vzhled a rozměrové parametry. Opra-
-va spočívala v zesílení, zaizolování a odvodnění klenby, přestavbě parapetních zídek, zainjektová-ní 
smíšeného zdiva křídel a opěr, výměně omítky za trvanlivou sanační maltu, opravě a rozšíření zpevnění 
pod mostem. Zesílení kamenné klenby bylo i z důvodu přezdění parapetů voleno jako spřažená železo-
betonová skořepina. Spojení se skořepinou klenby bylo pomocí vodotěsných kotev délky 500 mm nad 
povrch skořepiny. Vrch parapetních zdí byl rovněž opatřen kamennými des-kami. Při přezdění parapetních 
zídek byly tyto nepatrně (cca o 20 cm oproti současnému stavu) zvýšeny, aby byly zlepšeny bezpečnost-
ní parametry mostu proti pádu vozidel či chodců. Na konci křídel byl dozděn jeden chybějící kruhový 
pilastr. Spodek opěr byl opatřen patkou, bránící erozi zdiva a spárování opěry. Most vzhledem k jeho 
délce není opatřen odvodňovači. Dle zkušenosti s rozšiřováním vozovek, vzájemných poklesů apod. byla 
v celé délce výkopu, to je 13 m vyměně-na konstrukce živičné vozovky jako celek, v této konstrukci pak 
bylo realizováno rozšíření. Kvůli odvodnění nižší části vozovky (protispád) a kvůli válcování je vozovka 
na krajích vedle parapetů opatřena pětiřádkem z kostek 100/100/100 mm do cementového lože. Kromě 
toho jsou „kouty“ mezi zídkami křídel a vozovkou odlážděny lomovým kamenem do betonu. Kyneta po-
toka byla odlážděna pod mostem a cca 3 m od mostu na vtoku i výtoku lomovým kamenem do betonu. 
Opravu provedla fa MAKOS, a. s.

Most před opravou

 
Most po opravě
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4. 3. Most ev.č. 42821-1 v obci Velehrad

4. 3. 1.Základní údaje o mostě
Délka přemostění: 7,55 m, 1 pole
Kolmá světlost: 7,40 m
Šikmost mostu: L 87 g
Volná šířka mostu: 4,80 m
Šířka zpevnění: 4,00 m
Stavební výška: 1,40 m
Výška mostu nad terénem: 4,30 m
Zatížitelnost (stávající): normální 32 t, výhradní 75 t, vyjímečná 302 t

4. 3. 2.Důvod a popis opravy

Mostní objekt převádí komunikaci III/42821 přes potok Salaška v obci Velehrad. Důvodem opravy mostu 
je nevyhovující stavební stav stávajícího památkově chráněného barokního kamen-ného mostu. Nosnou 
konstrukci tvoří pískovcová polokruhová klenba. Povrch klenby je opatřen torkretovou omítkou. Tloušťka 
zdiva klenby ve vrcholu je 50 cm, tloušťka omítky je 5-15 mm. Spodní stavba se sestává z kamenných 
pískovcových opěr, povrch opatřen torkretovou omítkou. Křídla jsou kolmá, šikmá a rovnoběžná-dle 
tvaru toku. Materiál křídel je rovněž pískovec, povrch opatřen omítkou. Založení spodní stavby je prav-
děpodobně plošné. Základy opěr jsou nepřístup-né. Vozovka je z žulové kostky, tloušťky 10 cm. Izolaci 
mostu tvoří jílová vrstva. Na levé straně mostu je osazena externí ocelová lávka z dřevěnou mostovkou.

Na základě špatného stavu mostní kulturní památky byl vyvolán ŘS Zlínského kraje a MěÚ v Uherském 
Hradišti podnět k vypracování studie na opravu mostu ev.č. 42821-1. Stávající stav objektu je neúnosný 
vlivem chátrání, průsaků a zamáčení pískovcového zdiva, prostupujícími svislými trhlinami, apod. Tor-
kretová omítka je zamáčená, lokálně zvětralá, a především na mostě neestetická. Opevnění paty klenby 
je u pravobřežní opěry podemleté. Pískovcové zdivo čelních parapetních zdí je nerovné, vyvrácené, po-
škozené po nárazu vozidel. Zábradlí mostu tvoří para-petní zídky, vpravo se zdobenou ocelovou mříží. 
Levostranná zídka je nestylová, dodatečně insta-lovaná. Zábradlí je napadeno korozí, tvar je nenormový, 
výška i výplň nevyhovuje ČSN. Levo-stranná lávka lemuje čelní zídku mostu, lávka zakrývá historický 
vzhled mostu, prkna mostovky zamáčí čelní zídku. Ocelové nosníky korodují, dřevěné fošny uhnívají.

Vzhledem k závažným závadám na nosné konstrukci, spodní stavbě a příslušenství bude pro-vedena 
oprava mostu. Součástí opravy mostu bude odstranění stávající a stavba nové lávky, opra-va komu-
nikace před a za mostem v nezbytně nutném rozsahu. Po odstranění lávky budou odstra-něny nové 
nepůvodních parapety z levé části mostu. Dále bude odstraněna torkretová omítka z klenby, čelních 
zdí a nábřežních zdí (cca 3-5 m od mostu jsou zdi mostní, dále patří majiteli a správci toku). Kamenné 
zdivo bude otryskána vysokotlakým vodním paprskem 600 -800 bar. Bu-de odstraněna kostková dlažba 
s podsypem v úseku konec úpravy projektovaný Dopravoprojek-tem-přechod v živičnou vozovku směr 
Tupesy (cca 45-50 m). nábřežní zeď na vtoku bude nadvý-šena na levém břehu tak, aby silnice byla 
opatřena obrubou výšky 150 mm a bylo možno komuni-kaci odvodnit uliční vpustí či stylovým chrličem, 
zabudovaným do zdi. původní parapetní zdi s barokními motivy na vtoku včetně kovového zábradlí 
budou zrestaurovány sochařem a tento motiv vyroben t a instalován také na výtoku – most bude tedy 
mít původní tvar a rozměry. Para-petní zdi budou staticky zajištěny proti vyklánění předpjatými táhly 
s protikorozní ochranou, sklípky zapraveny tak, aby nepřevyšovaly líc parapetů a nebyly rozpoznatelné. 
Táhla budou pod vozovkou a budou chráněna proti korozi. Původní sochy či kopie budou navráceny 
na sokly mos-tu. Dále bude nutno vydláždit vozovku kostkovou dlažbou do cementového lože tak, aby 
niveleta podélného profilu komunikace hladce navazovala na přilehlé úseky. V úseku kolem parapetů 
bude zřízen kamenem dlážděný odrazný proužek šíře 500 mm, výška obruby 150 mm, aby vozidla neo-
-hrozila parapety. Tím se šířka mezi obrubami zmenší na 3,80 m. Most bude jednosměrný, provoz bude 
upraven dopravními značkami P7 a P8 s označením předností, rychlost doporučujeme snížit na 30 km/h 
dopravními značkami B 20a. Kamenná klenba, parapetní zdi mimo ozdobné prvky a přilehlé nábřežní 
zdi budou vyspárovány.

Následně bude provedena zpevňující cementová injektáž, jež bude sanovat kamenné zdivo klenby 
i zdí a zaizolování rubu klenby i zdí gelovou injektáží. Kamenný líc kleneb, parapetních i restau-rovaných 
nábřežních zdí bude naimpregnován bezbarvými zpevňujícími vodovzdornými roztoky proti dalšímu 
větrání kamenného zdiva a ornamentů, bude dozděna kamenná patka, jež bráni po-demílání klenby, 
dno možno opatřit kamennou dlažbou do betonu, jež bude cca 5-10 m od mostu ukončena příčnými 
prahy v úrovni dna. Po odstranění stávající lávky, opravě mostu bude v místě původní lávky zřízena 
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nová subtilní betonová lávka. Lávka bude směrově v zakružovacím oblou-ku o poloměru 20 m a bude 
odsunuta od parapetní zídky opraveného mostu až o 0,65 m, šířka chodníku 1,5 m. Bude to novodobá 
s mostem nesouvisející konstrukce.

Projekt je zatím ve fázi studie, v roce 2007 bude zpracována PD ve stupni DÚR a DSP. Od-had nákladů 
na opravu je cca 6 mil. Kč.

 
Pohled od centra Velehradu k Tupesům před opravou (vlevo kaple Sv. Jana Nepomuka)

 
Pohled na vtok-původní historická část pokrytá torkretem
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Pohled na vtok- po opravě památkářem-Acad. sochařem

 
Pohled na vtok- po opravě

 
Pohled směr Velehrad-centrum
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4. 4. Most ev.č. 40610-2 ve městě Telč

4. 4. 1.Základní údaje o mostě
Délka přemostění: 5,36 m, 1 pole
Kolmá světlost: 5,36 m
Šikmost mostu: kolmý (100 g)
Volná šířka mostu: 6,258 m
Šířka mezi obrubami: 4,65 m
Stavební výška: 0,90 m
Výška mostu nad terénem: 7,30 m
Zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, vyjímečná 196 t

4. 4. 2.Důvod a popis opravy

Stavba se nachází v blízkosti centra města Telč na silnici III/40610, ulice Na Hrázi. Objekt přemosťuje 
místní potok – přepad z Ulického do Staroměstského rybníka. Most se nachází v městské památkové 
rezervaci, samotný objekt není památkově chráněný. Stávající mostní kon-strukci tvoří historická klen-
bová konstrukce neznámého stáří, jenž byla několikrát opravována. Spodní stavba je tvořena masivními 
kamennými opěrami, tloušťky 1,50 m. Na výtoku jsou mo-hutná rovnoběžná křídla, taktéž kamenná, 
tloušťky 1,31 m. Na vtoku most bez křídel, na most navazují nábřežní zdi. Nosná konstrukce je tvořena 
kruhovou klenbou z kamenného zdiva pro-měnné tloušťky od 400 mm ve vrcholu po 1500 mm v patě. 
čelní zdi výšky 1,45 m nad klenbu, taktéž z kamenného zdiva, vrchní plochu tvoří rulové desky tloušťky 
100 mm. Podhled nosné konstrukce, opěry a křídla byly pokryty omítkou ze stříkaného betonu. Čelní 
zídky byly omítnuty vápenocementovou omítkou. Povrch vozovky je tvořen žulovou kostkovou dlažbou. 
Stavební stav nosné konstrukce byl ovlivněn zejména silným zamáčením zdiva klenby i spodní stavby. 
Pří-činou byla buď zcela chybějící izolace rubu klenby nebo její degradace. Z těchto důvodů aby ne-
-docházelo k dalšímu zhoršování stavu mostu byl správce nucen přistoupit k opravě. Vozovka a potaž-
mo celý mostní svršek byl nedávno rekonstruován, naší opravou tedy nebyl dotčen a byl zachován ve 
stávajícím stavu. Veškeré prováděné práce vyplývaly z nutnosti provedení izolace rubu klenby, opěr 
a křídel bezvýkopovou technologií. Nejdříve byly konstrukce mostu otryskány vysokotlakým paprskem 
600-1000 barů. Konstrukce byla otryskána vlhkým pískem Izolace byla provedena metodou gelové 
injektáže. Před provedením gelové injektáže bylo nutno klenbu řádně zaspárovat – ručně špachtlí ce-
mentovou maltou, hloubka 30-50 mm spárovací pistolí. Kvůli velmi špatnému stavu zdiva klenby byla 
nejprve na celé spodní stavbě provedena základní vrstva stříka-ného betonu v tloušťce cca 4-5 cm. 
Dále byla provedena dvojstupňová zpevňující a výplňová cementová injektáž zdiva a rubu aktivovanou 
maltou s plastifikátory a stabilizátory, neb vlastní izolační gelová injektáž je nákladná a jak se ukázalo 
při provádění výplňové injektáže zdiva ce-mentovou maltou, dosahované spotřeby injektážního gelu 
by mnohonásobně převýšily původní předpoklad. Vlastní injektáž akrylátovými gely byla provedena 
rovněž dvojstupňově. Po prove-dení izolace byl podhled klenby opatřen skořepinou ze dvou vrstev 
stříkaného betonu po 40 50 mm vyztužených sítí KARI 8/100/100. Na křídlech a líci výtokové čelní zdi 
byla provedena vrst-va tloušťky 50 mm ze stříkaného betonu, taktéž vyztužená sítí KARI. Výztužné 
KARI sítě byly přichyceny ke konstrukci mostu vlepenými trny hmoždinkami. Před zahájením prací byly 
vytyče-ny všechny známé inženýrské sítě. Rozmístění injektážních vrtů bylo voleno obezřetně aby ne-
do-šlo k jejich ohrožení. Samotné injektážní vývrty byly pak provedeny cca do ¾ tloušťky klenby, aby 
nemohlo dojít k poškození kabelů. Povrch pak byl opatřen omítkou ze sanační malty s přidáním ostrého 
písku, barevně odpovídajícího např. šedému písku typu Tovačov. Rub výtokové čelní zídky a celá omítka 
vtokové čelní zídky byla opatřena novou sanační omítkou. Barvy omítek byly na místě upřesněny MěÚ 
Telč. Povrch omítek měl pohledově simulovat vápennou maltu hrubě uhlazenou. Povrch konstrukce ze 
stříkaného betonu byl ošetřen hydrofobním impregnačním nátě-rem. Na výtoku před začátkem čelní 
zdi se nachází socha Anděla strážce, jež je nemovitou kultur-ní památkou ev. č. dle ÚSKP 5300. Socha 
včetně podstavce byla během opravy ochráněna kotve-ným dřevěným bedněním. Opravu provedla fa 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.
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Most před opravou

 
Most po opravě

4. 5. Most ev.č. 37-048 ve městě Žďár nad Sázavou

4. 5. 1.Základní údaje o mostě
Délka přemostění: 24,89 m, 3 pole
Kolmá světlost polí: 7,14 + 7,24 + 7,00 m
Šikmost mostu: kolmý (100 g)
Volná šířka mostu: 6,50 m
Šířka mezi obrubami: 5,50 m
Stavební výška: 0,85 m
Výška mostu nad terénem: 4,28 m
Zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, vyjímečná 196 t

4. 5. 2.Důvod a popis opravy

Tento projekt řešil rekonstrukci mostu ev. č. 37-048 ve Žďáru nad Sázavou. Most se nachází na silnici I. 
třídy č. 37 Trutnov – Velká Bíteš v km 75,509. Místně komunikace propojuje městské části Zámek a Vysočany 
jako ulice Santiniho. Most přemosťuje Stržský potok který tvoří spojnici mezi Konventským a Bránským 
rybníkem. Jedná se historický, barokní most. Byl postaven za opata Bernarda Henneta. Chronogramy 
na osmi sochách světců určují dobu vzniku. Na sedmi vychází letopočet 1761 a na jedné (sv. Metoděj) 
1766. Není znám autor těchto plastik. Na jedné straně mostu jsou sochy sv. Benedikta, sv. Mikuláše, 
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sv. Jana a sv. Cyrila, na druhé pak sv. Ber-narda, sv. Vojtěcha, sv. Pavla a sv. Metoděje. Stavební stav 
mostu se v poslední době neustále zhoršuje. Dle výsledků hlavní prohlídky provedené doc. Ing. Janem 
Tomkem, CSc. v srpnu 2003 a potažmo diagnostiky provedené firmou DIVYP spol s r. o. v listopadu 2003 
je nutné provést celkovou opravu mostu k  zachování bezpečného provozu po mostě. Proto majitel 
a správce mostu Ředitelství silnic a dálnic ČR přistoupilo k zadání projektu rekonstrukce. Projektovaná 
oprava bude řešit závady mostu a upravuje stavební stav mostu tak, aby ho bylo možno dále bezpečně 
používat. Základy mostu a křídel nebyly podrobněji diagnostikovány, předpokládáme plošné za-ložení 
kamenného pásu na dřevěný pilotový či haťový rošt. Opěry jsou zděny z lomového kame-ne, pilíře jsou 
z opracovaného kvádrového zdiva. Čelní zídky z lomového kamene jsou opatřené omítkou. Křídla jsou 
vyzděna z kvádrového zdiva. Čelní zdi kleneb, podhledy a opěry vykazují stopy vyluhování a promáčení, 
zdivo opěr je povrchově narušeno, ve spárách chybí malta. Křídla jsou deformovaná – příčně vykloněna. 
Nosná konstrukce mostu sestává ze tří eliptických kleneb světlosti 7,14 + 7,24 + 7,00 m. Provedení kle-
neb je z lomového kamene a čelního portálového prstence z kvádrového zdiva. Klenba je na podhledu 
opatřena omítkou. V roce 1949 byla mostní konstrukce zesílena vložením spojité železobetonové desky, 
uložené na stávající opěry. Projekt předpokládal úplné odlehčení stávajících kleneb, což se dle výsledků 
měření svislých deformací při přejezdu nadměrných vozidel nezdařilo. Podhled kleneb vykazuje známky 
promáčení a vylu-hování, zamáčení kolem vyústění odpadních rour odvodňovačů, odpadává omítka. Vo-
zovka s živičným krytem v oboustranné podélném sklonu od středu mostu, kamenná obruba proměnné 
výšky. Oboustranný odrazný proužek šířky 0,50 m s povrchem z litého asfaltu. Chodníky nejsou, pěší 
doprava je vedena po samostatné lávce pro pěší na vtoku. Vozovka je projetá, nerovná s trhlinami a vý-
tluky. LA na odrazných proužcích se zcela rozpadá. Zábradlí nad mostními opě-rami kovové s ozdobnou 
výplní a vodorovnými madly. Sloupky jsou kamenné zděné pilíře. Zá-bradlí nad rovnoběžnými křídly je 
kamenné z kvádrového zdiva. Zábradlí má proměnnou výšku 0,5-0,4 m. Zábradlí na mostě celoplošně 
koroduje a zejména horní madlo se rozpadá. Projekt si klade za cíl opravit zjištěné závady odstranit 
a provést takové konstrukční opatření aby nedošlo k jejich opakování, a bylo most dále plně využívat.

Na mostě bude zachováno stávající prostorové uspořádání, tj. 6,50 m volná šířka, šířka mezi ob-
rubami pak 5,50 m + oboustranný odrazný proužek 0,5 m. Budou odstraněny stávající vrstvy vozovky 
a izolace až na povrch železobetonové desky. Odstraněny budou taktéž obruby a odraz-né proužky až 
po rub čelních zdí. Po odhalení, očištění povrchu desky a zjištění její kvality bude rozhodnuto zda je 
desku možno sanovat, nebo je nutné přistoupit k provedení nové desky. Stáva-jící odpady odvodňova-
čů budou odstraněny, vzniklé otvory budou sanovány (vyplněny). Budou provedeny injektážně-nosné 
mikropiloty, jež zajistí proinjektování podzákladí a zdiva klenby v okolí podpor. Zbytek kleneb mimo 
části proinjektované mikropilotami bude hloubkově ručně zaspárován a zainjektován pomocí vývrtů ø 
40 do hloubky 2/3 kamenného zdiva. Injektováno bude cementovou maltou bez plniva (cement + voda 
+ plastifikátor). Na železobetonové desce bude instalována vanová izolace desky s pečetící vrstvou, 
zakončené vhodným detailem na svislé ploše krajních čelních zdí. Budou instalovány nové odvodňovače 
izolace a odvodňovače povrchu vozovky včetně odpadů. Provede se osazení kotev na zakotvení nových 
odrazných proužků, osa-zení stávajících kamenných obrub a  odláždění nových odrazných proužků 
drobnou kamennou kostkovou dlažbou. Bude provedena ochrana izolace z LAS a obrusná vrstva AKMS I. 
Niveleta bude vyspravena v nezbytně nutném úseku, cca 10 m před a za mostem. Výškově i směrově 
ne-bude niveleta měněna, dojde pouze k vyhlazení lokálních nerovností. Na obou koncích mostu bude 
proveden flexibilní mostní závěr, odvodněný příčným drenážním proužkem s odpadem. Stávající ocelové 
zábradlí bude zachováno, bude demontováno, odrezeno a zkorodované části budou doplněny kovářsky 
provedenými replikami. Zábradlí bude pozinkováno a opatřeno ochranným nátěrem černé barvy. Stá-
vající nakloněná křídla budou narovnána, statické zajištění křídel do budoucnosti zajistí vložení nové 
železobetonové vany mezi křídla. Vana bude dimenzo-vána tak, aby přenesla všechna roznášená zatížení 
od dopravy samostatně a nedocházelo k zatěžování sanovaných křídel. Křídla budou poté „narovnána“ 
a přikotvena k vaně. Kromě sta-tického zabezpečení budou současně zajištěna obě předpolí mostu a to 
jak v přechodové oblasti, tak i proti účinkům srážkové vody z povrchu silnice. Vana bude opatřena izolací. 
Drobné defekty kamenného zdiva parapetů (uražené rohy apod.) nebudou opravovány. V místech, kde 
je kamenné zdivo omítnuto (líce čelních zdí, podhled klenby), bude omítka otryskána vodním paprskem, 
bu-de provedeno hloubkové vyspárování zdiva cementovou maltou a poté budou klenby znovu omítnuty 
omítkou s hydraulickým vápnem, hrubě uhlazenou. Ostatní kamenné části mostu (bez omítky) budou 
pouze omyty tlakovou vodou a budou ponechány beze změny. Pouze uvolněné kameny budou znovu 
řádně usazeny, spáry budou zapraveny. Nebude prováděna žádná výměna poškozených kamenných 
bloků. Dno vodoteče bude opevněno kamennou dlažbou do betonu ukončenou betonovými prahy.

