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SEZNAM  POUŽITÝCH  ZNAČEK  A  ZKRATEK 

Kromě všeobecně známých značek a zkratek (ČD, ČSN) jsou pro přehlednost a 

zkrácení textu použity následující zkratky: 

MP-DEM . . . Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových

 mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních 

komunikací, metodický pokyn MD ČR - metodika měření vlivu 

 bludných proudů 

DEMZ . . . Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření – závěrečná zpráva 

  o měření vlivu bludných proudů dle MP DEM 

OTSKP-SPK . . . Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

  komunikací, MD-OI  

TKP . . . Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

TKP-D  . . . Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních 

   komunikací 

TP . . . Technické podmínky 

ZTKP . . . Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby    

  pozemní komunikace  

SR     . . .   Služební rukověť 

SR-DEM . . .   Služební rukověť - Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření 

  betonových konstrukcí železničního svršku  

SŽDC  . . .       Správa železniční  dopravní cesty 

ZKP    . . .  Základní korozní průzkum 

___________ 

DSP . . . Dokumentace pro stavební povolení 

ZDS . . . Zadávací dokumentace stavby 

RDS . . . Realizační dokumentace stavby  

PDPS   . . .  Projektová dokumentace pro provádění stavby  

DSPS   . . .       Dokumentace skutečného provedení stavby  

_____________ 

BMS  . . .  Systém hospodaření s mosty (Building Management System)  

BP . . .  bludné proudy 

KMB . . . kontrolní měřicí bod 

NK . . . nosná konstrukce      

PHS  . . .  protihluková stěna  

PK . . . Pozemní komunikace   
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POTV . . .  prostor ohrožení trakčním vedením dle ČSN 34 1500 

 

Multitaskingové měření . . . měření pomocí měřicí vícekanálové ústředny, kdy jsou 

měřená data na jednotlivých vstupech ústředny (měřicích kanálech) snímána relativně 

ve stejném čase, resp. v těsné časové posloupnosti (skutečný nebo zdánlivý 

multitasking).  

Ostatními betonovými konstrukcemi se rozumí opěrné zdi, pomocné betonové stavby 

pozemních komunikací (např. objekty PTO u tunelů, apod.) a tunelové stavby, pokud 

tyto stavby nebudou řešeny jiným předpisem.  

Stavbou se pro účel tohoto metodického pokynu rozumí dotčený stavební objekt – most, 

tunel, opěrná zeď, atp. nebo skupina stavebních objektů, které spolu z hlediska vlivu 

bludných proudů bezprostředně souvisí  - pravý a levý most, most s navazující opěrnou 

zdí, atd.   

 

 
 

 

1. Předmět metodického pokynu MP-DEM   
 

1.1 Metodický pokyn navazuje na Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 

komunikací, Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací a doplňuje Diagnostický průzkum mostů PK1.  

  Metodický pokyn stanovuje požadavky na kontrolu pasivních i aktivních  

ochranných opatření provedených na betonových mostních objektech a ostatních 

betonových konstrukcích proti korozním vlivům stejnosměrných bludných proudů 

cizích elektrických polí. 

1.2 Metodický pokyn MP-DEM stanovuje společně s technickými podmínkami TP 124 

MD ČR „Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“ základní požadavky na 

vypracovávání projektových dokumentací (DSP, ZDS, RDS, VTD) řešících 

problematiku ochrany staveb pozemních komunikací proti účinkům bludných proudů. 

Stanovuje podmínky pro specifikaci a rozsah zařízení pro sledování a měření vlivu 

bludných proudů v průběhu stavby a po dokončení stavby v souladu s OTSKP-SPK2.  

1.3 Metodický pokyn je určen projektantům – korozním specialistům pro vypracování 

dokumentace elektrických a geofyzikálních měření na betonových mostních objektech 

a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací a specializovaným 

pracovištím pro provádění měření v průběhu stavby a po dokončení stavby. Dále je 

metodický pokyn určen objednatelům (investorům) a správcům staveb pozemních 

komunikací, zejména mostních objektů a pracovníkům pověřeným provádět hlavní a 

mimořádné prohlídky mostů pro zabezpečení stanovených požadavků na potřebná 

měření v terénu a pro vedení systematické dokumentace pro diagnostické účely. 

