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ze dne 19. 2. 2021 s účinností od 1. 3. 2021.  

Tento dokument se shoduje se schválenou verzí.  
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dopravy pod č. j. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015. 

Distribuce pouze v elektronické podobě na webu www.pjpk.cz. 
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1. PŘEDMĚT A ÚČEL VZOROVÝCH LISTŮ 

Vzorové listy (VL) představují přehled preferovaných technických řešení nejčastěji se vyskytujících 

konstrukčních prvků. Prezentované technické řešení má přispět k vytvoření předpokladů pro kvalitní 

a hospodárné dílo spolehlivě fungující po dobu požadované životnosti mostu nebo příslušného 

konstrukčního prvku. Pokud některé části konstrukcí mají kratší životnost než je požadovaná 

životnost pro nosné konstrukce, musí navržené řešení umožňovat jejich opravu nebo výměnu.   

Vzorové listy v grafické podobě s poznámkami ve formě textu rozpracovávají technické požadavky 

a ustanovení příslušných předpisů týkajících se řešené problematiky. Snahou zpracovatele VL bylo 

minimalizovat vzájemné překrývání jednotlivých VL a zdvojování informací. Pokud tomu nebylo 

v některých případech možné zabránit, je rozhodující informace na vzorovém detailu speciálně 

věnovanému dané problematice. Informace související a okrajové jsou potlačeny, v grafické podobě 

jsou zobrazeny šedě. 

Ve snaze zabránit zdvojování informací v rámci VL a nebo s jinými předpisy (ČSN, ČSN EN, TP 

a podobně) je v řadě případů použit textový odkaz na příslušný související předpis řešící speciálně 

danou problematiku. 

Odchylná technická řešení od řešení prezentovaných ve VL jsou obecně možná po předchozím 

projednání a odsouhlasení objednatelem díla. 

2. POUŽITÍ VZOROVÝCH LISTŮ 

Předpokládá se využití VL ve všech fázích investiční činnosti, zejména však jsou určeny investorům, 

projektantům a technickému dozoru ve všech stupních projektové přípravy. Zásadní význam mají VL 

pro projektovou dokumentaci sloužící k zadání díla, tj. pro projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby (PDPS).  

Při použití VL ve stupni RDS je potřebné detaily dopracovat pro použití na konkrétním díle, zejména je 

třeba doplnit výrobky a technologie dodávané zhotovitelem stavby.  

3. KOMENTÁŘ K AKTUALIZACI 

Nově byly do souboru VL zařazeny některé detaily pro integrované mosty, vstup do mostu, vystrojení 

pilot, zatahovací kabelové komory, vyvedení chrániček VO, obrubník z UHPC, detaily s obrusnou 

vrstvou vozovky se sníženou hlučností, prostup odvodnění opěrou a řada dalších řešení.   



 5  VL 4 – leden 2021 

4. OZNAČENÍ VZOROVÝCH LISTŮ 

VL 4 Aktualizace 2020 navazuje na dříve vydanou Aktualizaci 2015. Je zachován doposud užívaný 

systém značení vzorových listů. Označení vzorových listů je prováděno dle následujícího schématu: 

VL 4 AAA.BB c DD/EEEE _ Název vzorového listu 

AAA – číselné onačení skupiny nebo podskupiny VL, např. 204 

BB – číselné označení pořadí listu ve skupině, např. 01 

c – písmenný index označuje doplněk k základnímu VL, např. základní VL 204.01 je 

doplněn detailem 204.01a, písmenný index u většiny listů není použit, vyskytuje 

se pouze tam, kde bylo nutné do již existující průběžné číselné řady vložit nový list 

DD/EEEE – měsíc a rok poslední aktualizace VL, např. 01/2020 

Kompletní jednoznačné označení zní například: VL 4 204.01 01/2020 

      VL 4 204.01a 01/2020 

      VL 4 204.02 01/2020 

Označení vzorových listů je provedeno jako otevřený systém, přičemž je umožněno průběžné 

upravování aktuálně platné sady VL. 

K již zavedenému číslu VL 4 přísluší název VL, který specifikuje předmět řešený na příslušném detailu. 

Pokud v průběhu aktualizace došlo k vypuštění nějakého tématu ze sady řešených VL (např. 305.11 

EMZ +-15mm, příčné řezy), zůstává nadále toto číslo zavedeno a nadále neobsazeno, v seznamu VL je 

u tohoto čísla uvedena poznámka zrušeno. Nově zaváděným VL jsou přiřazována nová čísla. 