Zatím je zpracována dokumentace projektu ve stupni DSP+ZDS. Most je plánován k opravě na léta 
2007-2008.
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Pohled proti směru staničení sil. I/37

 
Pohled na výtok

4. 6. Most ev.č. 133-003 před obcí Těšenov

4. 6. 1.Základní údaje o mostě
Délka přemostění: 2,39 m, 1 pole
Kolmá světlost polí: 2,36 m
Šikmost mostu: 89,86 g
Volná šířka mostu: 6,00 m
Šířka mezi obrubami: 6,00 m
Stavební výška: 1,32 m
Výška mostu nad terénem: 2,44 m
Zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, vyjímečná 196 t

4. 6. 2.Důvod a popis opravy

Tento projekt řešil rekonstrukci mostu ev. č. 133-003 v obci Těšenov v okrese Pelhřimov. Objekt, je-
hož rekonstrukci jsme navrhovali, měl před opravou omezenou zatížitelnost. Nosnou konstrukci tvoří 
kamenné desky. Protože u kamene, třebaže pevného typu žula, není definovaná pevnost či dovolené 
namáhání v tahu za ohybu, měl by mít most teoretickou zatížitelnost nulovou. Přesto most sloužil bez 
větších poruch již 112 let, přičemž po něm probíhala veškerá doprava. Ne-ní vyloučeno, že za války tudy 
projížděly 60 t tanky. Objekt sice není památkově chráněný, ale ojedinělá kamenná nosná konstrukce 
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v kombinaci se spodní stavbou s kamennými konzolkami a kamennými deskami zpevnění dna tvoří vý-
znamný krajinotvorný prvek a ojedinělou technickou památku. Proto jsme se rozhodli stávající objekt 
nedemolovat, ale sanovat tak, aby stávající nosná konstrukce i spodní stavba byly zachovány s tím, 
že nosná konstrukce bude suplována železobe-tonovou rozšířenou mostovkovou deskou, jež nebude 
s původními kamennými deskami spolupů-sobit. Šířkové uspořádání bylo rovněž nevyhovující, šířka 
zpevnění byla před opravou pouze 4,73 m. Most měl rovněž nevyhovující bezpečnostní zařízení, silniční 
ocelové trojmadlové zábradlí (mělo zde být zábradelní svodidlo). Most bylo třeba urychleně opravit, 
protože při extrémním zatížení by mohlo dojít k prolomení kamenných desek nosné konstrukce a vážné 
havárii typu zří-cení mostu. Jako vstup pro projekt opravy bylo nutné provést ověření rozměrů mostu 
a geodetic-ké zaměření mostu a okolí. Z podélného profilu a překlápění vozovky vyplývalo, že niveletu 
není potřeba podstatně měnit, pouze lokálně vyhladit (výškové rozdíly starý-nový stav byly do 20 mm). 
Příčný spád na mostě 5,02 % byl v podstatě zachován, bylo ho nutno hladce napojit na stá-vající stav 
na začátku a konci úpravy – 20 m před a za mostem, celková délka úpravy byla tedy 40,0 m. Po konzul-
taci se správcem bylo dohodnuto, že bude proveden nový úložný práh na stáva-jících opěrách, líc opěr 
bude vyspárován a kamenné zdivo zainjektováno cementovou těsnící a zpevňovací injektáží. Stávající 
parapetní zdi a vrchy křídel budou odbourány půdorysně po líc opěr, výškově po vrch kamenných desek 
nosné konstrukce. Na nové úložné prahy bude nabeto-nována nová mostovka, zřízena izolace, římsy, 
zábradelní svodidla a vozovka. Svahy mimo most budou zplanýrovány, opatřeny mulčováním a hydro-
osevem. Most byl opravován za úplné uzávě-ry. Doprava byla vedena po objízdné trase po krajských 
komunikacích II. a III. třídy.

Most byl opraven dle projektu v roce 2006. Opravu provedla firma MAKOS, a. s.

 
Most před opravou

 
Most po opravě
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Poodhalování nepřístupných dutin 
předpjatých nosníků
autor: Ing. Igor Suza, Ing. Ondřej Sedláček

člen	UMČR

organizace: Mostní a silniční, s. r. o. 
Havlíčkova 170/72, 602 00 Brno, mobil: 603 268 286 
e-mail: igor.suza@mostni-silnicni.cz; www.mostni-silnicni.cz

Ke zjišťování stavu předpjaté nosné konstrukce patří stanovení pevnosti betonu, stanovení pH, 
chloridových iontů, poloha, stav, koroze předpjaté výztuže atd. Velmi důležitý je také průzkum dutin 
mezi prefabrikovanými nosníky, které jsou od doby své výstavby ze všech stran zabetonované a mohlo 
by se zdát, že stav těchto dutin nebude nikdy odhalen…

Většina našich mostů s rozpětím jednoho pole do 30 m byla od druhé poloviny padesátých let vyráběna 
z tyčových prefabrikátů. Kromě několika málo výjimek (u velmi krátkých mostů) byly mezi předpjatými 
prefabrikáty (nebo v nich) vylehčující podélné dutiny, které byly při montáži definitivně uzavřeny. Byly 
nepřístupné, nekontrolovatelné, těsně uzavřené, mnohdy dokonce vodotěsně uzavřené…

POODHALOVÁNÍ NEPŘÍSTUPNÝCH DUTIN PŘEDPJATÝCH NOSNÍKŮ 
 
autor :  Ing. Igor Suza, Ing. Ondřej Sedláček,  
  mobil : 603 268 286, e-mail : igor.suza@mostni-silnicni.cz 

organizace :  Mostní a silniční, s.r.o. 
  Havlíčkova 170/72, 602 00 Brno, mobil: 603 268 286   
  www.mostni-silnicni.cz     
 

 
Ke zjišťování stavu předpjaté nosné konstrukce patří stanovení pevnosti betonu, stanovení pH, 
chloridových iontů, poloha, stav, koroze předpjaté výztuže atd. Velmi důležitý je také průzkum 
dutin mezi prefabrikovanými nosníky, které jsou od doby své výstavby ze všech stran 
zabetonované a mohlo by se zdát, že stav těchto dutin nebude nikdy odhalen.....   
 
Většina našich mostů s rozpětím jednoho pole do 30 m byla od druhé poloviny padesátých let 
vyráběna z tyčových prefabrikátů. Kromě několika málo výjimek (u velmi  krátkých mostů) byly 
mezi předpjatými prefabrikáty (nebo v nich) vylehčující podélné dutiny, které byly při montáži 
definitivně uzavřeny. Byly nepřístupné, nekontrolovatelné, těsně uzavřené, mnohdy dokonce 
vodotěsně uzavřené...  
 

 

DÁLNIČNÍ MOST Z KA-73 
 
 spodní líc nosníku byl 

suchý, 
 nosníky KA-73 byly již z 

výroby opatřeny odvod-
ňovacími otvory, 

 při výrobě nosníků se 
stávalo, že horní část 
otvorů byla zaslepena 
betonem, 

 po zjištění neprůchodnosti 
otvoru tohoto nosníku byl 
proveden vrt průměru 35 
mm a z dutiny vytékala 
voda po dobu cca  15 
minut, 

 
Ale jak vypadají tyto nosníky „zevnitř“ ?  Některé dobře, jiné špatně, ale to poodhalování je vždy 
zajímavé a ukazuje skutečnosti, které bychom těžko předpokládali.  
Průzkum stavu (koroze) předpjaté výztuže se provádí v místech, která se zdají na konstrukci 
jako nejhorší (místa předpokládaných poruch). Jsou to tedy místa s podélnou trhlinkou, 
inkrustací, stopami po dlouhodobém zatékání, v příčných montážních (kontaktních) spárách, 
odpadem krycí vrstvy betonu, atd. Ale tato místa se určují na základě zkušeností a vizuální 
prohlídky zvenku. Ale průzkum zevnitř nám může ukázat další místa možných problémů a 
usnadnit nalezení toho hledaného „nejslabšího“ článku.  
Následující fotografie jsou zaměřeny JEN na průzkum dutin nejběžněji používaných nosníků 
KA a I. Nejdříve jsou pohledy do vzdálenějších částí nosníků a v závěru pak pohledy na 
zabetonovaná čela.  
Veškeré, dále uvedené záběry byly provedeny záznamovou technikou, která do dutin nosníků 
pronikala odvodňovacími otvory.  
 
 
 

Dutiny v nosnících (KA-61, KA-67, KA-73)  

Ale jak vypadají tyto nosníky „zevnitř“? Některé dobře, jiné špatně, ale to poodhalování je vždy za-
jímavé a ukazuje skutečnosti, které bychom těžko předpokládali.

Průzkum stavu (koroze) předpjaté výztuže se provádí v místech, která se zdají na konstrukci jako nej-
horší (místa předpokládaných poruch). Jsou to tedy místa s podélnou trhlinkou, inkrustací, stopami po 
dlouhodobém zatékání, v příčných montážních (kontaktních) spárách, odpadem krycí vrstvy betonu, atd. 
Ale tato místa se určují na základě zkušeností a vizuální prohlídky zvenku. Ale průzkum zevnitř nám 
může ukázat další místa možných problémů a usnadnit nalezení toho hledaného „nejslabšího“ článku.

Následující fotografie jsou zaměřeny JEN na průzkum dutin nejběžněji používaných nosníků KA a I. 
Nejdříve jsou pohledy do vzdálenějších částí nosníků a v závěru pak pohledy na zabetonovaná čela.

Veškeré, dále uvedené záběry byly provedeny záznamovou technikou, která do dutin nosníků pro-
nikala odvodňovacími otvory.
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Dutiny v nosnících (KA-61, KA-67, KA-73)
 

 

DÁLNIČNÍ MOST Z KA-73 
 

 dutina nosníku KA-73, 
 ideální stav po téměř 50-ti 

letech provozu, 
 beton těchto nosníků je 

většinou v dobrém stavu, 
 nejkritičtější jsou místa v 

oblasti netěsných most-ních 
závěrů a příčných 
montážních spár, 

 pro únosnost je však 
rozhodující stav předpjaté 
výztuže,  

 dalším problémem je 
neodborná montáž i rekon-
strukce 
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 průhled dutinou ve směru staničení od 1. opěry. 

Dno je zaneseno kusy betonu z probouraných 
montážních otvorů (viz text u dalších fotografií) a 
dalším stavebním odpadem. Na stropě dutiny je 
významná síť podélných a příčných trhlin 
s vápennými výluhy. V horních hranách jsou 
podélné trhliny. Beton nosníku je silně degradován 
vlivem zatékání. 
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 průhled dutinou ve směru staničení od 1. opěry.    Foto dole obdobný záběr v jiné dutině. 
 Na dně dutiny napadané kusy betonu z dodatečně probouraných montážních otvorů 

v horních rozích nosníku. Standardně byly nosníky KA vybaveny ve stojinách montážními 
otvory, kterými bylo protaženo montážní  ocelové  lano. Protože  se tak u všech nosníků 
nestalo, musely být následně vybourány dvě dvojice otvorů ve stropě, kterými byly 
protaženy montážní  ocelová  lana. 

 V době stavby  ještě nebyla běžně dostupná jádrová vrtací technika.   
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Podélná dutina dálničního mostu z předpjatých nosníků KA-73 
 tento stav není z doby výstavby, ale z následné rekonstrukce, která spočívala v instalaci 

spřahující desky. Pravděpodobně při necitlivém odbourávání vyrovnávacích a spádových 
vrstev (nebo při instalaci spřahujících trnů) došlo k probourání relativně tenké (100 mm) 
horní desky nosníku.  Probouraný otvor byl zabedněn, nebo utěsněn PUR pěnou. 
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 Průhled dutinou ve směru 
staničení od 1. opěry. Ve stropě 
příčné trhliny s vápennými 
inkrustacemi v místech smykové 
výztuže. Lokálně se vytvořily i 
vápenné krápníčky. Stopy 
vápenných výluhů na stěnách.  
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 průhled dutinou ve směru 
staničení od 1. opěry. Patrné 
inkrustace v 1. příčné montážní  
spáře nosníku. Podélné trhliny s 
inkrustacemi v horních hranách 
dutiny. Kolem trhlin je beton 
zamáčený. Ve stěnách obnažená 
korodovaná výztuž. Dno je zane-
seno odpadem. Dutina je vlhká. 

 
Dutiny předpjatých 
nosníků jsou mnohdy 
vyplněny nejrůznějším 
materiálem   

 

  

  
 

F 
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Dutiny mostů z nosníků I-73Dutiny mostů z nosníků I-73  
 

 

MOST z I-73 
 
 inkrustace v podélné 

spáře mezi před-
pjatými nosníky I-73 
svědčí o dlouhodo-
bém zatékání do 
pohledově nepřístu-
pné dutiny 

 
MOST z předpjatých nosníků I-67 
 dutina nosníku s instalovanou odvodňovací trubkou. 
 



68

L

R
B F

L

R
B F

L

R
B F

L

R
B F

L

R
B F

L

R
B F

L

R
B F

L

R
B F

L

R
B F

 
  Průhled dutinou proti směru 
staničení. Čelo dutiny je utěsněno 
cihelnou vyzdívkou. Dno je 
zaneseno, což brání odtoku vody. 
Strop dutiny je zamáčen. Vápenné 
inkrustace na stojině 3. nosníku 
v místě klesajícího předpjatého 
kabelu. 
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Pohled k pravému (5.)  nosníku. 
Vpravo výrazné vápenné inkrusta-
ce sledující průběh klesajícího 
předpjatého kabelu. 
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 Průhled dutinou proti směru 
staničení. Čelo dutiny je utěsněno 
cihelnou vyzdívkou. Dno je 
zaneseno, což brání odtoku vody. 
Korodovaný odvodňovač. Ve stojině 
6. nosníku trhlina s vápennými 
inkrustacemi sledující průběh 
klesajícího předpjatého kabelu. 
Zamáčení kolem klesající trhliny. 
 
 
 
 Průhled dutinou proti směru 
staničení. Dno je zaneseno, což 
brání odtoku vody. Korodovaný 
odvodňovač. 

 
 
 
 
 

R 
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Ukončení - zazdění čel nosníků, nadpodporový příčník 
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DÁLNIČNÍ MOST z KA-67 
 pohled na konec dutiny nad brněnskou opěrou. Dutina 

byla utěsněna heraklitovou deskou z důvodu betonáže 
čel nosníků (nadpodporový příčník), 

 dno je zaneseno kusy betonu. V dutině byl ponechán 
vázací (rádlovací) drát, 

 ze stropu odpadl rozsáhlý kus betonu. Lze připustit, že 
toto se stalo až v průběhu rekonstrukcí mostu.   

  
 
 

B 
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DÁLNIČNÍ MOST z NOSNÍKŮ KA-73  Pohledy k čelu nosníku  
 u nosníků KA-61 bývala dutina uzavřena 150 mm zdí z plných cihel. V rámci urychlení 

prací byly časem cihly vyměněny za heraklit, stabilizovaný dvojicí střešních latí. Mnohdy 
beton vyhřezl až k odvodňovacímu otvoru... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71

 

L

R
B F

L

R
B F

 

SILNIČNÍ  MOST Z NOSNÍKŮ  KA-61 
 

 pohled na konec dutiny nad 3. opěrou. Čelo dutiny bylo 
utěsněno vyzdívkou. Podélná trhlinka na stropě dutiny. 
Vápenné výluhy na stěnách. Vyzdívka je od spodu 
zamáčená. Stojící voda na dně dutiny před 
vyzdívkou. 

 kamerová prohlídka dutin předpjatých nosníků KA-61 
byla provedena záměrně po deštivém počasí.  

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

 

 
Poznámka Velmi nebezpečný stav! Odvodňovací otvory, kterými „jsme vstoupili“ do dutiny byly 

situovány z neznámých důvodů relativně daleko od opěry (cca 1,5 m). V důsledku 
vzepětí nosníků i poměrně malého podélného skonu a „vodotěsného“ zazdění a 
zabetonování nadpodporového příčníku vznikl nebezpečný stav, že voda dlouhodobě 
(trvale)  stojí nad kotevní oblastí, kde je umístěna předpínací výztuž ve dně nosníku, 
které je „jen „100 mm.    
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Charakteristická stránka z diagnostické zprávy z průzkumu dutin dálničního mostu z 
nosníků KA-67 
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  průhled dutinou ve směru 
staničení od 1. opěry. Vpravo 
vápenné výluhy. Na dně dutiny 
napadané kusy betonu z pro-
bouraných montážních otvorů 
v horních rozích nosníku. Pod 
otvory je napadaný beton od 
betonáže, 

 na horní a pravé dolní fotografii  
jsou vidět originální kruhové 
montážní otvory ve stojinách, 
kterými měly být vybaveny všechny 
nosníky KA. Protože  se tak u všech 
nosníků  nestalo, byly následně 
vybourány otvory ve stropě, kterými 
bylo protaženo montážní   lano. V 
době stavby  ještě nebyla dostupná 
jádrová vrtací technika.   

  pohled k začátku dutiny nad 
pražskou opěrou. Dutina byla 
utěsněna heraklitovou deskou. Při 
betonáži došlo k vyhřeznutí betonu 
do dutiny nosníku. 

 

  

K3 Sonda do dutiny 9. nosníku ve vzdálenosti cca 0,5 m za lícem 1. opěry v 1. poli, 
 pohled k levému  a pravému  bočnímu líci dutiny 9. nosníku. Vlevo vápenné výluhy. 

Vpravo místo odpadu krycí vrstvy betonu. 
 

F 

B 
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Plán správy a údržby mostu dnes a zítra
autor: Ing. Tomáš Míčka

organizace: Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 00 Praha 4, 
+420606644442, micka@pontex.cz

Anotace

Dle	mé	zkušenosti	bylo,	a často	stále	je,	zpracování	Plánu	správy	a údržby	mostu	víceméně	pouze	
formalistické	a řeší	se	zkopírováním	dotčených	částí	stávajících	předpisů	a doplní	se	technickými	listy	
těch	výrobků	použitých	na	mostě,	které	má	zpracovatel	plánu	zrovna	k dispozici.

1. Úvod

Problematika návrhu, realizace a následného provozování mostní konstrukce je z obecného pohledu 
velice komplexní problém. Postupy používané v jednotlivých fázích vývoje mostní konstrukce jsou pře-
depsány, či alespoň doporučeny, v systému právních norem, technických norem, smluvních vztahů, TKP, 
ZTKP, TP, apod. V tomto obsáhlém systému dokumentů různých stupňů závaznosti je mnohdy obtížné se 
plně zorientovat a ve výsledku efektivně navrhovat, realizovat a provozovat mostní stavby.

V současné době Pontex zajišťuje pro ŘSD ČR návrh struktury funkčního Plánu správy a údržby, který 
by měl danému správci mostního objektu skutečně pomoci v jeho správě.

2. Smysl Plánu správy a údržby mostu

Výpočet celkových nákladů na výstavbu a provozování mostní stavby nelze objektivně provést bez 
dostatečně podrobných podkladů. Jedním z nutných podkladů je určitě i příloha projektové dokumen-
tace „Plán správy a údržby“.

Kvalitně zpracovaný a aktualizovaný Plán správy a údržby je, resp. by byl, velmi cenný nástroj pro 
správce mostu při veškerých činnostech, které se týkají monitoringu stavu, údržby a oprav. Může posloužit 
například prohlídkáři pro rychlé seznámení s vyšetřovaným mostem před vlastním výkonem prohlídky. 
Ve srovnání s analýzou kompletní dostupné dokumentace se jedná o nesrovnatelně efektivnější řešení. 
Jeden přehledný dokument ke každému mostu by bylo možno, podobně jako v současnosti mostní list, 
snadno získat elektronickými prostředky např. z centrální databáze objektů příslušného správce. Do-
pátrání kompletní dokumentace včetně všech dalších důležitých dokumentů z doby výstavby je obvykle 
velmi složité nebo dokonce nemožné, a to často jen v papírové a nekompletní verzi.

Obsah Plánu správy a údržby je cenný z technického, ekonomického, i časového hlediska. Na jeho zá-
kladě může být sestaven např. finanční plán investic, získat povědomí o nárocích na výluky provozu, apod.

Plán správy a údržby je dokument, který by měl shrnovat veškeré důležité informace o mostní kon-
strukci, zejména pak:

- provozní charakteristiky (zatížitelnost, předpokládaná životnost jednotlivých prvků mostu 
a jejich ochran…),

- údržbová činnost (předpokládaný harmonogram a rozsah plánované údržby, oprav, rekonstrukcí 
a demolice částí mostu i mostu jako celku, popis předpokládaného zpřístupnění pro jednotlivé 
úkony),

- monitorovací činnost (nároky na rozšířený rozsah běžných či hlavních prohlídek, upozornění 
na atypické detaily konstrukce včetně kritérií jejich hodnocení, požadavek na periodický mo-
nitoring včetně kritérií jeho hodnocení, specifikace rozsahu monitoringu včetně specifikace 
podmínek (přesnost měření, použité metody měření, podmínky během měření, apod.), popis 
zpřístupnění částí stavby, dokumentace a popis zapojení jednotlivých prvků monitoringu…),

- případně i shrnutí nejvýznamnějších rizik z hlediska zanedbaných prvků monitorovacích či 
údržbových činností (např. výstraha, že některé použité konstrukční celky jsou velmi obtížně 
opravitelné či zcela neopravitelné…).
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3. Co by mělo být součástí Plánu správy a údržby
a) základní popis mostu na úrovni údajů, které jsou uvedeny v ML z PD na stupni PDPS
b) schematické přehledné výkresy z PD na stupni DSPS na úrovni obrázků, které jsou uvedeny v ML
c) uvedení všech rozhodujících výměr, které jsou využitelné v rámci správy a údržby objektu
d) uvedení všech problémů a jištěných poruch z doby stavby
e) uvedení všech anomálií, resp. kritických částí konstrukce, které v případě selhání významně 

omezí zatížitelnost, živostnost či použitelnost
f) uvedení skutečných rozhodujících vlastností mostu zjištěných v rámci zkoušek prováděných 

v rámci výstavby (např. modul pružnosti betonu nosné konstrukce) ovlivňujících jeho chování
g) jasný a jednoznačný popis všech použitých výrobků včetně uvedení výrobců, uvedené očeká-

vané životnosti a záručních dob
h) uvedení způsobu technologie výměny hlavních konstrukčních částí s omezenou dobou živost-

nosti (ložiska, MZ, závěsy, aj.)
i) uvedení způsobu zpřístupnění mostu včetně požadavků na DIO pro výkon sledování a údržby
j) popis všech metod sledování daného objektu, uvedení požadovaného způsobu a přesnosti 

měření uvedení výchozích hodnot, stanovení kritických hranic
k) uvedení způsobu měření teploty nosné konstrukce, která běžně ovlivňuje všechny ostatní 

sledované prvky
l) popis způsobu vyhodnocování všech prováděných měření
m) uvedení výsledků zjištěných při zatěžovací zkoušce
n) u všech činností, kde je to nutné uvést požadavky na kvalifikaci, které budou sledování a údržby 

zajišťovat
o) uvedení harmonogramu sledování a údržby včetně očekávaných nákladů.

poznámky
• Body trvalého geodetického sledování je vhodné zaměřit i v rámci zatěžovací zkoušky před 

uvedením mostu do provozu. Tyto body pak následně využívat např. při přejezdu nadměrných 
přeprav.