1.4 Tento metodický pokyn, stejně jako technické podmínky TP 124, je technickým 

předpisem ve smyslu Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních 

komunikací a Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací s tím, že metodický pokyn obsahuje požadavky na měření vlivu 

                                                           
1 TP 72 Diagnostický průzkum 
2 skupina 757x  
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bludných proudů a kontroly realizovaných pasivních opatření, stanovuje jednotně 

metodiku měření a kritéria pro hodnocení měření.  

1.5 Dle tohoto metodického pokynu se zároveň provádí ověřování, kontrola a 

hodnocení ochranných opatření navržených pro stavby podle technických podmínek TP 

124.   

1.6 Pro mostní objekty určené pro vedení kolejové dopravy platí předpis SŽDC SR 

5/7(S) a předpis SR-DEM „Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření 

železničních mostních objektů.“ 

1.7 Pro mostní objekty kombinované, tj. mostní objekty pozemních komunikací, 

na nichž je vedena kolejová doprava, se uplatní předpisy TP 124 a tento metodický 

pokyn i služební rukověť SR 5/7(S) a SR-DEM.  

1.8 Součástí TP 124 jsou přílohy:  

  Příloha 3: Příklad závazného minimálního obsahu hodnocení základního 

korozního průzkumu  

  Příloha 4: Příklad závazného minimálního obsahu protokolu z měření 

v průběhu stavby  

  Příloha 5: Závazný obsah projektové dokumentace pro návrh ochranných 

opatření proti účinkům bludných proudů 

 Příloha 6: Vzorový soupis měření vlivu bludných proudů v průběhu a 

po dokončení stavby 

 Příloha 7: Pasport mostu 

 Tyto přílohy jsou závazným podkladem pro činnosti podle tohoto MP-DEM. 

1.9 Tento metodický pokyn nahrazuje původní MP vydaný MD ČR č.j. 20680/95-230 

ze dne 26. 6. 1995 s účinností od 1. července 1995.  

POZN.: Novela metodického pokynu je zpracována na základě osmileté zkušenosti s aplikací prvního předpisu,  jehož cílem bylo 

zavést a sjednotit metodiku měření vlivu bludných proudů na mostních objektech pozemních komunikací, definovat požadavky na 

kontrolu navržených a realizovaných ochranných opatření a zavést povinnost konkrétních výstupů a doporučení pro správce 
mostních objektů PK z hlediska ochrany staveb proti účinkům bludných proudů. Za období osmi let bylo využito zkušeností z více 

než padesáti velkých i malých mostních staveb, které byly vybaveny ochrannými opatřeními proti účinkům bludných proudů, nově 

jsou zakomponovány zkušenosti získané s výstavbou tunelových staveb a dalších speciálních betonových konstrukcí.  

1.10 Vývoj nových technologií v oblasti diagnostiky a měření umožňuje do 

metodického pokynu zahrnout uplatnění automatizovaných systémů pro sběr dat 

využívající multitaskingová měření v delších časových úsecích ze staveb velkých 

rozměrů.   

1.11 Metodický pokyn neřeší organizační záležitosti v systému smluvních vztahů, 

odkazuje se na TP 124. Je však nutno upozornit, že při  nevhodně nastaveném systému 

těchto vztahů, např. pokud výstupy měření jsou zajišťovány specializovaným 

pracovištěm pro zhotovitele stavby, může docházet ke střetu zájmů na úkor objektivity  

výstupů měření. 
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2. Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření - DEMZ 

2.1  Obecné zásady 

2.1.1 Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření stavby (DEMZ) sděluje 

formou souhrnného dokumentu výsledky provedených měření vlivu bludných proudů 

z průběhu stavby a po dokončení stavby mostního objektu nebo jiné betonové 

konstrukce PK, vyhodnocuje a ověřuje realizovaná ochranná opatření navržená 

v dokumentaci stavby s cílem zabezpečit ochranu stavby proti účinkům bludných 

proudů a stanovuje doporučení pro provozovatele stavby. DEMZ vypracovává 

specializované pracoviště způsobilé k této činnosti3. DEMZ se vypracovává na základě 

provedených měření po úplném dokončení stavby. Součástí dokumentace DEMZ jsou 

protokoly poskytované specializovaným pracovištěm v průběhu stavby o dílčích 

měřeních provedených v průběhu stavby.     