Pokud v průběhu aktualizace byl z více vzorových listů vytvořen jeden list, je u zaniklých VL v seznamu 

uveden odkaz na aktivní VL.  
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5. SEZNAM PLATNÝCH VL 4 

100 MOSTY - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Datum  

101 Krajní římsa   

101.01 Krajní římsa s veřejným chodníkem bez svodidla 01/2020 

101.02 Krajní římsa se zvýšeným proužkem a zábradlím 01/2020 

101.03 
Krajní římsa a veřejný chodník v úrovni vozovky pro komunikaci 
s dovolenou rychlostí do 60 km/hod. 

05/2015 

101.04 
Krajní římsa a veřejný chodník v úrovni vozovky pro komunikaci 
s dovolenou rychlostí větší než 60 km/hod. 

01/2020 

101.05 Krajní římsa se zábradelním svodidlem 01/2020 

101.06 Krajní římsa se svodidlem svodnicového typu a odvodňovacím žlabem 01/2020 

101.07 Krajní římsa s nouzovým chodníkem a svodidlem svodnicového typu 01/2020 

101.08 
Krajní římsa s nouzovým chodníkem, svodidlem svodnicového typu a 
odvodňovacím žlabem 

zrušeno 

101.09 Krajní římsa s veřejným chodníkem a svodidlem svodnicového typu 01/2020 

101.11 Krajní římsa s integrovaným svodidlem 01/2020 

101.12 Krajní římsa s nouzovým chodníkem a betonovým svodidlem 01/2020 

101.13 Krajní římsa s veřejným chodníkem a betonovým svodidlem 01/2020 

101.14 Krajní římsa s betonovým svodidlem zrušeno 

101.21 Poloha chrániček v krajních římsách 
přesunuto do 

402.31 

102 Střední římsa   

102.01 Střední římsa se zakrytým zrcadlem a svodidly svodnicového typu 01/2020 

102.02 Střední římsa se zrcadlem a zábradelními svodidly zrušeno 

102.03 Střední římsa bez zrcadla a jednostrannými svodidly svodnicového typu 01/2020 

102.04 
Střední římsa bez zrcadla a oboustranným svodidlem svodnicového typu 
v krajní poloze 

01/2020 

102.05 
Střední římsa bez zrcadla s přejízdným obrubníkem a oboustranným 
svodidlem svodnicového typu 

01/2020 

102.06 
Střední římsa bez zrcadla s odvodňovacím žlabem a svodidly 
svodnicového typu 

01/2020 

102.11 Střední římsa se zakrytým zrcadlem a betonovými posuvnými svodidly 01/2020 

102.12 Střední římsa bez zrcadla a betonovými posuvnými svodidly 01/2020 

102.13 
Střední římsa bez zrcadla s přejízdným obrubníkem a betonovým 
posuvným svodidlem v krajní poloze 

01/2020 

102.14 
Střední římsa bez zrcadla s přejízdným obrubníkem a betonovým 
posuvným svodidlem v ose komunikace 

zrušeno 

102.21 Poloha chrániček ve středních římsách 
přesunuto do 

402.31 
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200 MOSTY - SOUČÁSTI SPODNÍ STAVBY Datum  