• Snažit se rozsah plánu minimalizovat. Rozhodně se vyhnout přepisování norem a technických 
předpisů tak, jak se to dělá dnes. Ideálním výsledkem by možná byla forma excelovského 
sešitu. Zdrojem včech dat však vždy musí být sdílený databázový systém (obdoba či součást 
BMS, resp. CEV).

• Plán sledování a údržby musí být živým sdíleným organizmem, který musí být dostupný všem, 
kdo s mostem pracují. Musí být však zřejmé, kdo a za jakým účelem plán upravuje.

4. Závěr

Obsahem tohoto příspěvku je snaha o upozornění na častou absenci dokumentace mostních staveb 
týkající se plánované správy a údržby. Je až překvapivé, že v dnešní době, kdy výrobci malé spotřební 
elektroniky (např. žehličky) jsou povinni přiložit k prodanému výrobku v hodnotě několika stokorun 
a s plánovanou životnosti v řádu několika let podrobný návod, a na druhé straně dodavatelé mnohdy 
velmi sofistikovaných stavebních konstrukcí s pořizovacími náklady v řádu desítek či stovek milionů 
korun a plánovanou životností 100 let nepředkládají „návod“ žádný.
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Evidence mostních objektů a jejich 
označení
autor: Věra Chládková

organizace: Věra Chládková, Projektová činnost ve výstavbě 
Horáčkova 1214/23, 14000 Praha 4 
tel. 724 140769, e-mail: vera.chladkova@centrum.cz

Anotace:

Článek	pojednává	přehledně	o povinnostech	správce	k mostům,	konkrétně	v tomto	článku	o správ-
ně-evidenční	činnosti	na	mostech.	Podrobně	 jsou	povinnosti	správce	uvedeny	v zákonných	úpravách	
a příslušných	mostních	normách	v článku	citovaných.

Obsah:
1. Úvod.
2. Základní povinnosti a rozsah činnosti mostmistra a majetkového správce z hlediska majetkové 

správy.
3. Vedení evidence mostních objektů.
4. Značení na mostních objektech.
5. Závěr: znalost základních norem a předpisů souvisejících s činností správce mostů.

1. ÚVOD
- 13/97 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
 § 9 (1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. A III. třídy je kraj, na jehož 

území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní 
komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

 § 9 (4) Prováděcí právní předpis (Vyhláška 104/97 Sb.) vymezí podrobnosti k péči vlastníka 
pozemní komunikace o dálnici, silnici a místní komunikaci, způsob jejich evidence, náležitosti 
smlouvy o zajištění správy a údržby dálnic nebo silnic I. třídy,

 popř. náležitosti smlouvy dle zákona lze použít i pro zajištění správy a údržby silnic nižších 
tříd a místních a účelových komunikací.

- Vyhláška 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 ČÁST II. Péče vlastníka o komunikace a jejich evidence.
 § 5 (1) Základní evidencí PK, vč. objektů je pasport, který vedou jejich správci.
 (2) Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník (§ 9 odst. 2 zákona).

2. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A ROZSAH ČINNOSTI MOSTMISTRA - MAJETKOVÉHO SPRÁVCE MOSTŮ

Činnost majetkového správce mostů je u jednotlivých organizací mnohdy rozdělena mezi různá od-
dělení a následně bývá složité skloubit poznatky různých oddělení k žádanému výsledku a prospěchu 
stavu mostů. Činnost mostmistra správního i výrobního je v zásadě stanovena v pracovní smlouvě, 
která určuje rozsah jeho pracovní náplně, míru zodpovědnosti a kompetence v rámci organizačního 
řádu působiště mostmistra.

3. VEDENÍ EVIDENCE MOSTŮ U SPRÁVCŮ

Evidence mostních objektů je vedena ve dvou stupních:.
• Ústřední pasport (odbor silniční databanky Ostrava BMS – Systém hospodaření s mosty).
• Pasport u správce objektů, který je u většiny správců na ústřední pasport navázán.

Správce objektu je zodpovědný za každoroční aktualizaci dat, vč. oprav mostních listů po přestavbě 
nebo opravě mostu, kde dochází ke změně evidovaných údajů.
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Databáze objektů, čili jejich evidence, je u správce vedena zpravidla elektronicky s možností potřeb-
ných operativních výstupů (přehledů).

Způsob vedení evidence je stanoven v jednotlivých článcích ČSN 73 6220.

Tato norma platí pro evidenci mostních objektů:
• mostů
• podjezdů
• podchodů
• podchodů
• lávek
• propustků
• dalších objektů PK (tunelů, galerií, zdí, přívozů a železničních přejezdů), kterým se zpravidla 

přidělují evidenční čísla.

3.1 Základní druhy evidence
• Databáze objektů se seznamy objektů, tzv. registr objektů
• Přehledné mapy objektů
• Mostní listy objektů, vč. náčrtu objektů
• Projekty sledování a údržby objektů
• Evidence prohlídek objektů
• Archiv objektů dále obsahuje (zápis předání a  převzetí objektu, projektovou dokumentaci 

skutečného provedení, diagnostické průzkumy, přepočty zatížitelnosti, doklady o opravách 
a stavební údržbě mostu).

3.2 Evidenční údaje jednotlivých objektů v pasportu – registru objektů

• Správní údaje (evidenční číslo mostu, staničení na komunikaci, souřadnice, třídu komunikace, 
předmět přemostění, kraj, okres, obce, katastrální území, správce mostu, archivace mostního 
listu a PD - inventární číslo, důvod změny v evidenci údajů a další údaje evidované správcem).

• Základní pasport – návrhové a konstrukční charakteristiky (délka přemostění, délka NK, délka 
mostu, počet mostních polí, celková šířka mostu, šířka mezi zvýšenými obrubami, volná šířka, 
stavební výška, úložná výška, výška mostu nad terénem, volná výška nad mostní konstrukcí, 
hloubka vody, šikmost mostní konstrukce, označení šikmosti, rok postavení, rok poslední re-
konstrukce, hydrotechnické údaje a další údaje evidované správcem).

• Technické údaje o spodní stavbě (konstrukční a materiálové charakteristiky podpěr a jejich 
počet, dále zemní těleso, přechodová oblast).

• Technické údaje o nosné konstrukci (konstrukční a materiálové charakteristiky nosné kon-
strukce, počet polí, druh statického působení, typ a výrobce mostních závěrů a ložisek pokud 
jsou osazeny.

• Údaje o mostním svršku (vozovka, chodníky, římsy).

• Údaje o  vybavení objektu (záchytný systém, odvodnění, schodiště, PHS, dopravní značení, 
osvětlení, ochranná a revizní zařízení, aj.)

• Provozní charakteristiky (stavební stav mostní konstrukce, její použitelnost z hlediska bez-
pečnosti provozu, hodnoty o zatížitelnosti objektu).

• Údaje o  cizích zařízení (typ a  jejich umístění v  prostoru mostního objektu, dále evidence 
smluv s vlastníky cizích zařízení o věcném břemeni s podmínkami pro uložení cizích zařízení – 
ČSN 73 6201, čl. 15.21).

• Ostatní údaje evidované správcem (finanční náklady, provádění údržby, aj.)
Z evidenčních údajů v databázi mostů lze generovat titulní stranu mostního listu, vč. náčrtu mostního 

objektu. Náčrt je uložený v dokladové části evidenčních údajů.
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4. ZNAČENÍ NA MOSTECH.

4.1 Označení objektů evidenčním číslem a další dopravní značení

Čl. 6. 1. 3 ČSN 73 6220 Evidenční čísla nových objektů přiděluje garant registru objektů na základě 
žádosti správce mostních objektů.

Tabulky s evidenčním číslem mostu

Správce mostu je povinen označit evidované mosty (pojezdy, přejezdy, tunely…) tabulkami s evidenč-
ním číslem na obou koncích objektu. Tabulka se zhotoví podle čl. 11.2 ČSN 73 6220 a osadí na sloupek ve 
výšce 1,3 m vpravo ve směru jízdy, u podjezdů, tunelů a galerií vpravo na čelní líc opěry, popř. portálu. 
Zásady pro osazování značek je např. v TP 65.

Vyznačení zatížitelnosti na mostech podle ČSN 73 6222:

Čl. 14. 1. U každého mostu, jehož normální zatížitelnost (Vn) je menší než 26 t, popř. výhradní zatíži-
telnost (Vr) menší než 48 t je nutné osadit příslušnou dopravní značku (B13) popř. dodatkovou tabulku-
(E5) „Jediné vozidlo…t. Pokud je Vn ≥ 26 t a Vr ≤ 48 t je nutné osadit dopravní značku B13 s dodatkovou 
tabulkou E5. U mostů se zatížitelností na jednu nápravu menší než 11,5 t je nutné osadit dodatkovou 
značku (B14) s omezením zatížení na jednu nápravu.

Čl. 14. 2. , 14. 3. U veřejných lávek pro chodce a cyklisty jejichž normální zatížitelnost je menší než 
hodnota stanovená dle ČSN EN 1991-2:2005 je nutno omezit průchozí prostor pro chodce, popř. infor-
mativní tabulkou s omezením zatížení lávky rovnoměrným zatížením v kg/m2. U veřejných lávek pro 
chodce a cyklisty jejichž zatížitelnost rovnoměrným zatížením je menší než 2,5kN/m2 je nutno omezit 
pěší provoz informativní tabulkou s rovnoměrným zatížením v kg/m2 (popř. tabulkou upozorňující na 
zákaz shluku osob).

5. ZÁVĚR

Základní normy a předpisy souvisejících s činností správce mostů, evidence a archivace:

Následující základní normy by měl vlastnit každý správce mostních objektů.
• ČSN 73 6220 Evidence mostních objektů pozemních komunikací (dále PK)
• ČSN 73 6200 Mosty – terminologie a třídění
• ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK
• ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů PK
• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

Všechny předpisy vztahující se k mostním objektům (Technické podmínky staveb, Technické kva-
litativní podmínky staveb, Vzorové listy staveb pozemních komunikací, Metodické pokyny, směrnice 
a další technické předpisy, informace k Oprávněním k provádění mostních prohlídek a dalších odborných 
činností souvisejících s přípravou, diagnostikou a prováděním staveb) schvaluje Ministerstvo dopravy 
a naleznete je na webových stránkách www.pjpk.cz.
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Vliv revize ČSN 73 6221 - Prohlídky 
mostů pozemních komunikací na výkon 
běžných prohlídek mostních objektů
autor: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

organizace: Mott MacDonald CZ, Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
Tel: 221 412 820, Fax: 221 412 810 
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ČVUT v Praze, Fakulta stavební 
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice 
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e-mail: michal.drahorad@fsv.cvut.cz

Anotace

Před	dvěma	lety	byla	vydána	kompletní	revize	české	technické	normy	pro	prohlídky	mostů	pozemních	
komunikací	ČSN  73	6221.	Předmětem	provedené	 revize	bylo	uvést	 tuto	 technickou	normu	do	 souladu	
s platnými	technickými	a právními	předpisy,	upřesnit	a doplnit	zásady,	postupy	a termíny	pro	provádění	
prohlídek.

Cílem	tohoto	příspěvku	je	poukázat	na	zásadní	změny	technické	normy	ve	vztahu	k provádění	běžných	
prohlídek	mostů,	osvětlit	jejich	důvody	a případně	poskytnout	vysvětlení	k jejich	aplikaci.

Účel běžných prohlídek

Běžnými prohlídkami se provádí (prů)běžný dozor nad stavem a  bezpečností mostních objektů 
(mostů a propustků) na síti pozemních komunikací, jakožto veřejně přístupnými místy. Běžné prohlídky 
slouží jako základní podklad pro plánování nestavební údržby mostních objektů a výkon jejich správy. 
Za provádění prohlídek zodpovídá vlastník mostu, v případě potřeby může tuto povinnost smluvně 
přenést na správce mostu.

Základním posláním běžných prohlídek je zejména kontrola stavu mostu, jeho částí a  prvků ve 
vztahu k zajištění bezpečnosti provozu na převáděné a/nebo přemosťované komunikaci. To je dáno 
právní odpovědností (občansko-právní i trestně-právní) vlastníka/správce mostního objektu za jeho 
bezpečnost. Při jakémkoliv incidentu souvisícím s mostním objektem (nehoda na mostě, porucha nebo 
dokonce pád části mostu do prostoru pod mostem apod.) lze totiž v současné době očekávat zvýšený 
tlak na kontrolu plnění povinností vlastníka/správce objektu, mezi něž patří také řádné provádění pra-
videlných prohlídek a dodržování navržených opatření (viz zákony č. 13/1997, 361/2000 Sb. a souvisící 
vyhlášky, zejména 104/1997). Na ŘSD například proběhla, i když z jiných důvodů, hloubková kontrola 
NKÚ zaměřená na správu mostů v letech 2019 a 2020. Výsledky této formální kontroly byly i přes vysokou 
úroveň provádění správy mostů ze strany ŘSD poměrně tristní.

Z hlediska správy a údržby mostních objektů spočívá role běžné prohlídky v kontrole stavu mos-
tu a návrhu takových opatření, která zajistí bezpečný provoz na mostě i pod ním (odstranění poruch 
zádržného systému, poruch vozovky apod.) a ve stanovení požadavků na nestavební údržbu mostního 
objektu. V případě zjištění závažných závad na mostě, které ohrožují nebo mohou ohrožovat spolehlivost 
(únosnost) mostu, je povinností zpracovatele běžné prohlídky iniciovat mimořádnou prohlídku mostu.
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Rozsah provádění běžných prohlídek

Rozsah běžné prohlídky je odvislý od jejího účelu uvedeného v předchozím odstavci. Při běžné pro-
hlídce se provádí kompletní vizuální kontrola mostu, jeho částí a prvků z hlediska jejich všeobecného 
stavu, použitelnosti a zajištění bezpečnosti provozu na mostě i pod ním. Zejména se v rámci běžné 
prohlídky provádí:

- kontrola stavu a funkčnosti záchytného systému (svodidla, zábradlí, odrazné proužky a ob-
rubníky);

- kontrola stavu a bezpečnosti vozovky na mostním objektu a předpolích (výtluky, koleje, pro-
pady 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 od-
vodnění, stav a funkčnost dalších prvků odvodnění - vývařiště, skluzy apod.);

- všeobecná kontrola stavu mostního objektu (stav jednotlivých částí z hlediska ohrožení provozu 
na mostě a pod ním, např. poškození nosné konstrukce a spodní stavby, zatékání, odpadávání 
materiálu nebo celých prvků z mostu apod.);

- kontrola míst a stavu mostu, jeho částí nebo prvků předepsaná předchozími hlavními nebo 
mimořádnými prohlídkami (např. kontrola konkrétních míst nebo stavu a rozvoje dříve zjiště-
ných poruch, sledování vybraných trhlin apod.);

- kontrola provádění údržby a  plnění opatření navržených předchozími prohlídkami, včetně 
záznamu do zprávy z prohlídky.

Při běžné prohlídce se vizuálně kontrolují všechny běžně přístupné části a prvky mostu. Části mos-
tu zakryté (např. založení, horní líc nosné konstrukce) a nepřístupné bez zásahů do konstrukce mostu 
(např. vnitřní nepřístupné dutiny) nebo bez použití speciálních zařízení (např. mostní prohlížečka) se 
hodnotí nepřímo, na základě závad a poruch zjištěných na běžně přístupných částech mostu (např. za-
tékání, trhliny, apod.).

Součástí běžné prohlídky je rovněž kontrola označení mostu a jeho vybavení dopravním značením 
omezujícím zatížitelnost mostu, nebo jiná omezení uvedená v mostním listu (omezení maximální dovo-
lené rychlosti, apod.). Z formálního hlediska lze osazení dopravního značení na mostě opět považovat za 
velmi důležité, a to z hlediska řešení potenciálních incidentů na převáděné/přemosťované komunikaci 
ve vztahu ke správě mostu.

Intervaly provádění běžných prohlídek

Intervaly provádění běžných prohlídek mostů se, na rozdíl od propustků, revizí normy nezměnily. 
Intervaly provádění prohlídek se primárně řídí stavem mostu uvedeným v poslední hlavní prohlídce 
mostu a požadavky plynoucími z povinnosti zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci. Obecně lze 
konstatovat, že běžné prohlídky se provádějí pravidelně, optimálně v obdobích vegetačního klidu, kdy 
konstrukci zakrývá vegetace jen v minimálním rozsahu.

Požadované intervaly běžných prohlídek definuje ČSN 73 6221 takto:
Mosty	(tj. mostní	objekty	vyjma	propustků	a konstrukcí	mostům	podobných):

- nejméně jedenkrát ročně u mostu s klasifikačním stupněm stavebního stavu I–IV;
- nejméně dvakrát ročně u mostů s klasifikačním stupněm stavebního stavu V–VII.

Propustky	a konstrukce	mostům	podobné:
- nejméně jedenkrát ročně.

Intervaly	běžných	prohlídek	se	přiměřeně	zkrátí:
- na základě závěrů hlavní, mimořádné nebo kontrolní prohlídky mostu (v závislosti na stavu 

mostu, jeho kritických částí nebo prvků);
- podle závěrů/doporučení diagnostického průzkumu a/nebo výpočtu zatížitelnosti, v závislosti 

na informativní zbytkové životnosti mostu;
- podle požadavků údržby mostu (na základě rozhodnutí vlastníka/správce mostu).

Opatření v rámci běžné prohlídky

V rámci provedení a vyhodnocení běžné prohlídky mostního objektu se stanoví požadavky na jeho 
údržbu a navrhnou se příslušná opatření na odstranění závad a zajištění bezpečnosti provozu na převá-
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děné, případně přemosťované, komunikaci. Z pohledu zpracovatele běžné prohlídky mostu to znamená 
navrhnout způsob a stanovit naléhavost odstranění závad a poruch zjištěných při provádění prohlídky 
mostu.

Spektrum možných opatření je dáno povahou prohlídky a omezuje se zpravidla na opatření prove-
ditelná správcem mostu (běžná/nestavební údržba) s naléhavostí odstranění do jednoho roku, resp. do 
příští běžné prohlídky. Pokud jsou při prohlídce zjištěny závady a poruchy vyžadující odborné posouzení 
(významné deformace, trhliny, kmitání mostu, apod.), opatření většího rozsahu (neproveditelná běžnou/
nestavební údržbou), nebo vyžadují zpřístupnění běžně nepřístupných částí mostu, navrhne se v rámci 
opatření provedení mimořádné prohlídky mostu.

Zpráva z prohlídky

Obsah	zprávy

Zpráva z běžné prohlídky je základním výstupem prohlídky a dokladem o jejím provedení. Z formál-
ního hlediska je zpráva oficiálním dokumentem, který musí obsahovat všechny náležitosti uvedené 
v ČSN 73 6221. Zpráva se proto zpravidla zpracovává v systému používaném pro evidenci a správu mostních 
konstrukcí, v ČSN 73 6221 jsou v informativní příloze B uvedeny vzory formulářů pro zpracování běžné 
prohlídky. Nedílnou, ne-li dokonce základní, součástí prohlídky je fotodokumentace objektu. Zpráva 
z prohlídky a navržená opatření musejí být projednány s vlastníkem/správcem objektu.

Zpráva z běžné prohlídky musí obsahovat:
- Identifikační údaje prohlíženého objektu
- Datum provedení prohlídky
- Identifikační údaje zpracovatele prohlídky (zodpovědné osoby)
- Základní údaje o mostě (převezme se z mostního listu a poslední HPM)
- Popis stavu a závad objektu
- Návrh opatření na odstranění zjištěných závad a poruch
- Záznam o projednání s vlastníkem/správcem objektu

Obsah a rozsah některých částí je odvislý od uspořádání mostu a stavu mostu zjištěného prohlídkou 
(popis stavu a závad, návrh opatření), u ostatních částí je obsah pevně dán.

Fotodokumentace

Fotodokumentace z prohlídky je z pohledu správce a navazujících prací (provádění opatření, nava-
zující prohlídky apod.) zcela zásadní částí prohlídky. Fotodokumentace musí v dostatečně podrobném 
rozsahu dokumentovat stav mostu, jeho částí a prvků v době provádění prohlídky. Fotodokumentace 
slouží mimo jiné k hodnocení vývoje stavu mostu v čase při dalších prohlídkách mostu (hlavní, mimo-
řádné), a měla by proto zachycovat rozhodující části a prvky mostu a jejich souvislosti. Obvyklý rozsah 
fotodokumentace je následující:

- Celkové uspořádání mostu (boční pohledy na most)
- Prostorové uspořádání na mostě
- Prostorové uspořádání pod mostem
- Pohledy na jednotlivé podpěry mostu
- Pohledy na křídla krajních opěr
- Podhled nosné konstrukce v jednotlivých polích
- Dokumentace mostních závěrů (pohled shora)
- Dokumentace zjištěných závad a poruch

Jednotlivé uvedené části fotodokumentace lze rovněž zachytit a popsat na společných snímcích 
(např. podhled nosné konstrukce a pohled na spodní stavbu, případně sloučení přehledných fotografií 
s dokumentací zjištěných závad). Cílem je stručné zachycení skutečného stavu mostu v době provádění 
prohlídky, včetně dokumentace a identifikace rozhodujících závad a poruch. V případě, že je předepsáno 
sledování konkrétních závad je nutno rozsah fotodokumentace odpovídajícím způsobem upravit a pří-
padně doplnit vhodnými záznamy.