 

2.1.2 V rámci zpracovávané dokumentace stavby po provedeném základním 

korozním průzkumu a jeho vyhodnocení ve smyslu TP 124, příloha 4 z hlediska 

korozních vlivů cizích elektrických polí a chemického vlivu okolního prostředí na 

navrhované (v případě rekonstrukce na stávající) betonové konstrukce, musí být určena 

volba a rozsah pasivních ochranných opatření jednotlivých konstrukčních prvků mostu. 

 

2.1.3 U nově projektovaných betonových staveb se postupuje dle TP 124, tj. u stupně 

ochranných opatření č.4 a č.54 musí dokumentace ZDS obsahovat přehled 

požadovaných elektrických a geofyzikálních měření vlivu bludných proudů a 

požadavky na kontrolu provedení kvality pasivních ochranných opatření v průběhu 

stavby a po úplném dokončení stavby s přihlédnutím k ustanovením čl. 2.1.1 až 2.1.5 

dle tohoto pokynu.   

 

2.1.4 U betonových objektů rekonstruovaných se postupuje podle výsledků měření 

provedených v rámci hlavních nebo mimořádných prohlídek mostních objektů, 

případně dle diagnostického průzkumu1. Při zpracování následné projektové 

dokumentace pro rekonstrukci mostu se postupuje dle. čl. 2.1.2 tohoto pokynu. 

 

2.1.5 Při hlavních nebo mimořádných prohlídkách se provádí měření vlivu bludných 

proudů5 dle tohoto metodického pokynu v souladu s výsledky předchozích 

periodických, ev. výchozích měření po dokončení stavby.  

 

2.1.6 DEMZ včetně vlastního měření samostatně objednává objednatel sám nebo 

prostřednictvím zhotovitele stavby u specializovaného pracoviště.  

 

2.1.7 Při rozhodování o nutnosti zpracování a o rozsahu a objemu DEMZ  určitého 

mostního objektu (stavby) ve smyslu čl.1. tohoto metodického pokynu se přihlédne 

především k těmto kritériím: 

2.1.7.1 Důležitost převáděné komunikace z hlediska: 

            - intenzity provozu 

            - dopravního významu pozemní komunikace  

                                                           
3 TP 124, kap.3 
4  tj. stavby s provařením výztuže a vyvedenými KMB, případně trvalými zařízeními  pro sledování vlivu BP dle TP 124 
5 TP 124, kap.9 
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2.1.7.2 Důležitost a druh překračované překážky:  

             - elektrizované železniční a elektrizované lanové dráhy  

             - tramvajové dráhy 

             - elektrizované důlní a průmyslové dráhy 

             - metro 

             - objekty inženýrských podzemních sítí chráněných proti korozi  aktivními 

     ochranami 

             - jiná komunikace 

             - vodní tok 

             - obytná zástavba, apod.  

2.1.7.3 Parametry betonové konstrukce: 

              - délka konstrukce 

              - šířka konstrukce  

              - rozpětí polí (šířka tunelových sekcí)  

              - výška podpěr 

              - plocha nosné konstrukce 

    

2.1.7.4 Materiálové a konstrukční provedení: 

             -  předpjatý beton (monolit, prefabrikáty)€ 

             -  železobeton (monolit, prefabrikáty, spřažená konstrukce),  

             -  spojení podpěr  s nosnou konstrukcí (rámy, obouky, rozpěrákové 

     konstrukce, vrubové klouby) 