201 Přechodová oblast   

201.01 Přechodová oblast s přechodovou deskou 01/2020 

201.02 Přechodová oblast bez přechodové desky 01/2020 

201.03 Přechodová oblast se samostatným přechodovým klínem 01/2020 

201.04 Přechodová oblast se zesíleným přechodovým klínem 01/2020 

201.05 Přechodová oblast pro přesypaný objekt 01/2020 

201.06 
Přechodová oblast semiintegrovaného mostu s kluzně uloženou 
přechodovou deskou 

01/2020 

201.07 Přechodová oblast integrovaného mostu s vlečnou přechodovou deskou 01/2020 

204 Odvodnění rubu opěr, odvodnění úložného prahu   

204.01 Odvodnění rubu opěr - vyústění do líce opěry 01/2020 

204.01a Odvodnění rubu opěr - drenáž za opěrou 01/2020 

204.02 Odvodnění rubu opěr - vyústění ve svahovém kuželu 01/2020 

204.03 Odvodnění úložného prahu 01/2020 

206 Opevnění svahů a obslužné schodiště   

206.01 Opevnění svahů z monolitického betonu zrušeno 

206.02 Opevnění svahu z lomového kamene 01/2020 

206.03 Opevnění svahu z betonové dlažby 01/2020 

206.21 Služební schodiště u opěry 01/2020 

206.22 Zádlažba na konci křídla a rozšíření násypového tělesa před mostem 01/2020 

206.23 Zádlažba na konci křídla a rozšíření násypového tělesa za mostem 01/2020 

206.24 Zádlažba ve středním dělicím pase 01/2020 

206.25 Betonový práh na konci dlažby v korytě 01/2020 

206.26 Úprava zádlažby za koncem římsy integrovaného mostu 01/2020 

208 Těsnění spár   

208.01 Těsnění dilatační spáry opěr ± 5 mm 01/2020 

208.02 Těsnění dilatační spáry samostatného křídla izolačním pásem zrušeno 

208.03 Povrchové těsnění pracovní spáry opěr a zdí 01/2020 

208.04 Těsnění smršťovací spáry opěr a zdí 01/2020 

208.05 Těsnění pracovní spáry mezi základem a dříkem podpěr 05/2015 

208.06 Izolace pro přesypaný objekt 05/2015 

208.06a Izolace pro přesypaný objekt přemosťující komunikaci 
přesunuto do 

208.06 

208.07 Zpětný spoj izolace 05/2015 

208.08 Ukončení izolace na svislé ploše lištou 01/2020 

208.09 Napojení samostatného křídla a opěry integrovaného mostu 01/2020 

209 Letopočet 
 209.01 Letopočet a logo zhotovitele 05/2015 

209.02 Měřičské značky 
přesunuto do 

509.01 

209.03 Vstup do mostu 01/2020 

210 Založení  

210.01 Vystrojení pilot pro zkoušku CHA 01/2020 
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300 MOSTY - SOUČÁSTI NOSNÉ KONSTRUKCE Datum  

302 Uložení přechodové desky a rozpěrákové konstrukce   

302.01 Uložení přechodové desky 01/2020 

302.02 Uložení rozpěrákových mostů 01/2020 

302.03 Kluzné uložení přechodové desky mostu 01/2020 

302.04 Napojení vlečené přechodové desky integrovaného mostu 01/2020 

303 Vrubový kloub  

303.01 Vrubový kloub s izolační úpravou proti bludným proudům 01/2020 

304 Uložení ložisek  

304.01 Uložení hrncových a kalotových ložisek 01/2020 

304.02 Uložení elastomerových ložisek 01/2020 

304.03 Uložení vodících ložisek 
přesunuto do 

304.01 

304.04 Horní nálitek ložisek 01/2020 

304.05 Umístění podložiskového bloku 01/2020 

305 Mostní závěry   

305.01 Přechod mostní izolace a vozovky přes dilatační spáru ± 2,5 mm 01/2020 

305.02 Přechod mostní izolace a vozovky přes dilatační spáru ± 5 mm 01/2020 

305.11 Elastický mostní závěr ± 15 mm, příčné řezy zrušeno 

305.12 Elastický mostní závěr ± 15 mm, podélný řez, půdorys zrušeno 

305.41 Mostní závěr integrovaného mostu zrušeno 

305.51 Mostní závěr povrchový s jednoduchým těsněním 01/2020 

305.52 Mostní závěr - výztuž v kotevním bloku mostního závěru 01/2020 

305.61 Mostní závěr kobercový bez krajního profilu zrušeno 

305.71 Mostní závěr s roznášecím mechanizmem nůžkovým zrušeno 

305.72 Mostní závěr s roznášecím mechanizmem roštovým 01/2020 

305.81 Výztužná žebra podél povrchových závěrů Zrušeno 

305.91 Ukončení vozovky na přechodové desce 01/2020 

305.92 Přechod betonové vozovky na most 01/2020 

306 Okraj nosné konstrukce   

306.01 Okapnička a ochranný nátěr konců nosné konstrukce 01/2020 
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400 MOSTY - MOSTNÍ SVRŠEK Datum  