Zodpovědnost zpracovatele prohlídky

Zodpovědnost zpracovatele prohlídky se zakládá na pracovně-právním vztahu se zadavatelem pro-
hlídky mostu, který je definován smlouvou o dílo, případně pracovní smlouvou. Zpracovatel prohlídky 
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zodpovídá v  rozsahu své činnosti (prohlídky) za správnost a úplnost prohlídky a navržená opatření 
(jejich dostatečnost a přiměřenost).

Naopak vlastník/správce mostu se má při správě a údržbě objektu závěry prohlídky a navrženými 
opatřeními řídit tak, aby zodpovědně vykonával svěřenou povinnost (chování řádného hospodáře).

Závěr

V článku jsou shrnuty základní informace k provádění a rozsahu běžných prohlídek mostních objektů 
ve vztahu ke změně ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací, která je platná od ledna 2018.

Literatura

ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, leden 2018
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Příklad stavby mostu střední délky 
s pohledem na jeho budoucí údržbu
autor: Ing. Michael Šmucr

člen	UMČR

organizace: Inbest, Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice 
smucr@inbest.cz

Úvod

Na začátek opět trochu statistiky, s použitím Přehledu z informačního systému o silniční a dálniční 
síti ČR (stav k 1. 1. 2021, vypracovaného ředitelstvím silnic a dálnic ČR, odbor silniční databanky a NDIC.

Z celkem zde evidovaných 17.654 mostů (tedy vše od 2,0 m délky) je více než 70% všech evidovaných 
mostních objektů ve vlastnictví a správě krajů, organizačně například v Jihočeském kraji, dále respek-
tující okresní uspořádání, přičemž například jen v okrese České Budějovice, to představuje téměř dvě 
stě mostních objektů.

Dostupnost důležitých částí mostu je v této situaci, pro provádění efektivní správy a údržby velmi 
důležitá, a je nutno mít tuto skutečnost na zřeteli již při přípravě a projektování rekonstrukcí i nových 
mostů.

Příkladem může být realizace nového mostu přes říčku Smutná nedaleko Bechyně.

Svou délkou, 43 m (tedy v kategorii 10,01 – 50,0 m) patří k jedné čtvrtině (4.461 mostních objektů) 
mostů v ČR, (v Jihočeském kraji je asi 225 mostních objektů v této rozměrové kategorii).

Z pohledu správy a údržby patří k těm složitějším, zejména proto, že jde o mosty místně důležité, 
avšak „malé“, a obvykle i obtížně dostupné, jinými slovy „na prohlížečku to není, potok je široký a hlu-
boký, a žebřík krátký“.

Přístupy k důležitým částem mostu navržené zpracovatelem projektové dokumentace tak mohou 
správci nového mostu (tedy prohlídkáři) práci hodně usnadnit, ale někdy také zbytečně zkomplikovat.

SO 201 Most ev. č. 1354 – 1 přes říčku Smutná

Stávající jednopólový most přes řeku Smutná za Bechyní směrem na Radětice, klenbový z lomového 
kamene, kde pouze nárožní hrany mostu byly tvořeny opracovanými kamennými bloky. Původní most 
byl ve špatném technickém stavu, například výrazné průsaky do zdiva klenby, podmáčené zdivo s vá-
pennými výluhy, degradovaný beton říms, v některých místech i s obnaženou výztuží. Současně most 
nevyhovoval dnešním požadavkům na šířkové a směrové poměry.

Na základě výše uvedeného, bylo majitelem, tedy Jihočeským krajem rozhodnuto o kompletní demolici 
mostu a nahrazení mostu novým, umístěným vedle mostu stávajícího.
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Půdorys nový stav

 
Vzorový příčný a podélný řez

Technické řešení nového mostu:

Založení mostu není jednotné. Opěra OP1 (ve směru na Bechyni) je založená hlubině na velkoprůmě-
rových pilotách o profilu 900 mm o počtu celkem 6 ks. Pilíř P2 a opěra OP3 jsou založeny plošně.
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Zapažená stavební jáma pro plošné založení pilíře P2

 
Systémové bednění pro betonáž pilíře P2

Nosnou konstrukci tvoří spojitý jednotrámový nosník o dvou mostních polích. Uložení nosné kon-
strukce je na opěře OP1 a pilíři P2 rámové, na opěře OP3 na všesměrných elastomerových ložiskách. 
Rozpětí polí je 18,56 a 25,855 m. V příčném řezu tvoří nosnou konstrukci trám s vyloženými konzolami. 
Výška trámu v prvním poli je 1,0 m a ve druhém poli 1,1 m. U pilíře P2 v místech náběhu je výška trámu 
proměnná. V místě vetknutí do pilíře je výška trámu 2,0 m. Pro betonáž NK byla použita pevná skruž, 
podepřena ocelovými příhradovými nosníky osazených na podporách PIŽMO.
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Montáž pevné skruže

 
Montáž dřevěných ramenátů a podlahy bednění nosné konstrukce

Nosná konstrukce mostu je dodatečně předepnuta. V konstrukci je umístěno celkem 8 předpínacích 
kabelů, každý kabel je tvořen 19 lany a každé lano tvoří 7 drátů. Předpínací systém byl použit od spo-
lečnosti VSL. Předepnutí konstrukce bylo provedeno z opěry OP3.
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Odbedněná mostovka, provádění brokování povrchu

Mimořádná pozornost byla věnována umožnění přístupu k důležitým bodům a částem mostu, které 
je nutno pravidelně sledovat jak při běžných prohlídkách ta prohlídkách hlavních. Velmi snadno jsou 
přístupné obě opěry, pilíř a uložení nosné konstrukce je sice dosažitelné pouze ze žebříku, ale v pod-
statě bezproblémově.

 
Pohled na most z pravé strany (pilíř P2 a opěra OP3)
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Revizní schodiště na opěře OP3.

 
Revizní schodiště na opěře OP1.
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Pohled pod most, příčník na OP1.

 
Pilíř P2 fungující jako rámová stojka.
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Elastomerová ložiska a lamelové mostní závěry na OP3.

 
Opěrná stěna z betonových tvarovek včetně vyústění uličních vpustí.
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Pohled na opěrnou stěnu zprava.

Závěr

Je tedy zřejmé, že spolupráce správce mostu (budoucího) a zpracovatele projektové dokumentace 
již ve fázi přípravy a projekčních prací je velmi důležitá a celkem jednoduchým technickým, ale také 
promyšleným řešením lze podstatně urychlit a zefektivnit jak správu mostu, tedy prohlídky, tak i jeho 
údržbu, popřípadě opravy.
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Správa mostů v Jihočeském kraji 
(JčK) na silnicích II. a III. třídy 
prostřednictvím webové aplikace 
a zkušenosti s jejím dalším rozšířením 
prostřednictvím tabletů při výkonu 
běžných prohlídek v terénu
autor: Mgr. Václav Škopek, hlavní mostmistr SÚS JčK

organizace: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK) 
tel.: 387 021 022, 606 647 942, e-mail: skopek@susjk.cz

Anotace

Příspěvek	pojednává	o zkušenostech	s webovou	aplikací	(aplikace)	pro	komplexní	správu	a organizaci	
údržby	mostů	na	silnicích	II.	a III.	třídy	v Jihočeském	kraji	a jejím	dalším	vývoji.	Aplikace	byla	vytvořena	
vlastními	silami	Správy	a údržby	silnic	Jihočeského	kraje	a nasazena	k datu	21. 10. 2011.	V roce	2014	bylo	
zprovozněno	automatické	propojení	Webové	aplikace	s účetním	systémem	organizace	a v roce	2017	byla	
aplikace	úspěšně	rozšířena	o tzv. mobilní	část	v podobě	tabletů	využívaných	při	výkonu	běžných	prohlí-
dek.	V roce	2020	byla	mobilní	aplikace	tabletů	dále	rozšířena	o automatické	dohledání	mostu	v terénu	
dle	souřadnic	GPS.	Dále	v březnu	roku	2021	byly	tablety	z roku	2017	nahrazeny	novými.

V březnu - 2019 jsem zde zveřejnil popis rozšíření Webové aplikace pro správu mostů JčK (aplikace), 
spočívající ve vytvoření tzv. mobilní části, kdy jsou běžné prohlídky vytvářeny prostřednictvím tabletů.

Aplikace je dále průběžně zdokonalována a doplňována v návaznosti na získané zkušenosti tak, aby 
byla uživatelsky komfortnější a současně, aby byly zajištěny požadované výstupy. Další trvalou snahou 
je hledání způsobu, jak ještě více usnadnit práci jeho uživatelů.

Na podzim roku 2016 byly zahájeny práce na vývoji tzv. mobilní aplikace pro operační systém (OS) 
„Android“ tabletu, který navazuje na již používanou aplikaci. Tablety byly následně vybaveny jednotlivý 
mostmistři a provádění běžných prohlídek se tak děje prostřednictvím tabletu.

Pro představu o rozsahu evidovaného pasportu mostních objektů uvádím dále základní data. Na 
silnicích II. a III. třídy se v Jihočeském kraji nachází celkem 1076 mostů, které spravuje 7 bývalých okres-
ních správ silnic, transformovaných v roce 2002 na Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK), 
která je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje.

Webové aplikace pro správu mostů JčK (aplikace) byla vytvořena a nasazena 21. 10. 2011, plně respektu-
je platné ČSN (73 6220, 73 6221) a dále rozvíjí formulář hlavní prohlídky tak, aby byl v souladu s požadavky 
normy ČSN EN ISO 9001:2009, která organizaci zavazuje dodržovat kontrolní postupy při provádění prací.

Aplikace vznikla především za účelem potřeby stanovení předpokládané ceny opatření již v okamžiku 
zápisu prohlídky a z toho vyplývající celkový předpoklad finančních prostředků pro plánování a dále 
sledování vlastní efektivity činnosti porovnáním skutečných nákladů a skutečného času nutného pro 
splnění konkrétního opatření. Na základě výše uvedeného se tvoří sestavy, které mohou oprávnění 
uživatelé ovlivňovat v  rámci svých pracovních zařazení. Např.  při schvalovacím procesu rozhoduje, 
v  závislosti na finančních možnostech, provozní náměstek závodu o  zařazení jednotlivých opatření 
vyplývajících z prohlídek do plánu práce příslušného cestmistra. Po splnění opatření jsou do aplikace 
automaticky načteny skutečné náklady z účetního systému a vytvářen tak přehled splněných opatření, 
která jsou předmětem kontroly se záznamem jejího výsledku, ten je dále zpracováván.
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Po schválení opatření tvořeného soupisem prací z jednotlivých položek, provozním náměstkem zá-
vodu (PNZ), dojde ke zkopírování schválených opatření do plánu práce cestmistra.

Aplikace je vytvořena prostřednictvím programovacího jazyka SQL určeného pro práci s databázemi 
a je umístěna na serveru ředitelství SÚS JčK. Přístup do databáze je tak možný z kteréhokoliv oprávně-
ného místa po zadání přihlašovacích údajů.

Práce na vývoji nové aplikace pro OS Android tabletu byla v její základní podobě dokončena v led-
nu 2017. Aplikace pro tablet navazuje na již dříve vytvořenou webovou aplikaci, kterou dále rozšiřuje. 
V únoru 2017 byli mostmistři na jednotlivých okresních správách vybaveni tablety. Každý z tabletů je 
vybaven mobilními daty prostřednictvím SIM karty (3 GB) a paměťovými kartami mSD o kapacitě 32 GB.

Z důvodu jisté zastaralosti tabletů pořízených v roce 2017, kdy již nebyly k dosažení aktualizace OS 
pro původní tablety, byly v březnu roku 2021 tablety z roku 2017 nahrazeny novými. Současně s náhradou 
původních tabletů bylo nutné, vzhledem k rozměrové odlišnosti a jiné poloze objektivu fotoaparátu 
nechat zhotovit nové obaly pro práci s tabletem v terénu.

Důvodem vzniku mobilní aplikace byla snaha po usnadnění provádění prohlídek mostních objektů. 
Inovativní způsob provádění prohlídek spočívá v možnosti zadávání prohlídek přímo v terénu při prohlídce 
mostu prostřednictvím tabletu, pro který byla vytvořena samostatná aplikace pro OS Android. Z důvodu 
možné nedostupnosti pokrytí signálem mobilních dat a potřebné rychlosti zápisu prováděných změn, 
pracuje aplikace při vlastním provádění prohlídek v off-line režimu. Veškeré změny jsou ukládány na 
paměť zařízení. Aktuální podobu mostního pasportu pro všechny spravované mosty stáhne mostmistr 
v kanceláři za dostupnosti WIFI signálu před zahájením provádění prohlídek prostřednictvím rozbalova-
cího menu v pravém horním rohu a výběrem klepnutím na položku „Aktualizace dat“, tak bude provedeno 
načtení aktuálních dat z webové aplikace pro vybraný okres. U každého ze spravovaných mostů jsou 
dostupné poslední platné prohlídky s možností založení prohlídky nové. Při založení nové prohlídky 
dojde k automatickému zkopírování textové části z prohlídky předcházející, tím je zajištěna možnost 
porovnání předcházejícího stavu se stavem při provádění nové prohlídky. V takto založené prohlídce 
je možné jednoduchým způsobem pořizovat fotografie přímo ve formuláři prohlídky. Ve formuláři pro-
hlídky se klepnutím na ikonku fotoaparátu otevře prostředí fotoaparátu tabletu. Pořízená fotografie se 
uloží a zobrazí v daném místě formuláře prohlídky. Po návratu do kanceláře provede mostmistr import 
dat do webové aplikace. Prohlídka je tak z 90 % dokončena, zbývá již jen stanovit potřebná opatření.

V květnu 2020 byla mobilní aplikace pro tablety doplněna o automatické vyhledání nejbližšího mostu 
dle aktuální polohy tabletu v terénu. Tato funkce znamená, že mostmistr při využité této funkce nemusí 
před zahájením prohlídky vyhledávat most ze seznamu, ale ten je mu automaticky vyhledán prostřed-
nictvím souřadnic GPS.

 
Obr. 1 Originální pouzdro pro nový tablet

Vzhledem ke skutečnosti, že byly původní tablety v březnu 2021 nahrazeny novými, bylo nutné zhotovit 
také nové obaly pro bezpečné použití tabletu při provádění prohlídek v terénu. Byl navržen a zhotoven 
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funkční vzorek pouzdra pro tablet. Vzorek obalu pro tablet prošel zkouškami v terénu a připomínkovým 
řízením tak, aby mohla být zhotovena konečná podoba a zadána výroba příslušného počtu obalů.

 
Obr. 2 Pouzdro pro nový tablet v provozní poloze při provádění prohlídky

V rámci JčK je během roku stanoven termín pro provedení běžných prohlídek na všech mostech (bez 
rozdílu stavu) v době od 1.III. do 15.V. Pro provedení druhé prohlídky v daném roce u stavu mostů IV-VII 
je stanoven termín od 1.IX. do 15.XI. Oproti aktuálnímu znění normy ČSN 73 6221 platné od ledna 2018 
kde je zakotvena povinnost provedení běžné prohlídky nejméně dvakrát ročně u stavu mostů V-VII, je 
v rámci JčK zachována povinnost provedení běžné prohlídky již od stavu IV, jak bylo ostatně stanoveno 
v předcházející podobě ČSN 73 6221. Má se za to, že právě mosty stavu IV jsou těmi, u kterých dochází 
ve většině případů k průsakům vody do NK, která přispívá k urychlené degradaci konstrukce a je tedy 
nutné konstrukci sledovat častěji (minimálně 2 x ročně).

Jak bylo uvedeno výše, byl inovativní způsob zadávání běžných prohlídek prostřednictvím tabletů 
zaveden počínaje únorem 2017, kdy byly jednotlivým mostmistrům předány tablety a dále došlo k pro-
školení v jejich obsluze a užívání originálního programového vybavení. Od okamžiku zavedení tabletů do 
praxe, bylo prostřednictvím těchto zařízení provedeno každý rok v průměru cca 1560 běžných prohlídek. 
Celkem bylo v letech 2017 a 2021, prostřednictvím tabletu, v JčK provedeno 6 240 běžných prohlídek. Bě-
hem dnes již více jak 4 - leté doby trvající zkušenosti s prováděním běžných prohlídek prostřednictvím 
tabletu byla provedena řada úprav vlastní aplikace v návaznosti na získané zkušenosti jednotlivých 
mostmistrů. Lze jednoznačně říci, že ze strany uživatelů-mostmistrů je pozitivní přínos pro jejich práci 
nezpochybnitelný.

Pro představu údajů, které aplikace poskytuje, uvádím konkrétní výsledky stavu plnění požadovaných 
opatření vyplývajících z platných prohlídek během roku 2020 za celý JčK.
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počet / Kč % čas [h] počet / Kč % čas [h] počet / Kč % čas [h] počet / Kč % čas [h]
Celkový počet opatření 2 292 23 228 983 48 600 5 180 50 13 332

Celkový počet 
schválených opatření

2 185 95 % 20 783 682 69 % 28 287 3 60 % 30 11 22 % 628

Celkový počet 
splněných opatření

2 134 93 % 19 850 582 59 % 20 818 3 60 % 30 3 6 % 224

Procento splněných ze 
schválených opatření

98 % 85 % 100 % 27 %

Celková 
předpokládaná cena 

opatření
10 152 977 Kč 23 228 15 536 908 Kč 48 600 153 365 Kč 180 7 648 393 Kč 13 332

Celková 
předpokládaná cena 
schválených opatření

8 288 148 Kč 20 783 8 681 559 Kč 28 287 65 040 Kč 30 596 938 Kč 628

Celková 
předpokládaná cena 
splněných opatření

7 836 002 Kč 19 850 6 714 059 Kč 20 818 65 040 Kč 30 308 739 Kč 224

Celková reálná cena 
splněných opatření

5 009 317 Kč 64 % 11 192 5 761 642 Kč 86 % 21 995 4 348 Kč 7 % 0 321 265 Kč 104 % 0

Přehled plnění opatření v roce 2020
Nestavební údržba Stavební údržba Oprava mostu - SUS Oprava mostu - dodavatelsky

 
Tab. 1 Přehled plnění opatření v roce 2020

Z údajů uvedených v Tab. č. 1 vyplývá, že během roku 2020 bylo jednotlivými druhy platných pro-
hlídek požadováno provedení 2 292 opatření charakteru nestavební údržby o předpokládané celkové 
časové náročnosti 23 228 hod., z kterých bylo prostřednictvím provozních náměstků jednotlivých závo-
dů schváleno k provedení 2 185 opatření v předpokládané ceně 8 288 148 Kč a časové náročnosti 20 783 
hod. Skutečně bylo provedeno 2 134 opatření v předpokládané ceně 7 836 002 Kč a časové náročnosti 
19 850 hod., což ve skutečnosti představuje splnění 93 % z požadovaných 2 292 opatření. Skutečná cena 
provedených opatření činila 5 009 317 Kč.

V případě opatření charakteru stavební údržby bylo v roce 2020 požadováno splnění 983 opatření 
o předpokládané celkové časové náročnosti 48 600 hod., z kterých bylo prostřednictvím provozních 
náměstků jednotlivých závodů schváleno k provedení 682 opatření v předpokládané ceně 8 681 559 Kč 
a časové náročnosti 28 287 hod. Skutečně bylo provedeno 582 opatření v předpokládané ceně 6 714 059 Kč 
a časové náročnosti 20 8182 hod., což ve skutečnosti představuje splnění 59 % z požadovaných 983 
opatření. Skutečná cena provedených opatření činila 5 761 642 Kč.

Prezentovaná tabulka č. 1 ukazuje objektivní stav provádění údržby mostních objektů, který tím, že 
je aplikace přímo napojena na účetní systém organizace, nelze obcházet a údaje zkreslovat.

rok 2020 celkem mostů II. třída III. třída
1 - bezvadný 277 132 145
2 - velmi dobrý 122 52 70
3 - dobrý 249 99 150
4 - uspokojivý 295 84 211
5 - špatný 111 40 71
6 - velmi špatný 22 7 15
7 - havarijní 0 0 0

Celkem 1076 414 662  
Tab. 2 Přehled stavu mostů v JčK podle třídy komunikace v roce 2020

Na základě aktuálního výstupu z Aplikace ke dni 1. 4. 2021 v podobě přehledu mostů s rozlišením 
jejich umístění na silnicích II. a III. třídy a dále rozdělení podle jednotlivých klasifikačních stupňů stavu 
mostu daného platnými hlavními a mimořádnými prohlídkami vyplývá, že v rámci JčK dosahuje necelá 
polovina z celkového počtu mostů skupina ve stavu IV až VII. Vyjádřeno jejich počtem to činí 428 mostů, 
tj. 40 % z celkového počtu 1076 mostů.
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V porovnání s rokem 2019, kdy ve skupině mostů ve stavu IV až VII bylo 430 mostů, je patrné zlepšení, 
to znamená že oproti roku 2019 ubylo ve skupině mostů ve stavu IV až VII celkem 2 mosty. Ve skupině 
mostů ve stavu špatném až havarijním je aktuálně 133 mostů, tj. 12 %. V porovnání s rokem 2019, kdy 
ve skupině mostů ve stavu špatném až havarijním bylo 119 mostů, je oproti roku 2020 patrné zlepšení. 
Ve skupině mostů špatném až havarijním stavu ubylo celkem 13 mostů. Uvedené zlepšení je následkem 
výrazné investiční činnosti do oblasti mostů, ze strany vlastníka (JčK), který dlouhodobě usiluje o zlep-
šení nepříznivého trendu zhoršování stavu mostů. Z Tab. 2 vyplývá, že výrazně horší situace je u mostů 
na silnicích III. třídy.