             - tunelové propojky,  

   - oddělení tunelových sekcí 

   - prefabrikované, monolitické, kotvené opěrné zdi 

2.1.7.5 Elektrické izolační parametry součástí a vybavení konstrukce:  

              - ložiska 

              - mostní závěry 

              - svodidla 

              - zábradlí 

              - odvodnění 

     - celoplošná izolace  

    - trvalé zemní kotvy   

              - jiná vybavení  

2.1.7.6 Přítomnost cizích zařízení: 

               - veřejné osvětlení 

   - jiná blízká elektrická zařízení s ochranou dle  ČSN 20 000-4-41anebo např. 

dle   ČSN 34 1500, ČSN EN 50122-1 (blízké napájecí a zemnící soustavy) 

   - jiná elektrická zařízení s ochranou dle  ČSN 20 000-4-41anebo např. dle   

ČSN 34 1500, ČSN EN 50122-1, která galvanicky propojují zařízení a 

konstrukci mostu (betonové stavby)  

               - průběžné inženýrské sítě  

     - uzemňovací soustava 

     - ukolejnění 

2.1.7.7 Stupeň ochranných opatření6  

 

2.1.8 U objektů, jejichž technické provedení nebo stanovený stupeň ochranných 

opatření vyžaduje volit jiné (neuvedené v tomto MP) nebo doplňující metody 

elektrických a geofyzikálních měření a jiné použití prostředků, pomůcek a přístrojů 

                                                           
6 TP 124, tab.1 
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zvolí specializované pracoviště vhodné metody elektrických a geofyzikálních měření 

pro měření v terénu v průběhu a po dokončení (rekonstrukce) stavby i pro  systematické 

sledování korozních stavů jednotlivých konstrukčních částí po dobu životnosti stavby.  

 

2.1.9 U každé určené stavby musí DEMZ dle čl. 2.1.2 až 2.1.4: 

2.1.9.1 uvést počet a druh konstrukčních prvků k provedení měření  (předpokládaná 

místa spodní stavby, nosné konstrukce mostu, ložiska, mostní závěry, svodidla, 

tunelové sekce, propojky, cizí zařízení apod.), 

2.1.9.2 uvést měřené parametry, 

2.1.9.3 uvést měřicí metody a rozsah jejich použití s použitím specifikace elektrických 

a geofyzikálních měření (příloha 1 tohoto MP)  v závislosti na: 

  - měřených parametrech dle čl. 2.1.9.2 

  - technických parametrech konstrukce 

  - druhu a materiálu použitého vybavení konstrukce 

  - volbě stupně ochranných opatření a jejich konstrukčních řešeních 

  - hlavních zásadách postupu prací při provádění měření (příloha 2), 

2.1.9.4 uvést kritéria (např. dle přílohy 3), technické parametry a tolerance 

posuzovaných ochranných opatření z hlediska jejich normálního stavu a chování, 

2.1.9.5  vyhodnotit naměřené hodnoty a porovnat je se stanovenými kritérii, 

2.1.9.6 stanovit pro případy eventuelních zjištěných vybočení z definovaného 

normálního stavu a chování měřených nebo vyhodnocených veličin způsob nápravy 

nebo doplnění ochranných opatření, 

2.1.9.7 zapracovat do výsledků měření návrh na způsob a rozsah systematického 

sledování údajů tam, kde je zjištěna možnost korozních vlivů bludných proudů na 

stavbu jako celek nebo na některé  její konstrukční části či vybavení. 

 

 

2.2 Konstrukční úpravy prvků k provedení měření.  

  

       Spodní stavba 

2.2.1 Vývody výztuže pilířů a opěr (KMB) provedené v místech určených pro 

připojení přístrojů stojícím pracovníkem cca 1,2 m nad definovaným terénem. 

 

2.2.2 Izolační oddělení nosné konstrukce od pilířů a úložných prahů opěr polymerní 

maltou nebo jinou odpovídající elektricky izolační hmotou. 

 

        Ložiska 

2.2.3 Pro ložiska se nestanovuje požadavek na elektrické izolační provedení; ložiska 

se ukládají na elektricky izolační podložku – vrstvu z polymerní malty nebo jinou 

hmotu s adekvátními elektricky izolačními parametry7.  