401 Římsa   

401.01 Krajní římsa s přejízdným obrubníkem a s nouzovým chodníkem zrušeno 

401.02 Krajní římsa s odrazným obrubníkem se svodidlem zrušeno 

401.03 Krajní římsa s odrazným obrubníkem bez svodidla zrušeno 

401.11 Střední římsa se zrcadlem zrušeno 

401.12 Střední římsa bez zrcadla s jednostrannými svodidly zrušeno 

401.13 Střední římsa bez zrcadla s oboustranným svodidlem zrušeno 

401.14 
Střední římsa bez zrcadla s oboustranným svodidlem a odvodňovacím 
proužkem 

zrušeno 

401.01a Římsa se svodidlem - tvar a povrchová úprava 01/2020 

401.02 Římsa s kamenným obrubníkem 
přesunuto do 

402.32 

401.03 Římsa s nátoky do žlabu 01/2020 

401.04 Římsa s lícním prefabrikátem 01/2020 

401.11 Střední římsa se zrcadlem a svodidly svodnicového typu 01/2020 

401.12 Střední římsa na opěře 01/2020 

401.21 Římsa přesypaných mostů s přesahem 01/2020 

401.22 Římsa přesypaných mostů bez přesahu 01/2020 

401.23 Úžlabí přesypaných klenbových mostů vícepolových 01/2020 

401.24 Ukončení izolace pod římsou přesypaných mostů 01/2020 

402 Detaily říms   

402.01 Kotva římsy spřažená zrušeno 

402.02 Kotva římsy ve vývrtu 01/2020 

402.03 Kotva římsy talířová 01/2020 

402.11 Vyvedení kabelových chrániček u opěr 01/2020 

402.12 Zatahovací kabelová komora v římse 01/2020 

402.13 Vyvedení chrániček veřejného osvětlení horem 01/2020 

402.14 Vyvedení chrániček veřejného osvětlení spodem nebo do boku 01/2020 

402.21 Těsnění dilatačních spár římsy 01/2020 

402.22 Těsnění pracovních spár římsy 01/2020 

402.23 Těsnění smršťovacích spár římsy 01/2020 

402.31 Výztuž říms 01/2020 

402.32 Kotvení kamenného obrubníku 01/2020 

402.33 Kotvení obrubníku z UHPC 01/2020 

403 Mostní vozovka   

403.41 Odvodňovací proužek z litého asfaltu 01/2020 

403.42 Těsnění spáry podél obrubníku 01/2020 

403.42a Těsnění spáry podél obrubníku obrusná vrstva se sníženou hlučností 01/2020 

403.43 Těsnění spáry podél obrubníku do ozubu Zrušeno 

403.44 Těsnění spáry podél obrubníku pro betonovou vozovku 01/2020 

403.45 Napojení izolace u římsy 01/2020 

403.51 Zakrytí podélné spáry 01/2020 

404     

404.01 Krajní římsa s přejízdným obrubníkem a s chodníkem zrušeno 

404.02 Krajní římsa s odrazným obrubníkem a zábradelním svodidlem zrušeno 

404.03 Krajní římsa s odrazným obrubníkem bez svodidla zrušeno 

404.04 Krajní římsa s odrazným obrubníkem a s chodníkem zrušeno 
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404.11 Střední římsa se zakrytým zrcadlem zrušeno 

404.12 Střední římsa bez zrcadla s jednostrannými svodidly zrušeno 

404.13 Střední římsa bez zrcadla s oboustranným svodidlem zrušeno 

405     

405.01 Krajní římsa s betonovým svodidlem zrušeno 

405.02 Krajní římsa s kotveným betonovým svodidlem zrušeno 

405.11 Střední římsa se zakrytým zrcadlem a betonovými svodidly zrušeno 

405.13 Střední římsa bez zrcadla s oboustranným betonovým svodidlem zrušeno 

405.14 
Střední římsa bez zrcadla s oboustranným betonovým svodidlem a 
odvodňovacím proužkem 

zrušeno 

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) 

01/2020 

406.12a 
Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem, půdorysné schéma 
žeber 01/2020 

406.13 Odvodnění izolace podélným drenážním profilem 01/2020 

406.14 
Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem pro krátké mosty bez 
odvodňovačů s betonovou vozovkou 

01/2020 

406.15 
Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem (mimo odvodňovací 
trubičky) obrusná vrstva se sníženou hlučností 

01/2020 

406.15a 
Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem, půdorysné schéma 
žeber obrusná vrstva se sníženou hlučností 

01/2020 

406.21 Odvodnění izolace u povrchového mostního závěru 01/2020 

406.22 Odvodnění izolace u povrchového mostního závěru v příčném směru 01/2020 

406.23 Odvodnění izolace u přechodu integrovaného mostu zrušeno 
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500 MOSTY - VYBAVENÍ MOSTU Datum  