Skryté riziko však stále představují mosty ve stavu IV, kterých je v rámci Jihočeského kraje aktuálně 
295, tj. 27 % z celkového počtu 1076 mostů. Z důvodu omezených finančních prostředků na stavební 
údržbu lze v brzké době předpokládat další zhoršování stavu a jejich přesun do skupiny stavu V, VI, VII, 
kde bude nutná celková rekonstrukce mostu či náhrada mostem novým.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9 8 51 16 69 8 14 2 10 14

Počet mostů, který se z důvodu 
zhoršení stavu spolehlivosti, 

přesunul ze skupiny mostů stavu 
(1;2;3) do skupiny stavu mostů 

(4;5;6;7)

Přehled za celý Jihočeský kraj v roce 2020
Rok

 
Tab. 4 Počet mostů, který přešel ze skupiny stavu (I, II, III) do skupiny stavu (IV, V, VI, VII)

Počet mostů ve stavu V až VII je v rámci Jihočeského kraje 133, tj. 12 % z celkového počtu 1076 mostů. 
Všechny mosty ve stavu V až VII vyžadují celkovou rekonstrukci nebo náhradu mostem novým tak, aby 
mohl být zajištěn bezpečný provoz na těchto komunikacích.

Dle aktuálních výstupů z Aplikace, činí roční přírůstek do skupiny stavu V, VI, VII mezi lety 2019 až 
2020 cca 14 mostů.

Stav mostu stav 4;5;6;7; stav 4 stav 5;6;7
Počet mostů (ks) 428 295 133
Procent z celkového 
počtu 1074 mostů (%) 40 27 12

Plocha mostů (m2) 53 144 34 891 18 253
Náklady na opravu 1 619 460 000 Kč    922 340 000 Kč       697 120 000 Kč       

Přehled za celý Jihočeský kraj v roce 2020

 
Tab. 3 Počty a plocha špatných mostů v Jihočeském kraji

8 
 

 
 
Graf 1 Přehled mostů ve stavu I až VII pro silnice II. a III. třídy. 
 

 
 

 
 
 
Z přehledu rozlišení mostů podle jejich umístění na silnicích II. nebo III. třídy je patrný 

stav, kdy o 11 % je více mostů ve stavu č. IV až VII na silnicích III. třídy. Počet mostů na 
silnicích II. třídy ve stavu č. IV až VII činí 131, tj. 31 % z počtu mostů na silnicích II. třídy. 
Naproti tomu počet mostů na silnicích III. třídy ve stavu č. IV až VII činí 297, tj. 45 % z počtu 
mostů na silnicích III třídy.  
 
ZÁVĚR 
 

Významným přínosem zavedením tabletů pro výkon prohlídek je zpřesnění zápisu 
prohlídek. Při provádění prohlídky mostního objektu v terénu prostřednictvím tabletu je 
pořizování fotografií přímo prováděno z prostředí prohlídky, kdy se fotografie přímo pořizují 
k předepsané části nebo závadě. Tím, že daná prohlídka vytvořená v tabletu, již automaticky 
obsahuje popis závad z prohlídky předcházející, je možné snadno porovnávat popis s aktuálně 
zjištěným stavem při provádění prohlídky a případně jen dříve vytvořený text při minulé 
prohlídce doplňovat o další zjištěné skutečnosti, ke kterým přímo pořizovat fotografie. Nový 
způsob provádění prohlídek také zabraňuje opomenutí pořízení stanoveného pohledu na mostní 
objekt, stejně jako věnovat pozornost závadě zjištěné při minulé prohlídce. 

  Výše popisovanými opatřeními je účinněji zajištěna objektivita prezentovaných výstupů, 
které nelze neoprávněně ovlivňovat. Aplikace stejně tak poskytuje detailní zmapování potřeb 
finančních prostředků pro údržbu mostů a organizaci jejich údržby v JčK a dále poskytuje 
zřizovateli jasnou informaci o jejím stavu a potřebách. 
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Graf 1 Přehled mostů ve stavu I až VII pro silnice II. a III. třídy.
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Z přehledu rozlišení mostů podle jejich umístění na silnicích II. nebo III. třídy je patrný stav, kdy o 11 % 
je více mostů ve stavu č. IV až VII na silnicích III. třídy. Počet mostů na silnicích II. třídy ve stavu č. IV až 
VII činí 131, tj. 31 % z počtu mostů na silnicích II. třídy. Naproti tomu počet mostů na silnicích III. třídy ve 
stavu č. IV až VII činí 297, tj. 45 % z počtu mostů na silnicích III třídy.

ZÁVĚR

Významným přínosem zavedením tabletů pro výkon prohlídek je zpřesnění zápisu prohlídek. Při 
provádění prohlídky mostního objektu v terénu prostřednictvím tabletu je pořizování fotografií přímo 
prováděno z prostředí prohlídky, kdy se fotografie přímo pořizují k předepsané části nebo závadě. Tím, 
že daná prohlídka vytvořená v tabletu, již automaticky obsahuje popis závad z prohlídky předcházející, 
je možné snadno porovnávat popis s aktuálně zjištěným stavem při provádění prohlídky a případně 
jen dříve vytvořený text při minulé prohlídce doplňovat o další zjištěné skutečnosti, ke kterým přímo 
pořizovat fotografie. Nový způsob provádění prohlídek také zabraňuje opomenutí pořízení stanoveného 
pohledu na mostní objekt, stejně jako věnovat pozornost závadě zjištěné při minulé prohlídce.

Výše popisovanými opatřeními je účinněji zajištěna objektivita prezentovaných výstupů, které nelze 
neoprávněně ovlivňovat. Aplikace stejně tak poskytuje detailní zmapování potřeb finančních prostředků 
pro údržbu mostů a organizaci jejich údržby v JčK a dále poskytuje zřizovateli jasnou informaci o jejím 
stavu a potřebách.

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

DIVYP Brno, s. r. o.
Hlavní 156/80, 624 00 Brno

e-mail: divypbrno@divypbrno.cz

www.divypbrno.cz
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Rozeznávání prefabrikátů nosných 
konstrukcí většiny silničních mostů
autor: Ing. Jan Kryštof

člen	UMČR

organizace: Mostní vývoj, s. r. o., DIAGNOSTIKA 
tel.: 775 566 300, e-mail: mostni.vyvoj.brno@seznam.cz

Anotace

Prefabrikáty	nosných	konstrukcí	(NK)	silničních	mostů	je	po	jejich	zabudování	do	konstrukcí	často	
obtížné	identifikovat.	Požadavek	na	jejich	určování	jen	pozorováním	podhledu,	je	reálný	pouze	v některých	
případech.	U NK	z podélných	prefabrikátů	je	většinou	nutné	nahlédnout	i na	její	fasádu	(bok)	a často	též	
změřit	jejich	šířku	a světlost	či	délku.	Obojímu	může	bránit	„přetečení“	monolitického	betonu	spáry	či	
dobetonávky	přes	hrany	prefabrikátu.

Jak začít

Úplně na začátku musíme rozhodnout, zda se jedná o NK příčně či podélně dělenou a u podélných 
prefabrikátů (označovaných též jako nosníky) pamatovat na rozdíl mezi skladebním a výrobním rozměrem 
či světlostí, pro kterou je prefabrikát navržen. Rozměr skladební je takový, se kterým počítáme, když 
jsou prefabrikáty položené za sebou (u vícepolových mostů bez příčníků mezi jejich čely) nebo vedle 
sebe podle potřebné šířky mostu. Existují vždy v nějakém modulu. Délky po 3,0 m, po 1,5 m nebo i po 
1,2 m; šířky bývají buď 0,5 m nebo 1,0 m, ale i méně než 0,40 m. Výrobní rozměry bývají o 20 ÷ 40 mm 
menší než skladební. Jsou-li délky prefabrikátů rozlišovány podle světlosti, jsou jejich výrobní délky 
o dvojnásobek délky uložení větší. V tomto příspěvku se budeme zabývat pouze menšími NK z podélných 
prefabrikátů, u kterých dochází k častějším chybám, a kterých je realizováno nejvíce. NK ze segmentů, 
ke kterým počítáme i rámy IZM (Beneš), jindy.

Ani nosníky z podélných prefabrikátů nejsou pojednány všechny. Chybí v prvé řadě nosníky nejstarší 
z padesátých let (MPT 15-21, T 21-30), středně staré nosníky Tauros, KOA, (VST 83 a VST 88, SBN, KU-M, 
I-90. IZM-90, a typizované ocelové nosníky, z novějších I-90, T/93, Petra, MK-T, DS-PP (SKA-PP tvaru I), 
DS-T (SKA-T), DS-IT (SKA-IT), nosníky pro železnice MPD (L=8,0-14,0 m a šířky 2,13 m), KDP (L=9,0-15,0), PSKT 
(KT) (L=13,5-27 m) a později I (L=13,5-27,0 m) a jistě nosníky další, k jejichž podkladům jsem se nedostal.

Poznámka: Termín segment odpovídá poslední verzi normy ČSN 73 6200. Termín lamela je rezervován 
pro část letmo betonované NK.

NK složené s podélných prefabrikátů (nosníků)

Poté co můžeme konstatovat, že NK má na podhledu podélné spáry (ve směru podélné osy mostu), 
skládá se tato z podélných prefabrikátů (označovaných též někdy strojařsky jako tyčové). Spáry podélné 
jsou na rozdíl od spár příčných vždy dobře zřetelné. Ale pozor. I tyto podélné prefabrikáty mohou mít 
spáry příčné, pokud jsou z přepravních důvodů dělené na více častí. Tyto spáry, i když široké i 50 mm, 
nebývají tak zřetelné jako podélné, ale hlavně jsou z kvalitnějšího betonu, i když méně kvalitního než 
vlastní nosníky. Širší příčné spáry (okolo 50 mm) v podélných prefabrikátech jsou upozorněním, že se 
jedná o starší konstrukce. U novějších jsou navazující díly vyráběny kontaktním způsobem, tzn., že čelo 
předchozího je „otištěno“ do čela dílu následujícího. Při montáži je pak spára těchto novějších jen lehce 
vyplněna tmelem, téměř výhradně na bázi epoxidu (SADURIT). Ten často ze spáry vytekl, což je další 
poznávací znamení příčných (tzv. kontaktních) spár.

Nosníky příčně tvarově více členěné, bývají často na boku (fasádě) dobetonovány.

V dalším se postupuje podle šířek prefabrikátů od nejužších k širším. Míry jsou uváděny v metrech.
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2

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

skladebná
délka/světlost

poznámka

0,34-0,40 MPN
FOUSÁČE

od r. 1951 0brácený T profil s tenkou 
stojinou. Fasádní nosníky jsou 

zboku dobetonovány !!
0,40 m 0,28 5,80 / 5,00
0,40 m 0,32 6,80 / 6,00
0,34 m 0,35 7,90 / 7,00
0,34 m 0,38 9,00 / 8,00
0,34 m 0,41 / 0,46 10,00 / 9,00 mezilehlé / krajní
0,34 m 0,44/0,495 11,00 / 10,00 mezilehlé / krajní
0,37 m 0,47 12,10 / 11,00
0,37 m 0,51 13,10 / 12,00

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

skladební/
výrobní délka

poznámka

0,48 m ŽMP 62 od r. 1962 Vylehčený nosník se dvěma 
kruhovými otvory nad sebou,

které se mají dotýkat
ŽMP 62-6,0B 0,50 6,00 / 5,96
ŽMP 62-7,5 0,50 7,50 / 7,46
ŽMP 62-9,0 0.50 9,00 / 8,96
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3

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/světlost

poznámka

0,48 m ŽMK 60
kolejnic.tvar

od r. 1960 I profil ze subtilní dol. přírubou
h=70 mm a horní přírubou h=

0,36 4,80 /  4,00 0,09
0,38 6,00 /  5,00 0,11
0,40 7,00 /  6,00 0,13
0,43 8,00 /  7,00 0,16
0,46 9,00 /  8,00 0,19
0,48 10,20 /  9,00 0,21
0,50 11,20 /10,00 0,23

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/světlost

poznámka

0,49 m MPD 2,
MPD 1
Montostav

od r. 1956 příčně sepnutý dvojicemi kabelů
a vylehčený příčnými otvory.
Krajní nosn. mají otvory zaslep.

0,36 5,00 /  4,00
0,38 6,00 /  5,00
0,40 7,00 /  6,00
0,43 8,00 /  7,00
0,46 9,00 /  8,00
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4

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/světlost

poznámka

0,50 m MZD
Hájek

od r. 1957 0brác. T profil se silnou stojinou. 
Krajní s hladkou fasádou.

0,22 3,70 / 3,00
0,26 4,75 / 4,00
0,31 5,90 / 5,00
0,34 7,00 / 6,00
0,37 8,10 / 7,00

výrobní 
šířka

nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/světlost

poznámka:

0,94÷0,98m DS-B
Bureš N

od r. 1967
N = nosník

1. varianta
Vylehčený nosník se třemi 

kruhovými otvory vedle sebe 
pro nepřesypané objekty.

Krajní nosník šířky 0,94 m !
má hladkou fasádní plochu

N - 3 0,30 3,80 / 3,00
N - 4 0,30 4,80 / 4,00
N - 5 0,45 6,00 / 5,00
N - 6 0,45 7,00 / 6,00
N - 7 0,60 8,20 / 7,00

DSB (Bureš N) pro nepřesypané objekty světlostí L0 = 3,0 až 7,0 m
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5

výrobní 
šířka

nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/světlost

poznámka:
2. varianta

Nevylehčená příčle pro přesy-
pané objekty. Krajní šířky 0,94 
m s hladkou fasádní plochou

0,94÷0,98m DS-B
Bureš P

od r. 1967
P = příčle rámu

výška přesypávky v metrech
P°3 0,30 3,90 / 3,00 1,50
P°4 0,30 3,90 / 3,00 3,00
P°7 0,45 4,20 / 3,00 4,50
P°8 0,45 4,20 / 3,00 6,00

P°10 0,60 4,20 / 4,00 7,50
P°11 0,45 4,90 / 4,00 1,50
P°12 0,45 4,90 / 4,00 3,00
P°13 0,60 5,20 / 4,00 4,50
P°14 0,60 5,20 / 4,00 6,00
P°15 0,45 5,90 / 5,00 1,50
P°18 0,60 6,20 / 5,00 3,00
P°19 0,60 6,20 / 5,00 4,50
P°20 0,45 6,90 / 6,00 1,50
P°23 0,60 7,20 / 6,00 3,00
P°24 0,60 7,20 / 6,00 4,50

Pro 3. variantu nosníků DS-B (Bureš), montované rámy, je možné použít tuto tabulku.

výrobní 
šířka

nosník konstrukt.
výška

skladební/
výrobní délka

poznámka

0,98 m ŽMP 62 od r. 1962 Vylehčený nosník se třemi 
kruhovými otvory vedle sebe

ŽMP 62-3,6 0,35 3,60 / 3,56
ŽMP 62-4,8 0,35 4,80 / 4,76

ŽMP 62-6,0A 0,35 6,00 / 5,96
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6

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/světlost

poznámka

0,96 m MPD 4
(mezilehlý)

od r. 1956 Mezilehlý nosník vylehčený os-
mibokou dutinou

0,48 m MPD 3
(krajní)

Krajní nosník nevylehčený. Příč-
né sepnutí dvojicemi kabelů.
Existují i NK sepnuté jinak.

0,40 10,60 /  9,00
0,56 13,60 /  12,00
0,66 16,60 /  15,00
0,78 19,60 /  18,00

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/typ. světlost

poznámka

0,98 m KA-61
(Klimeš-

-Augusta)

od r. 1961

rozlišování podle 
světlosti

Nosník vylehčený osmibokou 
dutinou a v uložení opatřen dva-
cetimilimetrovým nálitkem. Fa-

sáda krajního nosn.není hladká.
0,45 10,60 /  9,00
0,60 11,60 / 10,00
0,60 12,60 / 11,00
0,60 13,60 / 12,00
0,70 14,60 / 13,00
0,70 15,60 / 14,00
0,70 16,60 / 15,00
0,85 17,60 / 16,00
0,85 18,60 / 17,60
0,85 19,60 / 18,00
1,10 20.60 / 19,00
1,10 21,60 / 20,00
1,10 22,60 / 21,00
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7

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/typ. délka

poznámka

0,98 m KA-67
(Klimeš-

-Augusta)

od r. 1967

rozlišování podle typové 
délky

Nosník vylehčený osmibokou 
dutinou a v uložení opatřen 20 
mm nálitkem. Fasáda krajního
nosníku většinou není hladká.

0,45 8,96 /  9
0,60 9,96 / 10
0,60 10,96 / 11
0,60 11,96 / 12
0,70 12,96 / 13
0,70 13,96 / 14
0,70 14,96 / 15
0,85 15,96 / 16
0,85 16,96 / 17
0,85 17,96 / 18

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/typ. délka

poznámka

0,98 m KA-73
(Klimeš-

-Augusta)

od r. 1973 Nosník vylehčený osmibokou 
dutinou a v uložení neopatřen
dvacetimilimetrovým nálitkem. 

Fasáda krajn.nosníku je hladká.
0,60 ! 8,96  /  9
0,60 11,96 / 12
0,70 14,96 / 15
0,85 17,96 / 18

Nosníky se vyráběly na objednávku v libovolných délkách od typové délky 9 do délky 18 m.



104

8

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/typ. délka

poznámka

0,98 m KAS-73
(Síťobeton)

od r. 1976

Oproti nosníku KA-73 jen 
vnitřní úpravy

Nosník vylehčený osmibokou 
dutinou a v uložení neopatřen
dvacetimilimetrovým nálitkem. 

Fasáda krajn.nosníku je hladká.
0,60 ! 8,96  /  9
0,60 11,96 / 12
0,70 14,96 / 15
0,85 17,96 / 18

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/typ. světlost

poznámka

0,99 m LAMPRECHT Subtilní profil převráceného U
spojovaný ve stojinách

0,45 3,45 / 3,00
0,45 4,45 / 4,00
0,45 5,45 / 5,00
0,45 6,45 / 6,00
0,60 7,45 / 7,00
0,60 8,45 / 8,00
0,60 9,45 / 9,00
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výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/výrob. délka

poznámka

0,99 m MJ-69
(Janáček)

od r. 1969 Robustní profil převráceného U

MJ-69-3,6 0,35 3,60 /  3,56
MJ-69-4,8 0,35 4,80 /  4,76
MJ-69-6,0 0,50 6,00 /  5,96
MJ-69-7,5 0,50 7,50 /  7.46
MJ-69-9,0 0,50 9,00 /  8,96

MJ (Janáček) existují i v délkách 21 až 39 m. Zjištěny zatím jen na území Slovenska.

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/typ. světlost

poznámka

MPD 6
(mezilehlý)

od r. 1956 Předchůdce I-62 s kubistickými 
boky. Dolní i horní příruby 
krajních nosníků vybaveny 

kanálky příčného sepětí kabely
MPD 5
(krajní)

1,05 m 0,98 23,00 / 21,00
1,05 m 1,05 26,00 / 24,00
1,18 m 1,20 29,00 / 27,00
1,18 m 1,30 32,00 / 30,00
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výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/typ. světlost

poznámka

I-62
(Šefčík)

od r. 1964
Spáry šířky 0,28-0,43

I - nosníky s půloválnými boky. 
Nosníky vzájemně spojeny za-

betonovanými spárami mezi 
horními i dolními přírubami

1,15 m 1,00 24,00 / 22,00
1,15 m 1,10 27,00 / 25,00
1,15 m 1,25 30,00 / 28,00

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/světlost

poznámka

I-67
(Šefčík)

od r. 1967
Spáry šířky 0,28-0,43

I - nosníky s půloválnými boky. 
Nosníky vzájemně spojeny za-

betonovanými spárami mezi 
horními i dolními přírubami

1,15 m 1,00 20,96 / 19,00
1,15 m 1,10 23,96 / 22,00
1,15 m 1,25 26,96 / 25,00
1,15 m 1,40 29,96 / 28,00
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výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/světlost

poznámka

I-73
(Šefčík)

od r. 1973
Spáry šířky 0,28-0,43

I - nosníky s půloválnými boky. 
Nosníky vzájemně spojeny za-

betonovanými spárami mezi 
horními i dolními přírubami

1,15 m 1,00 20,96 / 19,00
1,15 m 1,10 23,96 / 22,00
1,15 m 1,25 26,96 / 25,00
1,15 m 1,40 29,96 / 28,00

výrobní šířka nosník konstrukt.
výška

výrobní délka
/světlost

poznámka

IS-73
(Síťobeton)

od r. 1973
Spáry šířky 0,28-0,43

I – nosníky, stejně jako I-73.
Oproti nosníku KA-73 jen vnitřní 
úpravy. Méně kabelů větších 
dimenzí jednotliv. pramenů.

1,15 m 1,00 20,96 / 19,00
1,15 m 1,10 23,96 / 22,00
1,15 m 1,25 26,96 / 25,00
1,15 m 1,40 29,96 / 28,00
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Odvodnění mostů - Technická 
dokumentace příslušenství mostů
autor: Ing. Vlček Petr, Radek Vlček

členové	UMČR

organizace: VLČEK SOLUTION, s. r. o.

Příslušenství mostů je samostatná část dokumentace pro realizace výstavby i rekonstrukce mostních 
objektů. Jedním ze segmentů této stavby jsou nepochybně i jeho řádné, technicky podložené systémy 
odvodňovacích detailů, které zabezpečí nejen životnost této stavby, ale sníží i četnost jejich rekon-
strukcí. Je samozřejmé, že bez řádné a pravidelné údržby stanovené technickým předpisem nelze dobu 
životnosti dlouhodobě ani odhadnout.

Společnost VLČEK již bezmála 30 roků vyrábí a řeší detaily pro tento důležitý segment výstavby mostů.