 

        Nosná konstrukce 

2.2.4 Vývody z výztuže nosné konstrukce (monolitické, prefabrikované) jednotlivých 

částí i jejich vzájemného propojení. 

 

 

 
                                                           
7 TP 124, příloha 1, čl. 5.4.9 
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        Mostní závěry 

2.2.5 Vývody mostních závěrů a izolační provedení mostních závěrů pro oddělení 

nosné konstrukce od opěr. 

 

        Odpadní zařízení 

2.2.6 Izolační oddělení vodorovných i svislých přechodů odvodňovacích zařízení nad 

dilatačními spárami (a nad spodní stavbou mostu). 

 

        Svodidla a zábradlí  
2.2.7 Izolační oddělení svodidel i zábradlí mezi sloupky kotvenými v místech nad 

mostními dilatačními závěry. 

 

        Ostatní mostní vybavení  

2.2.8 Izolační oddělení protidotykových zábran průrazkou s opakovatelnou funkcí na 

ukolejňovacím svodu. 

 

2.2.9 Vývody ze zemnící soustavy. 

 

2.2.10 Izolační oddělení elektrických zařízení od konstrukce. 

 

2.2.11 Izolační oddělení cizích zařízení od konstrukce. 

 

Obecné požadavky na konstrukční úpravy prvků:  

2.2.12 U položek 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6 a 2.2.7 dle tohoto pokynu zajišťuje zhotovitel 

konstrukčního prvku protokol o elektrickém izolačním provedení s minimální hodnotou 

5 kΩ 7. Protokol předává zhotovitel stavby prostřednictvím objednatele zhotoviteli 

DEMZ.    

 

2.2.13 DEMZ musí obsahovat konkrétní pravidla měření správného stavu a funkce 

každého použitého konstrukčního prvku ochranných opatření. 

 

2.2.14 Je nutné dbát na to, aby provoz některého z těchto konstrukčních prvků ev. 

normální změny tvaru mostu a  jeho částí (posuvy apod.) nenarušovaly spolehlivou 

funkci pasivních ochranných opatření. 

 

2.2.15 Vzhledem k tomu, že údržba cizích zařízení zpravidla spadá do povinností 

jiných správců než správce PK, je nutné, aby požadavky na kontrolu a údržbu týkající 

se těchto cizích zařízení byly projednány správcem PK s jejich příslušnými správci na 

základě výsledků DEMZ. 

 

2.2.16 Správce PK musí být informován v rámci převzetí DSPS o všech provedených 

protikorozních opatřeních a úpravách omezující korozní vliv působení bludných proudů 

na ocelové prvky stavby, použitých materiálech, technickém provedení a potřebné 

metodice kontroly a údržby ochranných opatření. Ochrana před korozními účinky 

bludných proudů, její provedení a úprava musí být v souladu s platnými předpisy8. 

 

2.2.17 Všechny informace o ochranných opatřeních poskytne zhotoviteli DEMZ 

objednatel, případně správce PK.  

 

 

 

                                                           
8 TP 124, Vzorové listy staveb PK – VL 4 Mosty 
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2.3 Prostředky k provedení elektrických a geofyzikálních měření 

2.3.1 V DEMZ je nutno u jednotlivých konstrukčních prvků k provedení elektrických 

a geofyzikálních měření  stanovit konkrétní měřící přístroje, prostředky a pomůcky 

umožňující současné snímání dat v dostatečně dlouhém časovém úseku a vyhovující 

především z hlediska komplexnosti měření, přesnosti měření a hlavních zásad postupu 

prací při provádění měření. Seznam přístrojů, které reprezentují typy zařízení vhodné 

pro měření jsou uvedeny v příloze 5 tohoto MP. 

 

 

2.4 Aplikace aktivních ochran  

2.4.1  Aktivními ochranami mostních konstrukcí a ostatních betonových konstrukcí se 

rozumí zařízení uvedená v TP 124, kapitola 8.         