501 Kotevní prvky ocelových svodidel   

501.01 Kotevní deska svodidla pro 4xM20 zrušeno 

501.02 Kotevní deska svodidla - kotva M20 zrušeno 

501.03 Kotvení sloupku svodidla do betonu ("stoličkou") zrušeno 

501.11 Jednostranné mostní svodidlo s patní deskou 4xM20 zrušeno 

501.12 Zdvojené mostní svodidlo s patní deskou 4xM20 zrušeno 

501.13 Dilatační spojeni svodnic styk neizolovaný zrušeno 

501.21 Zábradelní svodidlo s patní deskou 4xM20 zrušeno 

501.22 Panel zábradelního svodidla zrušeno 

501.23 Panel zábradelního svodidla s ochranou zrušeno 

501.32 Zabezpečení čel zábradelního svodidla zrušeno 

501.41 Kapsa pro sloupek zábradlí zrušeno 

501.51 Dvoumadlové zábradlí zrušeno 

501.52 Bezsloupkové zábradlí se svislou výplní zrušeno 

501.51 Kotvení sloupku svodidla kotvícím přípravkem 01/2020 

501.52 Kotvení sloupku svodidla kotvami 01/2020 

502     

502.11 Jednostranné mostní svodidlo s patní deskou 250x300 zrušeno 

502.12 Zdvojené mostní svodidlo s patní deskou 300x300 zrušeno 

502.13 Zábradelní svodidlo NH3 s patní deskou zrušeno 

502.14 Zábradelní svodidlo NH4 s patní deskou zrušeno 

502.15 Svodidlo NH4 s patní deskou zrušeno 

502.16 Svodidlo NH3 s patní deskou zrušeno 

503 Kotevní prvky integrovaných svodidel   

503.01 Kotvení prefabrikovaného betonového svodidla do nosné konstrukce zrušeno 

503.02 Kotvení madla betonového svodidla 05/2015 

503.11 Jednostranné mostní svodidlo betonové zrušeno 

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 
přesunuto do 

406.11 

504.71 Vyústění drenáže pod patou násypu 
přesunuto do 

204.02 

504.81 Skluz s přechodovou deskou římsy zrušeno 

504.82 Zaústění skluzu do příkopu 01/2020 

504.82a Zaústění skluzu do příkopu pro malé množství vody 01/2020 

504.83 Napojení odvodňovacího žlábku na odvodnění komunikace 

přesunuto do 
206.22, 
206.23, 
403.41 

504.84 Skluz za opěrou 

přesunuto do 
206.22, 
206.23, 
504.82 
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505 Trubní odvodnění   

505.02 Uchycení trubního odvodnění na závěsy 01/2020 

505.03 Uchycení trubního odvodnění na konzole 05/2015 

505.04 Napojení odvodňovače do podélného svodu 01/2020 

505.05 Napojení odvodnění izolace do podélného svodu 01/2020 

505.06 Přechod trubního odvodnění pod závěrem a opěrou 01/2020 

505.07 Zaústění svislého svodu přes vývařiště do příkopu 01/2020 

505.08 Zaústění svislého svodu do silniční vpusti 01/2020 

505.09 Prostup potrubí opěrou 01/2020 

505.10 Schéma trubního odvodnění mostu v přechodové oblasti 01/2020 

506 Žlabové odvodnění   

506.01 Pracovní spáry žlabu 01/2020 

506.02 Převedení žlabu přes mostní závěr do jímky - půdorys 01/2020 

506.03 Převedení žlabu přes mostní závěr do jímky - příčné řezy 01/2020 

507 Zábradlí   

507.01 Zábradlí mostní se svislou výplní 01/2020 

507.02 Zábradlí mostní se sítí 01/2020 

507.03 Zábradlí silniční z kompozitů 01/2020 

507.04 Zábradlí silniční z kompozitů a s lanky 01/2020 

507.05 Kotvení sloupku zábradlí z kompozitů 01/2020 

508     

508.01 Clona u biokoridorů 05/2015 

509    

509.01 Nivelační značky 01/2020 

 

600 MOSTY - ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ Datum  

601.01 Bludné proudy - ložiska 02/2010 

601.02 Bludné proudy - ložiska 02/2010 

601.03 Bludné proudy - podpovrchový mostní závěr zrušeno 

601.04 Bludné proudy - mostní závěry 02/2010 

601.05 Bludné proudy - zábradlí 02/2010 

601.06 Bludné proudy - svodidla 02/2010 

601.08 Bludné proudy - propojení a vyvedení výztuže 02/2010 

601.09 Ochrana před přepětím 01/2020 

601.10 Bludné proudy - odvodnění viz 505.06 
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