Považujeme za velice důležité, aby technické podklady pro tuto část příslušenství mostů byly řádně 
a v reálném čase revidovány a aktualizovány.

Jedním z technických podkladů pro projektanty, stavební techniky, přípraváře staveb jsou tzv. Tech-
nické listy – resp. Vzorové listy výrobků VL 4. Dalším důležitým dokumentem jsou Technické podmínky 
Ministerstva dopravy TP107.

Hlavní problém je dlouhotrvající příprava revize TP107, kde jsou rozpory mezi VL a TP.

V průběhu posledních 20 ti roků byla celá řada výrobků pro odvodnění mostů inovována v intencích 
platných dokumentů a dle potřeb realizovaných staveb – nových i rekonstruovaných a je nezbytné, aby 
i předpisy byly v reálném čase aktualizovány dle potřeb zúčastněných stran.

Společnost VLČEK SOLUTION, s. r. o. inovovala řadu svých výrobků mostních odvodňovačů – „vlta-
va®“, „labe®“, „morava“, atd, které jsou dnes synonymem a jsou jedním z prvků, které uživatel mostní 
konstrukce zaregistruje. Viz www. vlcek.cz

Trochu opomíjeným detailem je odvodnění vozovkového souvrství a izolace. Trubičky tzv. metuje® 
jsou dle TP vyráběny ve variantě kolmá, šikmá a zalomená – viz www. vlcek.cz

Tento detail mostního odvodnění je nesmírně důležitý nejen pro životnost vozovkového souvrství 
mostu, ale i pro mostní konstrukci. Pokud ta nebude řádně odvodněna, hrozí její destrukce působe-
ním vody, která prosákla vozovkovým souvrstvím. Bohužel se velice často stává, že „levní dodavatelé“ 
těchto odvodňovacích segmentů, odvodňovacích trubiček izolace, velice často k jejich výrobě používají 
materiály, které na most nepatří. K identifikaci trubiček slouží a je nezbytná certifikace nerezového ma-
teriálu, respektovaná síla plechu, z něhož byly vyrobeny, akceptovaný vnitřní a vnější průměr. V případě 
ignorování zadaných parametrů se stává, že se odvodňovací trubičky za velice krátkou dobu (2-3 roky), 
rozpadnou, zvláště při použití galvanicky upravených ocelových trubiček. Při prohlídkách staveb jsem 
toto zjistil opakovaně, ale nabídková cena dodavatele byla přednější.

Přejímka trubiček na stavbě bývá ve většině případů formální, bez kontroly kvality používaného 
materiálu.

Problémy vody na mostním objektu a jejich definování:
1. Destruktivní důsledky vody na a v mostě
2. Eliminace destruktivních důsledků vody na mostních objektech
3. Návrhy na řešení eliminace negativních důsledků vody na mostech vhodným systémem mostního 

odvodnění
4. Mostní odvodnění  – skladební schéma jednotlivých segmentů mostních odvodňovačů včetně 

souvisejících komponentů
5. Montáž mostních odvodňovačů včetně příslušenství - viz www. VLCEK SOLUTION. s.r.o
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6. Odvodnění izolace mostovky včetně odvodnění kapilární struktury mostovky
7. Údržba odvodňovacího systému, kontrola mostních vpustí a jejich čištění, kontrola úchytů potrubí 

a jeho dilatace
8. Odtokový systém pro povrchovou vodu na mostech, její jímání do retenčních nádrží nebo do 

kanalizačního sběrače
9. Řešení záchytu vody v extravilánu a intravilánu, záchyt vody v extravilánu umožnit výtok do pří-

rody; zachycenou vodu v intravilánu nevypouštět do kanalizace a řešit odtok využití této vody 
např. pro zálivku parků a ostatní zeleně ve městě.

10. VL řeší pouze jednu variantu odtokové tvarovky, nicméně praxe posledních let (hlavně z důvodu 
různých potrubních systémů) ukazuje potřebu mnoha dalších detailů. Tyto, eventuálně atypické 
tvary řešíme individuálně dle potřeby konkrétní stavby

Z výše uvedených fakt a reálných stavů našich mostů je naprosto nezbytné věnovat daleko větší 
pozornost „detailům mostního odvodnění“. Velice okrajově je tato problematika akceptována a řešena. 
Bohužel! Výsledky ignorace tohoto zdánlivého detailu odvodnění vozovkového souvrství (viz výše) jsou 
velice často důsledkem neplánovaných oprav a rekonstrukcí mostních objektů.

Zásadní schválenou dokumentací jsou Vzorové listy VL 4 platné od ledna 2021.

Tato jsou schválena Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. MD-5181/2021-
120/2 ze dne 19. 2. 2021 s účinností od 1. 3. 2021.

Současně se ruší a nahrazují v celém rozsahu vzorové listy VL 4 – Mosty schválené Ministerstvem 
dopravy pod č. j. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015.

Předpokládá	se	využití	VL	ve	všech	fázích	investiční	činnosti,	zejména	však	jsou	určeny	investorům,	
projektantům	a technickému	dozoru	ve	všech	stupních	projektové	přípravy.	VZOROVÉ	LISTY	slouží	pro	
projektovou	dokumentaci	k zadání	díla	a pro	provádění	stavby	(PDPS).

POUŽITÍ	VZOROVÝCH	LISTŮ

Při použití VL 4 ve stupni RDS je potřebné detaily dopracovat pro použití na konkrétním dílu, zejména 
je třeba	doplnit	výrobky	a technologie	dodávané	zhotovitelem	stavby.
406	 Izolační	systém
406.11	 Odvodnění	izolace	trubičkami	01/2020
406.11a	 Odvodnění	izolace	trubičkami	obrusná	vrstva	se	sníženou	hlučností	01/2020
406.12	 Odvodnění	izolace	drenážním	polymerbetonem	(mimo	odvodňovací	trubičky)
406.12a	 Odvodnění	izolace	drenážním	polymerbetonem
406.13	 Odvodnění	izolace	podélným	drenážním	profilem
406.14	 Odvodnění	izolace	drenážním	polymerbetonem	pro	krátké	mosty	bez	odvodňovačů	s betonovou	

vozovkou
406.15	 Odvodnění	izolace	drenážním	polymerbetonem	(mimo	odvodňovací	trubičky)	obrusná	vrstva	

se	sníženou	hlučností
406.15a	 Odvodnění	izolace	drenážním	polymerbetonem	žeber	obrusná	vrstva	se	sníženou	hlučností
406.21	 Odvodnění	izolace	u povrchového	mostního	závěru
406.22	 Odvodnění	izolace	u povrchového	mostního	závěru	v příčném	směru
504	 Odvodnění	vozovky
504.01	 Mostní	odvodňovač	bez	lapače	splavenin	01/2020
504.02	 Mostní	odvodňovač	s lapačem	splavenin	01/2020
504.03	 Vpusť	za	římsou	přesypaného	mostu	01/2020
504.11	 Odvodňovací	trubka	povrchu	izolace	se	vsakovací	vrstvou



110

Bezpečnostní systém na mostě 
- zábradlí, svodidla, odrazný pruh, 
dopravní značení na mostech
autor: Ing. Ludmila Černá

člen	UMČR

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	stručné	vysvětlení	některých	pojmů	z oblasti	zádržného	systému	na	mostních	
objektech,	doplněný	fotodokumentací	ze	stavby,	a informací	o dopravním	značení	na	mostech.

Bezpečnostní systém na mostě- zábradlí, svodidla, odrazný pruh, Dopravní značení na mostech

Mostní vybavení- soubor zařízení, kterými se mostní objekt doplňuje ke zvýšení bezpečnosti uživatelů, 
k usnadnění prohlídek nebo údržby, slouží k prodloužení životnosti objektu. K mostnímu vybavení patří 
hlavně mostní zábradlí, zábradelní svodidlo, dopravní značky, revizní zařízení, odpadní a osvětlovací 
zařízení.

Mostní	zábradlí je konstrukce, jejíž funkcí je ochrana chodců příp.  cyklistů proti pádu z volného 
okraje plochy mostních objektů. Může plnit i vodicí funkci pro nevidomé a slabozraké. Jednotlivé typy 
zábradlí tvoří záchytné systémy.

Podle účelu jednotlivých typů se jedná o zábradlí mostní (ochranné) a zábradlí silniční (dopravně 
bezpečnostní).

Z hlediska materiálu mohou být součásti konstrukce zábradlí z oceli, betonu, dřeva i zdiva, přičemž 
se mohou použít také jiné materiály (sklo, plasty, kompozity apod.).

Mimo zábradlí se na mostech, propustcích a  opěrných zdech navrhuje také zábradelní	svodidlo, 
které tvoří kombinovaný záchytný systém pro vozidla a chodce příp. cyklisty a musí splnit podmínky 
bezpečnosti jak pro svodidlo, tak pro zábradlí.

Svodidla – i zábradelní- musí zachytit nárazový impulz vozidla, účinek nárazu se nahrazuje statickým 
vodorovným a příčným zatížením.

Svodidla na mostech mohou být krajní i středová.

Krajní svodidla mohou být jednoduchá, nebo zábradelní, zábradelní se osazují na mostech bez ohledu 
na délku přemostění na dálnicích a komunikacích směrově rozdělených nebo nerozdělených.

Středová svodidla se provádí jako zdvojené svodidlo nebo dvě samostatná svodidla.

Konstrukce svodidel se provede podle schválených typových podkladů, výplň zábradelních svodidel 
se navrhuje v závislosti na charakteru komunikace v souladu s platnou ČSN.

Kotvení	sloupků	svodidel se provádí nejčastěji pomocí ocelových patek navařených na sloupek a při-
pevněných pomocí šroubů- skrutek, hmoždinek do betonu římsy, resp. do zabetonovaných ocelových 
stoliček v římse mostu. Patky se podmazávají např. epoxidovou pryskyřicí.

Sloupky lze taky osazovat přímým zabetonováním, nebo do vynechaných otvorů.

Výška svodidla na mostech- horní hrana svodnice je 750 mm nad povrchem vozovky. Výška horní 
hrany madla zábradelního svodidla je 1100 mm nad povrchem římsy.
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Svršek mostu je na okrajích ohraničen zvýšenými obrubami, které přechází odrazným pruhem nebo 
chodníkem do říms. Římsy jako samostatný prvek nebo část chodníku či odrazného pruhu slouží k uchy-
cení zábradlí či zábradelního svodidla, k vytvoření zvýšené obruby na mostech bez chodníku. Římsy 
mohou být monolitické, prefabrikované, nebo provedeny kombinovaným způsobem. V  současnosti 
se provádí monolitické, betonované současně s chodníkovou či odraznou částí, lícová část je tvořena 
z prefabrikátů.

 
Obr. 1 

Uspořádání svodidel ve středním dělícím pase na dálnicích a směrově rozdělených komunikacích

 
Obr. 2 Středové zdvojené svodidlo
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Obr. 3 Svodidlo ZSNH 4/H2

 
Obr. 4 Konstrukční uspořádání svodidla a zábradlí na pochůzné římse
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Obr. 5 Zábradlí poškozeno nárazem, koroze zábradlí, rozpad krytu chodníku

 
Obr. 6 Detail zkorodovaných sloupků zábradlí v místě kotvení do římsy
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Obr. 7 Lokální deformace výplně zábradlí, koroze zábradlí

Příklady záchytných systémů

 
Obr. 8 ZMS4/H2 dle TP 191- je ocelové mostní zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2
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Obr. 9 MS4H2 dle TP 191

Jak chránit svodidla a zábradlí před poškozením korozí - jednou z možností protikorozní ochrany je

Žárové zinkování - ocelové součásti očištěné od mastnot, okují, rzi a jiných nečistot se noří do roz-
taveného zinku. Metoda se nejvíc používá pro dlouhodobou protikorozní ochranu.

Výhody žárového zinkování jsou např.:
- nízké vstupní náklady, dlouhá životnost
- povrchová úprava se provádí v pevných zařízeních s vydefinovanou technologií, což by mělo 

vyloučit chyby
- kvalita pozinku je nezávislá na počasí v průběhu provádění ochrany
- rovnoměrný a kvalitní povlak i na vnitřních částech, stejná tl. povlaku i na hranách
- dobrá odolnost proti mechanickým vlivům např. při dopravě
- při malých poškozeních samohojitelnost pozinkové vrstvy v důsledku katodické ochrany
- jednoduchá a rychlá kontrola

Nevýhody:
- nelze provádět na místě, vyžaduje pevné zařízení
- barvu zinkového povlaku lze změnit pouze nátěrem
- rozměry konstrukce jsou omezeny velikostí vany

Projekt PKO stanovuje i složení nátěrů, jako příklad uvedu složení nátěru na plochách hlavních nos-
níků, např.:

1x 2 K EP Zn Hempadur 17360 odstín 19830 červ.šedý 85µm
1x 2 K EP Hempadur FD 17410 odstín 12170 sv. šedý 100 µm
1x 2 K EP Hempadur FD 17410 odstín 12430 šedý MIO 100 µm
1x 2 K PUR Hempathane FD 55750 odstín RAL 7047 šedý 80 µm

Dokončený nátěr je celistvý, hladký, čistý, ve stanovené tloušťce a bez nepřípustných vad.

Nepřípustnými vadami nátěru jsou póry, trhliny, puchýře, stečeniny, vrásnění, praskliny, zatřené 
nečistoty, výrazně drsný povrch (suchý střik) a nedostatečná tloušťka suchého filmu.
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2/ Dopravní značení na mostech

Dopravní značky všeobecně mají splňovat:

- účelnost, - srozumitelnost, - výstižnost, - viditelnost, - možnost údržby.

Značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovkou. Značky 
svým umístěním nesmí nepříznivě ovlivňovat rozhledové poměry, zejména na křižovatce, na vnitřní straně 
směrového oblouku, na přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení a v jejich blízkosti. Posouzení 
možnosti rozhledu je třeba provést směrově i výškově. Na mostě je vyznačena např. šířka mostu mezi 
zvýšenými obrubníky, podjezdná výška, přednosti v jízdě a jiné značky dle potřeby.

Každý objekt mostu se označuje evidenčním číslem (předpoklad je zavedení objektu do evidence 
mostů).

Evidenční číslo je bílé barvy na černém bíle orámovaném podkladu. Na tabulce je vyznačeno číslo- 
označení silnice, evid. Číslo mostu a označení pravého/levého mostu (pravý – 1, levý most 2- ve směru 
staničení).

 
Obr. 10 Označení mostu

Evidenci mostu zabezpečuje vlastník pozemní komunikace (dálnice, silnice, místní komunikace).

Na účelových komunikacích se o evidenci stará vlastník účelové komunikace.

Dále je na mostě vyznačena jeho zatížitelnost, což je největší okamžitá celková hmotnost každého 
z vozidel, kterých jízdu lze povolit za daných podmínek.

Zatížitelnost	normální - největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla. Taková vozidla mohou 
projíždět most bez dopravních omezení a  v  libovolném počtu nesníženou rychlostí včetně provozu 
chodců a cyklistů.

Zatížitelnost	výhradní - největší okamžitá hmotnost vozidla, které smí přejíždět přes most jako jediné, 
ale bez dalších opatření, provoz chodců a cyklistů je zachován.

Zatížitelnost	vyjímečná - vozidlo smí přejet přes most pouze za vyloučení další dopravy (vč. Chodců 
a cyklistů) a za dodržení dalších omezujících opatření (stanovená rychlost).

Pokud normální zatížitelnost je nižší než 26 t nebo výhradní je nižší než 48 t, osazují se dopravní 
značky ve smyslu ČSN 736220.

Zdroje:
TP 186 ZÁBRADLÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH duben 2007
TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
TP 191 platí od 4/2012, TP 230 platí od 2/2011
TP 258 pl. 06/2015
Typizačná směrnice kap.6
ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací
vlastní
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Mostní ložiska a mostní závěry
autor: Ing. Petr Jedlinský

člen	UMČR

organizace: EUROVIA SERVICES, s. r. o.

Anotace:

Kvalita	mostních	ložisek	a mostních	závěrů,	jejich	provedení,	osazení	a údržba	zásadním	způsobem	
ovlivňují	celkovou	životnost	mostu.

1. Úvod

Mostní ložiska zejména zajišťují přenos svislých sil od nosné konstrukce a nahodilého zatížení do 
spodní stavby – opěr, pilířů nebo přímo do základů. Druhou neméně důležitou funkcí ložisek je umožnit 
nosné konstrukci dilatační pohyby, které jsou převážně způsobeny změnami teploty nosné konstrukce.

Hlavní funkcí mostních závěrů je umožnit volný dilatační pohyb nosné konstrukci vůči opěrám (zá-
věrným zídkám) a současně zajistit vodotěsnost dilatační spáry.

2. Mostní ložiska

Rozdělení podle uvolněných pohybů
• pevná – umožňují pouze natočení
• jednosměrně pohyblivá – umožňují natočení a jednosměrné posuny
• všesměrně pohyblivá – umožňují natočení a posuny všemi směry

Rozdělení podle konstrukčního řešení
• desková – ocelové desky s mezilehlou výplní (např. lepenka, azbest)
• vahadlová -–ocelová tvarovaná ložiska – dvě části ložiska se stýkají v jedné linii zakřivením svých 

desek nebo vloženým válcem
• ocelová válcová – jeden nebo více ocelových válců se pohybují mezi ocelovými deskami
• kloubová čepová – ložisko dovolující pouze pootočení v čepu (použito např. na Žďákovském mostě)
• elastomerová – pryž s nebo bez výztužných ocelových plechů je umístěna mezi dvěma ocelovými 

deskami; pryž je buď přírodní, polyprenchlorová nebo ze směsi obou
• hrncová – uvnitř ocelového hrnce je vložen elastomer, na který je posazeno ocelové víko
• kalotová – dvě tvarované – vyduté a vypuklé – ocelové části ložiska jsou opatřeny kluznou vrstvou 

teflonu (PTFE)
• vrubové klouby  – v  betonových prvcích se vhodným uspořádáním betonářské výztuže dovolí 

pootočení při plastifikaci betonu, v zahraničí se často nazývají Freyssinetovým kloubem, podle 
svého autora.
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Příklady ložisek:

   
 Vrubový kloub s výztuží Ocelové válcové ložisko

 
Elastomerové ložisko

 
Kalotové ložisko
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3. Mostní závěry

Rozdělení podle konstrukčního řešení
• Volná dilatační spára
• Podpovrchový mostní závěr
• Elastický mostní závěr
• Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry
• Kobercový mostní závěr
• Hřebenový mostní závěr
• Podporovaný mostní závěr
• Lamelový mostní závěr

Příklady mostních závěrů:
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4. Návrh, výroba a osazení

Návrh ložisek a mostních závěrů vychází z konstrukčního řešení mostu, a to zejména z délky nosné 
konstrukce (dilatačního celku). Jedním z nejdelších mostů, který je tvořen jedním dilatačním celkem je 
most v Žilině na dálnici D3 s délkou téměř 1500 metrů.

Běžná praxe v rámci realizace mostních objektů probíhá v několika základních krocích:
1. V průběhu zpracování cenové nabídky do výběrového řízení jsou poptáni výrobci ložisek a závěrů, 

aby předložili cenovou nabídku, a to na základě hodnot uvedených v zadávací dokumentaci.
2. V případě získání zakázky je vybrán zhotovitel RDS a je proveden opakovaný výběr dodavatele 

mostních ložisek a závěrů (výrobky jednotlivých dodavatelů se mohou rozměrově lišit) a vybraný 
dodavatel je následně sdělen zhotoviteli RDS, který do projektu již uvede konkrétní typy.

3. Dodavatel ložisek a závěrů zpracuje VTD a KZP. Tyto dokumenty nechá následně schválit zpraco-
vatelem RDS a TDI.

4. V průběhu výroby jsou prováděny průběžně dle schváleného KZP.
5. Zhotovitel dále zpracuje a nechá odsouhlasit TePŘ osazení a montáže ložisek a závěrů.
6. Po osazení ložisek a mostních závěrů je provedena Technická prohlídka a následně 1. HMP.
7. Správce by měl požadovat, aby součástí předávané dokumentace byl i plán údržby ložisek a závěrů.

5. Kontrola mostních závěrů a ložisek

V rámci prováděných BMP a HMP by měla být zvýšená pozornost věnována právě ložiskům a závěrům.

U ložisek kontrolujeme zejména:
- Čistotu úložných prahů a ložisek, možnost pohybu
- Posun (vychýlení) ložisek – je vhodné tento posun zaznamenat pro porovnání v následujících 

prohlídkách
- Stav PKO
- Stav kluzných a valivých ploch
- Stav ochranných manžet
- Stav ložiskových bloků (navazujících konstrukčních celků)

U mostních závěrů kontrolujeme zejména:
- Vodotěsnost a volnost pohybu, rozevření lamel
- Stav ocelových profilů – tvar a PKO
- Stav odvodnění závěrů
- Celistvost přilehlé vozovky – nerovnosti, trhliny, výtluky
- Stav zálivek podél závěru
- Čistota (posypový materiál, vegetace)
- Hlučnost

6. Odkazy na literaturu:
TP 86 Mostní závěry
TKP 23 Mostní závěry
TKP 22 Mostní ložiska
TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemní komunikací
ČSN 73 6221 prohlídky mostů pozemní komunikací
ČSN EN 1337-10 Stavební ložiska – prohlídka a údržba
Vzorové listy VL 4 – Mosty
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Pokročilé metody nelineárního 
hodnocení stavu a spolehlivosti 
mostních konstrukcí: Prohlídky 
mostních objektů, inženýrských 
konstrukcí a tunelů v Rakousku
autor: Ing. Jiří Doležel, Ph.D., Ing. Martina Šomodíková, Ph.D.

organizace: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
tel.: +420 734 391 480, e-mail: dolezel.j@fce.vutbr.cz

Anotace:

Povinnost	provádět	prohlídky	a evidence	mostů,	 inženýrských	konstrukcí	a  tunelů	 je	 v Rakouské	
spolkové	republice,	stejně	jako	v České	republice,	zakotvena	v právních	předpisech	a implementována	
do	oborových	normativních	a technických	předpisů.	Výkon	evidence,	monitoringu,	kontrolních	a hlavních	
prohlídek	je	v Česku	i v Rakousku	povinností	jednotlivého	správce	dopravní	infrastruktury.	V příspěvku	
jsou	ve	stručnosti	shrnuty	základní	informace	o monitoringu	a prohlídkách	prováděných	u mostů,	inže-
nýrských	konstrukcí	a tunelů	na	pozemních	komunikacích	v Rakousku.