 

 2.4.2  Pro nové nebo rekonstruované stavby, které budou chráněné aktivní ochranou, 

musí projektová dokumentace obsahovat: 

- systém řízení aktivní ochrany; při návrhu aktivní ochrany se využijí systémy 

dálkového přenosu dat pro ovládání ochrany, možnosti jejího vypnutí a kontroly stavu, 

- systém měření a kritéria vyhodnocování stanovených parametrů pro umožnění 

kontroly a  údržby prvků aktivní ochrany, 

- systém kontroly a údržby pro provozování aktivních ochran včetně stanovení 

prostředků pro jejich kontrolu, 

- analýza rizik poškození konstrukcí, zejména pokud se posuzuje vhodnost aplikace 

aktivní ochrany na konstrukci s předpjatou výztuží9.  

 

2.4.3 Projektová dokumentace musí stanovit základní rozsah měření a kriteriální 

hodnoty pro správnou funkci. Systém řízení musí být nastaven tak, aby zadané 

parametry bylo možno regulovat na požadované hodnoty. Součástí systému měření 

musí být řešení umožňující okamžitou kontrolu i archivaci dat.  

 

2.4.4 Pro každou aktivní ochranu musí být definovány podmínky provozu a systém 

údržby. Navržené řešení musí být ve zpracovaném DEMZ ověřeno a  potvrzeno nebo 

korigováno.      

 

2.4.5 Údaje dle čl. 2.4.2 jsou výchozími parametry pro specializované pracoviště 

pověřené ve smyslu čl. 2.1.1. až 2.1.4 vypracováním DEMZ. Tyto výchozí údaje jsou 

v rámci zpracování DEMZ zapracovány a korigovány dle dosažených výsledků měření. 

 

2.4.6 Aktivní ochranu betonových konstrukcí navrhuje vždy, a to již od stupně ZDS, 

specializované pracoviště, zejména pokud se jedná o návrh aktivní ochrany vnuceným 

zdrojem. 

 

2.4.7 Požadavky na měření aktivní ochrany snižující působení vnějšího agresivního 

prostředí10 se zpracovávají v samostatné části PD určené pro tuto speciální ochranu. 

Postupuje se podle normy11.    

 

 

                                                           
9 TP 124, čl. 8.1.2 
10 dle TP 124, kap.8.6. 
11 ČSN EN 12696 (03 8340) 
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3.   Obecné organizační zásady  

3.1       Základní platné předpisy 

3.1.1 Ustanovení pro prohlídky a údržbu mostů pozemních komunikací (druhy 

prohlídek, termíny, druhy údržby, oprav, rekonstrukcí apod.) stanovuje norma12. Hlavní 

zásady údržby pro mosty s ochrannými opatřeními proti korozním vlivům  bludných 

proudů stanoví TP 124. Adekvátně se postupuje pro ostatní betonové konstrukce.    

 

3.1.2 Zásady a způsob vedení evidence mostů pozemních komunikací stanovuje 

předpis13. Pro ostatní betonové konstrukce se postupuje přiměřeně.  

 

3.1.3 Základní údaje o stavu mostního objektu (nebo analogicky jiné betonové stavby) 

z hlediska vlivu bludných proudů (zpracovaný průzkum, měření vlivu bludných 

proudů, ochranná opatření) se uvedou do pasportu mostu a zapíší se do BMS. Zápis 

zabezpečuje správce PK. 

 

3.2    Termíny 

3.2.1 Termíny pro provedení měření a DEMZ se stanovují dle čl. 2.1.5, tj. v intervalu 

hlavních prohlídek a dle čl. 3.1.1. Termíny dalších (periodických) měření mohou být 

upraveny závěrečným doporučením předchozí zpracované DEMZ (nebo výchozí 

DEMZ z měření po dokončení stavby),  a to jak  prodloužením termínu pro další měření 

(např. až na druhou nebo třetí hlavní prohlídku od data poslední DEMZ), tak 

požadavkem na zkrácení termínu pro další měření (např. na jeden nebo dva roky pro 

stanovené kritické parametry). 

 

3.2.2 Termíny měření mohou být stanoveny v rámci měření i v závislosti na použité 

kontrolní metodě měření nebo dosažených výsledcích měření nebo upřesněny po 

dohodě s objednatelem (správcem PK).  