ÚVOD

V rámci výzkumného projektu Pokročilé metody nelineárního hodnocení stavu a spolehlivosti most-
ních konstrukcí „ATCZ190 SAFEBRIDGE“ podpořeného Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 
programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko–Česká republika (logo programu viz Obr. 1) 
se uskutečnila v roce 2019 společná setkání rakouských a českých partnerů Universität für Bodenkultur 
Wien, Institut für Konstruktiver Ingenieurbau a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
stavební mechaniky s rakouskými strategickými partnery ze správcovských organizací pozemních ko-
munikacích a drah ASFiNAG, MA 29, ÖBB, a s českými strategickými partnery ŘSD ČR, Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, SŽDC a Brněnské komunikace, a. s.

 
Obr. 1: Logo programu Evropské unie Interreg V-A Rakousko–Česká republika

Na prvním školicím kurzu, který proběhl v Brně ve dnech 18. a 19. 6. 2019 byly prezentovány mimo 
jiné způsoby provádění prohlídek inženýrských konstrukcí, mostů a tunelů ve Spolkové republice Ra-
kousko a v České republice. V následujícím textu jsou uvedeny základní informace o způsobu provádění 
monitoringu, kontrolních prohlídek a  podrobných prohlídek doplněných o  zkoušky a  měření in-situ 
u stavebních objektů na pozemních komunikacích v Rakousku.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

Provádění běžných a hlavních prohlídek inženýrských konstrukcí, mostů a tunelů pozemních komuni-
kací, jak je známe v České republice, se ve Spolkové republice Rakousko řídí národními předpisy vydanými 
Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií (BMVIT) a oborovými předpisy s rozdílem, že je 
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prováděn základní monitoring, kontrolní prohlídky a podrobné prohlídky doplněné o zkoušky a měření 
in-situ stavebních objektů v souladu s:
RVS	13. 03. 11	 Straßenbrücken	(Silniční	mosty)
RVS 13. 03. 21 Geankerte Stützbauwerke (Kotvené opěrné konstrukce)
RVS 13. 03. 31 Straßentunnel – Baulich konstruktive Teile (Silniční tunely – konstrukční prvky)
RVS 13. 03. 41 Straßentunnel – Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen (Silniční tunely – provozní a bez-

pečnostní zařízení)
RVS 13. 03. 51 Wegweiserbrücken (Portály)
RVS 13. 03. 61 Nicht geankerte Stützbauwerke (Nekotvené opěrné konstrukce)
RVS 13. 03. 71 Lärmschutzbauwerke (Protihlukové stěny)

MONITORING, KONTROLNÍ A PODROBNÉ PROHLÍDKY INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ, MOSTŮ A TUNELŮ NA 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Předpis RVS vymezuje následující pojmy: „Kontrolle“ přeloženo pro potřeby tohoto textu jako „kon-
trolní prohlídka“ a „Prüfung“ přeloženo volně jako „podrobná prohlídka doplněná o zkoušky a měření 
in-situ“. Česká norma ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací uvádí pojem „běžné prohlíd-
ky“ a „hlavní prohlídky“, přičemž v rámci rakouského RVS lze v kontrolních prohlídkách a podrobných 
prohlídkách doplněných o zkoušky a měření in-situ najít podobnost, viz níže.

Monitoring

V průběhu monitoringu se stanoví a vyhodnotí závady, poruchy a viditelná poškození vybavení objektu. 
Provádí se vizuálně zpravidla přímo z vozidla, kdy jsou sledovány vady a poškození např. na mostním 
svršku a  mostním vybavení. Provede se písemný záznam z  průběhu monitoringu bez dokumentace 
závad, poruch a poškození. Za provedení monitoringu odpovídá proškolený pracovník správce objektu.

Kontrola

V průběhu kontroly se stanoví, zdokumentuje a vyhodnotí změna stavebně technického stavu kon-
strukčních částí a stavebního objektu jako celku, popř. se zaznamená další rozvoj závad, poruch a po-
škození nebo vznik vad nových oproti poslední kontrolní prohlídce a prohlídce se zkouškami. Provede 
se písemný záznam o provedené prohlídce a nově se stanoví třída stavebně-technického stavu objektu. 
To se zpravidla provádí vizuální kontrolou jednotlivých konstrukčních částí a prvků. Za provedení kont-
rolní prohlídky odpovídá vhodně vyškolený pracovník nebo zkušený technický personál správce objektu 
(mostmistr v rámci jednotlivých správ, zaměstnanec Asset Management v případě ASFiNAG).

Podrobná	prohlídka	doplněná	o zkoušky	a měření	in-situ

V průběhu podrobné prohlídky se dokumentuje a zaznamenává aktuální stavebně-technický stav 
konstrukčních částí a objektu jako celku. Dále se vyhodnocuje vliv závad, poruch a poškození na trvanli-
vost, použitelnost a únosnost/zatížitelnost objektu. V případě potřeby jsou navržena nezbytná opatření 
vedoucí k odstranění nežádoucího stavu. Dokument z podrobné prohlídky musí mít požadovanou formu 
protokolu, který je projednán a odsouhlasen správcem prohlíženého a zkoušeného objektu. Prováděním 
podrobné prohlídky musí být pověřen kvalifikovaný externí pracovník, např. mostní technik, mostní 
inženýr s dostatečnou praxí v oblasti prohlídek a diagnostiky stavebních objektů. Technik a inženýr 
provádějící prohlídku musí posoudit základní statické podmínky objektu a dále musí být schopen od-
hadnout vliv závad, poruch a poškození na celkovou únosnost/zatížitelnost, použitelnost a trvanlivost. 
V rámci podrobné prohlídky je nasazena odpovídající technika, např. mobilní prohlížečky, zdvihací plo-
šiny, umožňující podrobné zdokumentování všech konstrukčních částí objektu. Pokud rozsah zkoušek 
a měření in-situ prováděných v rámci podrobné prohlídky nepostačuje potřebám pro zatřídění objektu, 
resp. konstrukčních částí do tříd stavebně-technického stavu, je nutné provést doplňkové zkoušky nebo 
podrobný diagnostický průzkum dle požadavků RVS.
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Tab. 1: Intervaly provádění monitoringu, kontrolních prohlídek a podrobných prohlídek inženýrských 
konstrukcí, mostů a tunelů (RVS 13. 03. 11–71). 

Stavební objekt Monitoring Kontrolní prohlídka Podrobná prohlídka

Silniční	most 4 měsíce 2 roky 6 let

Kotvená opěrná konstrukce/zeď 1 rok 3 roky 10 let

Silniční tunel 4 měsíce 2 roky 10 let

Portál 4 měsíce 2 roky 6 let

Nekotvená opěrná konstrukce/zeď 1 rok 3 roky 12 let

Protihluková stěna 1 rok 4 roky 12 let

MONITORING, KONTROLNÍ A PODROBNÁ PROHLÍDKA MOSTU V SOULADU S RVS 13. 03. 11

Pro účely předpisu RVS se za mosty považují konstrukce se světlostí mostního otvoru větší než 2 
metry. V souladu s tímto předpisem se rovněž dále monitorují, kontrolují a prohlížejí/zkoušejí souvi-
sející inženýrské objekty, jako jsou lavinové a skalní galerie na pozemních komunikacích, přesypané 
tunely apod., u nichž neexistují žádné zvláštní požadavky na kontroly a prohlídky.

Hodnocení	stavebně-technického	stavu

Hodnocení stavebně-technického stavu mostu jako celku se provádí ve vztahu k trvanlivosti a zbyt-
kové životnosti, použitelnosti a únosnosti/zatížitelnosti na základě kontrolní a podrobné prohlídky 
jednotlivých konstrukčních částí mostu (základy, spodní stavba, nosná konstrukce, vybavení atd.) do 
následujících tříd stavebního stavu:

1 – velmi dobrý stav
2 – dobrý stav
3 – uspokojivý stav
4 – špatný stav
5 – havarijní stav

Tab. 2: Hodnocení stavebně-technického stavu mostu jako celku (RVS 13. 03. 11). 

Stupeň Popis

1 Žádné nebo velmi malé poškození objektu. Vady z realizace objektu, jako jsou odchylky 
rozměrů, estetické vady. Bez omezení zatížitelnosti, použitelnosti a trvanlivosti. Není nut-
ná žádná oprava/rekonstrukce.

2 Malé nebo lehké poškození objektu. Vady, poruchy konstrukčních částí objektu nevykazují 
žádné zhoršení. Bez omezení zatížitelnosti a použitelnosti. V případě, že vady a poruchy 
nejsou opraveny, dojde z dlouhodobého hlediska ke snížení použitelnosti nebo životnosti. 
Doporučené odstranění při běžné údržbě nebo opravě.

3 Mírné poškození objektu, které neomezuje zatížitelnost. Existují rozpoznatelné známky 
snížení použitelnosti nebo trvanlivosti konstrukčních částí objektu. Oprava by měla být 
zahájena ve střednědobém horizontu, aby se zvýšila použitelnost nebo trvanlivost na plá-
novanou úroveň.

4 Těžké poškození objektu, které v současné době nevede ke snížení zatížitelnosti. Jasně 
rozpoznatelné defekty snižující použitelnost a trvanlivost. Oprava/rekonstrukce by měla 
být provedena v krátkodobém horizontu, aby se zvýšila použitelnost nebo životnost na 
plánovanou úroveň. Oprava/rekonstrukce může být odložena na základě provedené po-
drobné prohlídky/diagnostiky. Zkrátí interval prováděných prohlídek.

5 Velmi vážné poškození objektu vedoucí k omezení zatížitelnosti a/nebo použitelnosti až 
do dokončení opravy/rekonstrukce. Oprava/rekonstrukce musí být zahájena okamžitě.
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Ukázka části protokolu z podrobné prohlídky mostu (ASFiNAG) 

ZÁVĚR

V rámci projektu „ATCZ190 SAFEBRIDGE“ jsou pořádány školicí kurzy a semináře na Universität für 
Bodenkultur Wien, Institut für Konstruktiver Ingenieurbau a na Fakultě stavební Vysokého učení tech-
nického v Brně a setkávání partnerů a strategických partnerů z České republiky a Rakouska. Realizace 
projektu bude ukončena v srpnu 2021.

PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek vznikl za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu pře-
shraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko–Česká republika „ATCZ190 SAFEBRIDGE“.
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Problematika realizace rekonstrukcí 
mostních staveb v majetku Jihočeského 
kraje
autor: Ing. Josef Pumpr

člen	UMČR

organizace: Dopravní a inženýrské služby, s. r. o. 
Dynín 80, 373 64 Dynín, Tel. 799 505 271

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svém příspěvku se chci dotknout problematiky přípravy 
a realizace rekonstrukcí mostních staveb v majetku Jihočeského kraje. To znamená mostů na silnicí II. 
a III. tříd. Touto problematikou se v Jihočeské pobočce UMČR dlouhodobě zabýváme, i když v současné 
době spolková činnost není z důvodů opatření k COVID 19 smysluplně realizovatelná. Do roku 2020 
jsme společně s oblastní kanceláří ČKAIT pravidelně, každoročně organizovali akci s názvem „Diskuzní 
odpoledne k liniovým stavbám“, kam jsme vždy přiřadili i část problematiky mostního stavitelství na 
krajských silnicích.

Při odborných poradách členů pobočky UMČR se shodujeme na tom, že SÚS JČK má vytvořený kva-
litní systém sledování stavu mostů v jejich správě a lze jednoznačně potvrdit, že postupně dochází ke 
zlepšování technického stavu těchto mostů. Zároveň z dlouhodobějších statistických údajů tohoto sys-
tému lze odvodit z jakých důvodů a v jakém časovém období dochází ke kolísání stavu technické kvality 
mostních staveb. Jako u všech činností, tak i u správy, údržby a oprav mostních staveb má na kvalitu 
tohoto odvětví významný vliv množství vložených finančních prostředků. Ale není to vliv jediný. Protože 
se jedná o veřejné finanční prostředky navázané na státní rozpočet, má správce uvedeného majetku jen 
omezené možnosti množství těchto prostředků ovlivnit. Proto máme snahu zabývat se spíše otázkou 
hospodárného využívání daných finančních prostředků s hledáním správných technických řešení při 
údržbě, opravách a rekonstrukcích mostů.

Významnou oblastí jsou rekonstrukce. Zde úspěšná, technicky i finančně nejlépe připravená a pro-
vedená akce závisí, podle našeho názoru, na dobré součinnosti tří hlavních aktérů díla, tj. investor – 
projektant – zhotovitel.

Na straně investora, což je u silnic II. a III. třídy Jihočeský kraj, nebo v přenesené působnosti SÚS JČK, 
jde především o správné načasováni termínu provedení rekonstrukce mostního objektu. Zde je vodítkem 
statistické sledování změn technické kvality mostu v časové ose a správné vyhodnocení zjištěných závad 
z mostních prohlídek. Podle těchto údajů je potřeba naplánovat zahájení předprojektových příprav re-
konstrukce stavby. Tato fáze přípravy bývá často hlavně u menších objektů opomíjena a často se místo 
kvalitní diagnostiky a geologického průzkumu volí rovnou demolice. Stavba nového mostu po demolici je 
projekčně jednodušší, projektanti to většinou mají rádi, protože v průběhu stavby není nutné řešit různé 
problémy zjištěné při realizaci rekonstrukce. Zároveň se někdy stává, že jsou projektanti obviňováni z vad 
projektu a z důvodu zanedbání nebo zjednodušování předprojektové přípravy rekonstrukce se obtížně 
obhajují. Zbourat a postavit nový malý most je relativně snadné. Je ale škoda, že někdy jsou bořeny 
historicky hodnotné mostní konstrukce v kvalitním řemeslném provedení, dobře zasazené do krajiny jen 
proto, že nebyl čas a finanční prostředky na dobře provedenou předprojektovou přípravu. Nejčastější 
problém u starých mostních konstrukcí jsou obvykle římsy, někdy mostovka, záchytný sytém, křídla, 
přechodové oblasti a u delších mostů mostní závěry. Opěry bývají provedené z kamenného řádkového 
zdiva v kvalitním řemeslném provedení a často jsou zbytečně hourány. Proto by předprojektové přípravě 
měl být věnován dostatečný časový prostor, už v této fázi by měla být vybrána zkušená projekční firma 
a rozhodnutí o rekonstrukci nebo demolici by mělo vyplynout z diskuzí odborníků z oblasti mostního 
stavitelství, architektury a podobně. Jihočeská pobočka UMČR má podepsanou smlouvu na spolupráci 
s Jihočeským krajem a je připravena se na této činnosti podílet.

V oblasti projektování mostních konstrukcí je možné z dlouhodobějšího posuzování projektů vysle-
dovat, že používáním výpočetní techniky nejsou v projektech chyby v kótách výkresů a bývají správně 
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spočítané kubatury položek. V technických zprávách je dobře popsané co se má udělat, někdy nebývá 
zcela jasné, jak se to má udělat. Tato část projektů většinou závisí na zkušenosti projektanta. Na zku-
šenostech projektanta také závisí rychlost a kvalita řešení problémů vzniklých v průběhu stavby.

Nejvíce diskutovanou a často problémovou věcí jsou zhotovitelé. Zde už v procesu výběru zhotovi-
tele má investor velmi omezené možnosti vybrat si firmu se kterou má dlouhodobě dobré zkušenosti 
a podle současně platných zásad výběrových řízení nemá skoro žádné možnosti z výběrového řízení 
vyřadit problémovou firmu. Zároveň se stavební firmy dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních 
řemeslně zručných pracovníků, které často musí nahrazovat zahraniční pracovní silou obvykle bez 
jakékoli kvalifikace. Nesporně se zlepšuje kvalita provádění staveb a rekonstrukcí mostů. U zakládání 
staveb, kvality používaných betonů, bednění, armovací výztuže, přepínaných konstrukcí je možno po-
zorovat stále se zlepšující technologická kázeň provádění se stále se zlepšujícími výsledky kontrolních 
zkoušek. Naopak u prací, které jsou relativně jednoduché a jejich kvalita závisí na řemeslné zručnosti 
se stav spíše zhoršuje. Klasickým příkladem je zednická práce s kamennými vyzdívkami, jak u kamen-
ných obkladů opěr mostů, tak i u vyzdívání obkladů mostních kuželů, vyzdívání dna vodních toků pod 
mostem a podobně. Pro tyto práce je stále obtížnější zajistit kvalitní pracovníky a často se zdá, že už 
to vůbec nikdo pořádně neumí. Zavedené stavební firmy mívají dostatek kvalitních mistrů na stavbách, 
stavbyvedoucích a techniků, kteří ve většině případů dobře komunikují s investorem a projektantem. 
Na staveništi často místo aby řídili a kontrolovali postup prací, tak učí podřízené pracovníky správným 
pracovním postupům. Pokud nedojde k zásadním změnám v učňovském školství a celospolečenskému 
pohledu na řemeslné pracovní činnosti nebude se tento stav zlepšovat, spíše zhoršovat.

Dalším okruhem, který má vliv na kvalitu mostních stavebních realizací je situace na stavebním trhu. 
V období nedostatku zakázek jdou firmy do výběrových řízení v podhodnocených nabídkách a někdy mají 
snahu vytvořit alespoň minimální zisk vytvářením tlaku na změny v průběhu stavby nebo používáním 
jiných levnějších materiálů, například u rekonstrukcí se to týká hlavně materiálů sanačních. U velkých 
zavedených stavebních firem, které jdou do mnoha výběrových řízení a uspějí u malé mostní zakázky se 
zdá, že nebude žádný problém. Často je to naopak. Pokud taková firma zároveň vyhraje velkou zakázku 
třeba na liniové stavbě, obvykle přeprodá subdodávky malé mostní stavby jiným firmám, často bez 
zkušeností s mostním stavitelství a s diskutabilní minulostí. Zároveň na velkou stavbu přesune zkušené 
řídící pracovníky a investor potom žasne, co se na stavbě děje.

Někdy při realizaci mostní stavby vzniknou problémy, pokud je stavba prováděna z dotačních finanč-
ních prostředků nebo zásahy politického vedení kraje. Například někde rada kraje rozhodne, že chce 
všechny změnové listy schvalovat při jejím jednání. Tím vzniká poměrně zásadní problém pro zhotovitele 
i investora, protože podle smlouvy má změny provádět až po celkovém schválení. V minulém roce s tím 
byl ještě větší problém, protože z důvodu projednávání opatření k COVID 19 a dalších závažných věcí se 
bod dopravních investic do jednání rady ani nedostal. Pokud je stavba zároveň financována z dotačních 
prostředků a musí být dokončená k pevně stanovenému termínu je investor v ohrožení ztráty dotace 
a zhotovitel v ohrožení, že padne do penalizačního pásma.

Co podle našeho názoru udělat pro zlepšení stávajícího stavu?
1. Pokoušet se vstupovat do jednání s vedením kraje o nutnosti zajištění finančních prostředků pro 

investice do mostů v dostatečném časovém předstihu tak, aby stavby mohly být zahajovány vždy 
na začátku stavební sezóny.

2. Věnovat dostatečnou pozornost s dostatečným časem předprojektové přípravě staveb tak aby 
mohlo být kvalifikovaně rozhodnuto, jestli demolice a nová stavba nebo rekonstrukce.

3. U  rekonstrukcí dát investorovi větší pravomoc pro rychlé schvalování změnových listů pokud 
nedojde k zásadnímu navýšení ceny (Například formou dříve využívaného termínu „rozpočtová 
rezerva“).

4. Dát investorovi větší pravomoc při rozhodování o výběru projektanta, TDS nebo zhotovitele tak, 
aby měl možnost a základě minulých zkušeností nespolehlivé vyřadit.

5. Spolupracovat na tom, aby správce mostních objektů měl pravidelné a dostatečné finanční pro-
středky na jejich odbornou údržbu.

6. Upozorňovat na to, že na velké části mostů v majetku obcí se neprovádí žádná kontrola jejich 
technického stavu a řada jejich vlastníků o této povinnosti ani neví.

7. Propagovat mostní stavitelství a usilovat o obnovu společenské vážnosti stavebních řemeslných 
a technických profesí.

Jako patrioti mostního stavitelství usilujeme o zlepšování stávajícího stavu a dá se říct, že částečně 
se to i daří.
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Mostní list dle ČSN 73 6220
autor: Ing. Pavel Hrůza

člen	UMČR

organizace: Beton-diagnostik, Věkošská 411/22 b, 503 41 Hradec Králové 
tel.: +420 602 439 165; e-mail: pavelarnosthruza@seznam.cz

Anotace:

Mostní	list	je	dle	českých	norem	(ČSN 73	6220)	jedním	ze	základních	hodnot	evidence	mostů	pozem-
ního	stavitelství.	Mostní	listy	pro	mosty	a evidenční	listy	pro	další	objekty	(tj. trvalé	a zatímní	mosty	
s kolmou	světlostí	alespoň	jednoho	mostního	otvoru	nejméně	2,01 m),	se	vypracovávají	dle	příslušných	
tabulek	(viz přílohy	ČSN 73	6220).	Mostní	listy	(popř. mostní	evidenční	listy)	se	zpracovávají,	aktualizují	
a doplňují	tak,	aby	vždy	souhlasily	se	skutečným	stavem.	Všechny	písemnosti	o evidovaných	mostech	
a dalších	objektech	se	ukládají	v mostním	archivu.

Ne vždy (v případech statutárních měst, obcí, popř. jiných lokalit), lze použít systém vkládaní Mostních 
listů do BMS, popř. systém Mostař (které jsou velmi uznávaným evidenčním způsobem v ČR) a z tohoto 
důvodu jsem použil systém provedení Mostního listu (který má stejný základ jako ČSN) ve formulaci 
WORD, která je dostupná i v obcích.

Základem celého systému popisu je seznámení s lokalizací objektu v návaznosti na danou oblast, 
její liniové (popř. uzlové označení) a její všeobecné označení. Vhodné je též vyznačit geografické X a Y 
souřadnice.

Dále následuje popis základních údajů dle ČSN 73 6220 (předepsaných formulářů) a na závěr je možné 
(díky formuláři ve WORDU) doplnit jakékoli údaje o zjištěná pozorování, či náznaky možného podezření 
na potenciální závady, které by do doby Hlavní mostní prohlídky mohly být přehlédnuty.

Mostní list je významnou částí, tzv. „archivace života mostu“, tj. období, kdy se most projektuje, pro-
vádí se výstavba, provozuje se a následně i udržuje a potom samozřejmě přichází jeho období „stáří“. 
Abychom mohli správně odhadnout, který čas mostu (jako mostního objektu) nastal, je potřeba znát 
jeho historii. A to je úkol nás všech, kteří se o mostní objekty (na všech úrovních) staráme.



128



129



130



131



132



133



134

Závěr:

Na mnoho podrobnějších (ale možná o  to důležitějších maličkostí) jsem si v  této prezentaci ne-
vzpomněl, ale je jen na Vás, na Vašich zkušenostech a znalostech místních poměrů logického osazení 
mostu do terénu, kterou vyšší důležitost jim přiřadíte! Záleží to jen na Vás a na Vašem vztahu k těmto 
dopravním objektům, které rozhodně nejsou v běžném životě nedůležité.

Mostní list by měl být natolik srozumitelný (zejména textová část), aby ukázal celý „život“ mostu po 
celém jeho období. Jsou tam vyznačeny základní kořeny (spodní stavba) nosné konstrukce, stavba „těla“ 
nosné konstrukce, opravy a změny v průběhu „života“ mostu a následně i úvahy o prospěšnosti nadále 
most udržovat, či ho nahradit mostem novým - více sloužícím současným požadavkům.

To vše se dá vyčíst z dobře vytvořeného a udržovaného mostního listu!

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

DIVYP Brno, s. r. o.
Hlavní 156/80, 624 00 Brno

e-mail: divypbrno@divypbrno.cz

www.divypbrno.cz
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Sanace železobetonových konstrukcí 
s nízkou krycí vrstvou a nadlimitním 
obsahem chloridů – opěrná zeď na I/35 
v Liberci
autor: Ing. Petr Martínek

organizace: Master Builders Solutions CZ, s. r. o. 
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1. Úvod

Nedostatečná tloušťka krycí vrstvy výztuže je typickým jevem, který doprovází sanace velké většiny 
železobetonových konstrukcí. Opravdovou výzvou je však kombinace nízkého krytí a vysokého obsahu 
chloridových iontů, se kterou se potkáváme především na dopravních objektech, jako jsou mosty, tu-
nely, opěrné zdi apod. V tomto článku jsou diskutovány možnosti, jak těmto výzvám čelit. Na příkladu 
sanace opěrné zdi na I/35 v Liberci je dále ukázáno použití moderního přístupu pomocí inovativních 
stavebních hmot.

1.1 Krycí vrstva výztuže

Beton má v železobetonové konstrukci kromě úlohy statické i úlohu ochrannou. Díky své vysoké 
alkalitě brání vzniku koroze výztuže. Vlivem dlouhodobého působení vzdušného CO2 dochází k poklesu 
pH a při dosažení hodnoty cca 9,6 dochází k  iniciaci koroze výztuže, což má za následek postupnou 
degradaci betonové konstrukce. Tento jev je znám jako karbonatace betonu.

U nových železobetonových konstrukcí je ochrana výztuže zajištěna dostatečně tlustou krycí vrstvou 
betonu, která je navržena s ohledem na agresivitu prostředí a životnost podle příslušných norem. Ale 
jak postupovat v případě sanace starších staveb, u kterých je výztuž uložená mělko a nesplňuje tak 
požadavky současných norem? Obvykle se přistupuje ke zvýšení krycí vrstvy doplněním opravné malty, 
ale to je velice nákladný a pracný postup, který v případě nosných konstrukcí může znamenat dodatečné 
přitížení i v řádu stovek tun.

Všeobecně známou alternativou je použití ochranného systému s vysokým odporem vůči pronikání 
CO2, přičemž v praxi se nejlépe osvědčily pružné cementoakrylátové membrány. Obvykle se aplikují v 1-2 
vrstvách a není třeba je dále přetírat sjednocujícím nátěrem. Tyto stěrky i v tenké vrstvě chrání proti 
karbonataci jako desítky centimetrů silná krycí vrstva betonu.

1.2 Chloridy v betonu

Pokud jsou přítomny chloridy v krycí vrstvě, resp. na výztuži, dochází k rapidní korozi oceli a s tím 
spojenými poruchami. Chloridová koroze je násobně rychlejší než koroze způsobená karbonatací a pro-
bíhá i v případě, kdy je výztuž uložena v alkalickém (nezkarbonatovaném) betonu. Typickými projevy 
jsou trhliny a z nich vytékající korozní produkty, nezřídka kdy doprovázené odpadnutím celé betonové 
krycí vrstvy. Chloridy pocházejí z rozmrazovacích látek (CHRL) a jsou přítomny i na částech konstrukcí, 
které nejsou přímo ošetřovány posypem. Typickým jevem je šíření slané mlhy i na podhledy nosných 
konstrukcí, zatékání netěsnými mostními dilatacemi na úložné prahy opěry a pilířů apod. Stanovení 
obsahu chloridů v betonu by mělo být standartní součástí stavebně-technického průzkumu ještě před 
započetím sanačních prací. Pokud se toto opomine, může dojít k rozvoji koroze již několik let po zdánlivě 
úspěšné sanaci.

Limitní koncentrace chloridů v betonu, při které není výztuž ohrožená korozí, se řídí normou ČSN P 
73 2404 (modifikovaná ČSN EN 206) a ta připouští maximální obsah chloridů 0,4 % hmotnosti cementu. 
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V případě sanace železobetonových konstrukcí, které obsahují více než povolených 0,4 % chloridů, lze 
v  zásadě uplatnit dva způsoby ochrany výztuže. Pomineme-li elektrochemické odstranění chloridů 
z betonu, které se prakticky nepoužívá, doporučuje norma pro opravy betonu ČSN EN 1504 odstranění 
kontaminovaného betonu a jeho náhradu opravnou maltou nebo betonem. Druhým způsobem je použití 
migrujících inhibitorů koroze.

1.3 Náhrada kontaminovaného betonu

Beton s nadlimitním obsahem chloridů je možné odstranit a nahradit jej opravnu maltou nebo novým 
betonem. Tento způsob je v praxi obvykle velice drahý, protože chloridy jsou často přítomny i hluboko pod 
výztuží. To zvyšuje celkové náklady na odbourání betonu a jeho náhradu novým materiálem. V případě 
plošné opravy by se v některých případech mohla narušit i samotná statika konstrukce. V případě, že se 
neodstraní veškerý kontaminovaný beton, ale pouze do úrovně výztuže, může dojít k migraci chloridů 
do nové vrstvy malty nebo betonu a k opětovnému rozvoji koroze.

1.4 Pasivace výztuže pomocí migrujících inhibitorů koroze

Alternativní možností je povrchové ošetření (napuštění) betonu migrujícími inhibitory koroze. Ty 
pronikají do hloubky několika centimetrů a elektrochemicky pasivují výztuž. Na trhu nejvíce rozšířené 
inhibitory na bází amino-alkoholů jsou dle některých výrobců účinné až do obsahu chloridů 1 %. Co ale 
v technických listech nenajdete je, že pokud není povrch betonu po aplikaci amino-alkoholového inhi-
bitoru převrstven bariérovým (parotěsným) nátěrem, pak dochází již v řádu několik měsíců k odpaření 
nebo vymytí inhibitoru a opětovné depasivaci výztuže. Bariérové nátěry se celoplošně na dopravní 
stavby nepoužívají, protože neumožňují betonu rychlé odpaření vlhkosti a mohou tak snižovat jeho 
mrazuvzdornost.

Druhou skupinou jsou silanové inhibitory koroze, které jsou funkční až do obsahu chloridů 2 %, 
chemicky reagují jak s výztuží, tak i betonem a nedochází k jejich vymývání nebo odpařování. Silany 
navíc fungují jako vysoce účinné hydrofobizace, takže poskytují dodatečnou bariéru proti pronikání 
vody a chloridů k výztuži. Některé silanové inhibitory mají životnost i více než 15 let. Oproti amino-al-
koholovým inhibitorům jsou dražší, protože obsahují pouze účinné látky bez rozpouštědel nebo vody.

2. Sanace opěrné zdi na I/35 v Liberci

Opěrná zeď překonává výškový rozdíl mezi úrovní čtyřproudové komunikace I/35 ve směru na Dě-
čín a terénu v areálu Dopravního podniku města Liberec. Konstrukce je dle projektové dokumentace 
z r. 1988 provedená jako úhlová zeď výšky 3,5 až 12,5 m a délky 194 m. Stěny jsou provedeny ze 100 ks 
železobetonových stěnových prefabrikátů KU-S tvaru „korýtek“ o tloušťce 20 cm, které jsou uloženy 
na monolitických železobetonových základech. Opěrná zeď je zakončena římsou ze železobetonových 
prefabrikátů. Jedná se o velice zajímavé a originální pojetí konstrukce jak z funkčního, tak i estetického 
hlediska (Obrázek 1).

  
Obrázek 1: Opěrná zeď na I/35 v Liberci před zahájením prací. Patrná koroze zejména v blízkosti spár 

stěnových dílců. Drobné smršťovací trhlinky po celé ploše. Zdroj: vlastní.
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2.1 Stavebně-technický průzkum

Při diagnostickém průzkumu byla zjištěna tloušťka krycí vrstvy výztuže na stěnách v intervalu 0 až 
20 mm, přičemž hloubka karbonatace pouze 1-2 mm. Obsah chloridů na stěnových dílcích dosahoval až 
1,22 % v krycí vrstvě 0-20 mm, v hloubce 20-40 mm 1,36 %. Kontaminace betonu chloridy byla způsobena 
průsakem vody obsahující posypovou sůl nefunkční hydroizolací pod římsou a stékáním po stěnových 
dílcích. Další zjištěnou skutečností byla nedostatečná izolace rubové části zdi a s tím spojené silné prů-
saky mezi jednotlivými dílci a v prostoru jejich zámků. Akustickým trasováním byla zjištěna nesoudržná 
místa na 30 % plochy stěny. Typickými projevy koroze byla odpadávající krycí vrstva (Obrázek 2 a 3). Dále 
byly zjištěny vlasové smršťovací trhliny v místech vedení výztuže prakticky plošně v celé délce opěrné zdi.

 
Obrázek 2 a 3: Odpadající krycí vrstva betonu stěnových dílců způsobená zatékáním slané vody a ná-

slednou chloridovou korozí výztuže. Zdroj: Regio Czech, s. r. o.

2.2 Projektová dokumentace

Projektová dokumentace byla vypracována společností Valbek, spol. s r. o. Liberec. Při návrhu sa-
načního postupu musela být zohledněna kombinace vysokého obsahu chloridů v betonu a nízké krycí 
vrstvy výztuže. Odstranění kontaminovaného betonu se ukázalo jako příliš nákladné a prakticky ne-
proveditelné, protože by se významně oslabila únosnost konstrukce. Náhrada za novou konstrukci by 
byla na úkor ztráty konstrukčně originální zdi. Bylo tedy nutné uplatnit nestandartní postupy za pomoci 
moderní stavební chemie od Master Builders Solutions.

Přistoupilo se k lokální opravě betonu běžným sanačním postupem (cca 30 % z celkové plochy 1 900 m2) 
a celoplošným napuštěním migrujícím inhibitorem koroze na silanové bázi, který je schopný pasivovat 
výztuž proti korozi i v betonu s vysokým obsahem chloridů. Následně měl být povrch celoplošně opatřen 
pružnou antikarbonatační membránou na cementové bázi, která bude sloužit jako dodatečná ochrana 
proti karbonataci, průsaku chloridů a vlhkosti a také jako sjednocující světle šedá povrchová úprava 
(Obrázek 4). Prefabrikované římsy měly být s ohledem na nedostatečnou mrazuvzdornost a porušenou 
hydroizolaci odbourány a nahrazeny monolitickými železobetonovými římsami. Spáry mezi zámky stě-
nových dílců měly být vyplněny pružným PU tmelem a při patách osazeny drenážními trubičkami pro 
odvod vody z rubové strany zdi.
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Obrázek 4: Řez dříkem zdi se znázorněním postupu sanace stěnových dílců. Zdroj: Valbek, spol. s r. o.

2.3 Sanace stěnových dílců

Dodavatelem sanačních prací byla společnost Regio Czech,  s.  r. o. Stěnové dílce byly celoplošně 
otryskány vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 2 500 bar (Obrázek 5). Menší tlaky se ukázaly jako 
nedostatečné pro otevření pórovité struktury betonu pro zvýšení adheze antikarbonatační membrá-
ny. Místa s odpadlou krycí vrstvou byla zaříznuta, ručně odbourána, obnažená výztuž očištěna od rzi 
a ošetřena ochranným cementovým nátěrem s aktivním inhibitorem koroze MasterEmaco P 5000 AP. 
Tato místa byla reprofilována do původního tvaru opravnou maltou MasterEmaco S 488 v tloušťce cca 10 
až 40 mm (Obrázek 6). Po vytvrzení malty se celoplošně, tedy i na místa soudržného betonu, aplikoval 
pomocí nízkotlakého rozprašovače migrující inhibitor koroze na bázi silanů MasterProtect 8500 CI. Druhý 
den po aplikaci inhibitoru byla celoplošně nastříkána elastická antikarbonatační membrána MasterSeal 
6100 FX v tloušťce 1,5 mm (Obrázek 7).

 
Obrázek 5: Tryskání povrchu betonu a výztuže vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 2 500 bar. 

Zdroj: Regio Czech, s. r. o.
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Obrázek 6: Opěrná zeď po otryskání VVP a lokální reprofilaci poškozeného betonu opravnou maltou 

(30 % plochy). Celoplošné ošetření migrujícím inhibitorem koroze MasterProtect 8500 CI. 
Zdroj: vlastní.

 
Obrázek 7: Nástřik antikarbonatační cemento-akrylátové membrány MasterSeal 6100 FX. 

Zdroj: vlastní.

2.4 Použité materiály

MasterProtect 8500 CI – nízkoviskózní migrující inhibitor koroze na bázi silanů. Pasivuje výztuž ve 
zkarbonatovaném betonu až do 2% obsahu chloridů. Snižuje nasákavost betonu a  průnik chloridů, 
ošetřuje vlasové trhliny do 0,3 mm, chrání výztuž i při vzniku dodatečných trhlin. Vysoce propustný pro 
vodní páry. Nedochází k odparu ani vymývání z betonu. Prokazatelná funkčnost více než 15 let. Aplikace 
ručním nízkotlakým rozprašovačem, případně válečkem, štětcem. Spotřeba cca 400-600 ml/m2.

MasterSeal 6100 FX – pružná jednokomponentní cemento-akrylátová membrána. Přemosťuje sta-
tické i dynamické trhliny. Vysoký odpor vůči pronikání CO2 – 1,5 mm vrstva chrání jako 600 mm betonu. 
Vysoká přídržnost k betonu (≥ 2 N/mm2) a odolnost vůči mrazu a CHRL. Propustná pro vodní páry. UV 
odolný a stálobarevný bílý nebo šedý odstín. Aplikace ručně hladítkem, válečkem, štětcem nebo strojním 
nástřikem. Tloušťka vrstvy 1,5-2 mm.
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3. Závěr

Opěrná zeď na I/35 v Liberci je svým konstrukčním pojetím velice originální stavbou, kterou se podařilo 
i přes komplikovaný stav betonu úspěšně opravit, prodloužit její životní cyklus a při tom zachovat její 
estetické ztvárnění (Obrázek 8). Je jednou z mnoha konstrukcí s nadlimitním obsahem chloridů a nízkou 
krycí vrstvou výztuže, na které se uplatnil moderní přístup pomocí inovativních materiálů.

 
Obrázek 8: Opěrná zeď při pohledu z Dopravních podniků po sanaci. 

Celoplošná ochranná a sjednocující membrána MasterSeal 6100 FX. Nové monolitické římsy. Spáry 
stěnových dílců vyplněny PU tmelem.



141

Organizační pokyny
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ŠKOLENÍ MOSTMISTRŮ a MOSTNÍCH TECHNIKŮ ČR 2021

Průběh Školení, připojení a zkoušení účastníků - 14. 3. 2021

Technické podmínky

Školení a následné zkoušky budou probíhat pomocí Microsoft Teams. Doporučujeme tedy všem uživa-
telům (účastníci školení, členové komisí, atd.), aby si v dostatečném předstihu tuto aplikaci nainstalovali 
do svých zařízení. Je možné využívat i webovou aplikaci, ale občas dochází k výpadkům.

Aplikaci můžete získat zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

Společnost DIVYP Brno, s. r. o. neposkytuje IT poradenství při instalaci výše uvedené aplikace. Tuto 
činnost si každý účastník školení zajišťuje pomocí vlastního ICT oddělení či správce sítě.

Přednášky – čtvrtek 29. 4. 2021

Přednášky a presentace budou probíhat podle přesně stanoveného programu 
(viz: https://divypbrno.cz/menu.php?cla=right-sidebar&nazev=04-skoleni.php&sub=03 )

Dotazy k jednotlivým tématům je možné psát v průběhu přednášky pomocí textového chatu v MS 
Teams. Otázky a Odpovědi naleznete po zpracování v ucelené podobě na stránce (divypbrno.cz - školení). 
Vzhledem k velkému počtu účastníků se nepředpokládá odpověď v průběhu presentace.

Pro připojení k přednáškám je možné využít jedno zařízení (počítač, mobil, tablet, atd.) pro více 
účastníků.

Zkoušky – pátek 30. 4. 2021

Zkoušení VŠECH žadatelů o Osvědčení bude zahájeno v pátek 30. 4. 2021 přesně v 8:30. Každý účastník 
musí vykonat zkoušku v požadovaném časovém intervalu na vlastním zařízení (počítač, mobil, tab-
let, atd.). Kamera u testu není vyžadována.

- Doba trvání testu je 60 minut a obsahuje 30 zkušebních otázek.
- Odpovídá se pomocí předefinovaných odpovědí.
- Některé otázky mohou obsahovat více správných odpovědí.
- Každá otázka má minimálně jednu správnou odpověď.
- Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem.
- Otázka s více správnými odpověďmi je považována za správně zodpovězenou v případě, že 

byly vybrány všechny správné odpovědi.
- Maximální počet bodů je 30.
- Test vyplňuje každý účastník samostatně.
- V případě, že test nebude vyplněn v požadovaném časovém limitu, je považován za nedosta-

tečný.

Hodnocení testů:
- 0-59,9% žadatel neprospěl
- 60-79,9% žadatel bude po skončení testu absolvovat on-line zkoušení před zkušební komisí. 

Připojení ke zkušební komisi pomocí odkazu (viz odkaz níže). Pro on-line zkoušení je vyžado-
vána funkční kamera. Podrobný postup níže.

- 80-100% žadatel prospěl, zkoušku před zkušební komisí neabsolvuje, Oprávnění bude vydáno 
administrativně.
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Náhradní termín:

Pro žadatele, kteří nedosáhli požadovaného počtu bodů pro úspěšné splnění nebo se nemohli zú-
častnit, bude vypsán náhradní termín, který bude zveřejněn na stránkách www.divypbrno.cz do 7. 5. 2021. 
Předpokládaný termín náhradního testu je od 17. do 21. 5. 2021.

On-line zkoušení před zkušební komisí - 60-79,9%:

Seznam účastníků, kteří budou absolvovat 30.  4.  2021 ústní zkoušku naleznete na adrese: 
https://divypbrno.cz/menu.php?cla=right-sidebar&nazev=04-skoleni.php&sub=06, kde bude odkaz pro 
připojení k přidělené zkušební komisi. Tento seznam bude postupně doplňován po absolvování testu. 
Účastník, který se v seznamu najde, se připojí pomocí odkazu, který bude vedle jeho jména. Následně 
bude připojen a bude čekat „v předsálí“, než si ho komise připojí. Zkontrolujte si prosím Vaše přihlášky 
na školení, zda je správně uvedeno Vaše telefonní číslo, aby bylo možné Vás kontaktovat v případě ja-
kéhokoliv problému. Účastníci, kteří se nepřipojí k ústní zkoušce, budou mít možnost tuto absolvovat 
v náhradním termínu (viz výše).

Členové zkušebních komisí

Členové zkušebních komisí zasednou ve středu dle Programu pomocí MS Teams.
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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
 odborný dozor staveb 

 autorský dozor staveb



145

DIVYP Brno s.r.o.
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e-mail: divypbrno@divypbrno.cz
www.divypbrno.cz
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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

Nabízíme tyto Služby:
poradenskou a školící činnost



diagnostiku stavebních konstrukcí, včetně stanovení charakteristiky materiálu 
a stupně poškození



statické výpočty stavebních konstrukcí



tvorbu software



statické posudky zatížitelnosti mostů



návrhy a projekty sanací, zesílení betonových konstrukcí



statické zatěžovací zkoušky



projekty nových mostů

bankovní spojení: ičo: 15530345 tel.: 511 115 170
Fio banka a.s. dič: cz15530345 tel.: 799 797 520
č. účtu: 2401037671 / 2010 or−kos brno mobil: 776 614 664
 oddíl c, vložka 829 www.divypbrno.cz
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