 

  Příklad: V odůvodněných případech (např. zhoršující se stav sledované 

konstrukce) lze stanovit požadavek na měření potenciálu výztuže vůči referenční 

elektrodě Cu/CuSO4 dle přílohy 1, čl.1.2.1, jedenkrát za rok s předpokládaným 

komplexním vypracováním DEMZ po pěti letech. 

 

V případech, kdy bude v rámci DEMZ předepsáno systematické sledování časového 

vývoje měřených hodnot je nutno stanovit a při sledování pak dodržovat dobu vhodnou 

pro provádění měření s ohledem eliminace ev. ovlivnění různými provozními 

podmínkami (např. výluka elektrizované dráhy nebo trakční napájecí stanice nebo vliv 

klimatických podmínek). 

 

 3.3 Evidence 

3.3.1. V oblasti technicko-správní evidence musí DEMZ respektovat ustanovení  

normy14.  

 

3.3.2.  Vedle technické evidence uvedené v čl. 3.3.1 stanoví DEMZ tam, kde to bude 

nutné, ještě samostatný způsob vedení technické evidence elektrických a 

geofyzikálních parametrů pro jednotlivé konstrukční prvky určené k měření. Pro 
                                                           
12 ČSN 73 6221 
13 ČSN 73 6220 
14 ČSN 73 6220 
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každou betonovou konstrukci, která je vybavena pasivními ochrannými opatřeními  se 

vypracuje pasport15 shrnující základní informace týkající se řešení ochrany stavby před 

účinky bludných proudů. Pasport se vypracuje v rámci zpracování projektové 

dokumentace nebo DEMZ a ukládá se do mostního archivu.  

 

 

3.4 Vypracování DEMZ 

3.4.1. Ve smyslu ustanovení čl. 2.1.1 až 2.1.7 tohoto metodického pokynu bude 

zpravidla projektantem ochranných opatření proti účinkům bludných proudů ve 

spolupráci se specializovaným pracovištěm rozhodnuto o požadavku na vypracování 

DEMZ dle čl. 2.1.1 až 2.1.4, tj. zpracováním soupisu měření a požadavku na jejich 

realizaci do zadávací dokumentace stavby. 

 

3.4.2. Specializované pracoviště v souladu s čl. 2.1.6 provádí speciální elektrická a 

geofyzikální měření, dlouhodobé sledování v provozu, zpracovává příslušnou evidenci 

a hodnocení elektrických a geofyzikálních měření a na základě výsledků pak 

vypracovává případná doporučení pro doplňující ochranná opatření při opravách nebo 

rekonstrukcích mostů nebo jeho částí. Výstupy jsou vždy zpracovány do DEMZ.  

 

3.4.3. Doporučuje se příslušným správcům, aby podle zásad obsažených v tomto MP 

zajistili DEMZ i na vybrané stávající mosty, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti 

zdroje bludných proudů. 

 

3.4.4.  Měření v průběhu stavby a po dokončení stavby a vypracování závěrečné 

zprávy (DEMZ) dle tohoto MP-DEM provádí výhradně specializované pracoviště se 

způsobilostí k zajištění jakosti prací a s pracovníkem s odpovídající kvalifikací16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Souvisící normy a předpisy 
  Normy a předpisy jsou uváděny v platném znění ke dni vydání tohoto MP  

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 

                                                           
15 TP 124, příloha 7 
16 Oprávnění dle metodického pokynu k systému jakosti v oboru pozemních komunikací, MD č.j. 20840/2001-120, ve znění 

pozdějších změn, část II/2-průzkumné a diagnostické práce, VD 18/2008   
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Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, 

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění,  

Vyhláška č. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 

v platném znění, 

Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích v platném znění, 

Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném 

znění. 

 

 

ČSN 03 8350:1996 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení  

ČSN EN 12696:2001 (03 8340) Katodická ochrana oceli v betonu  

ČSN CEN/TS 14038-1: 2006 (03 8343) Elektrochemická realkalizace a úprava extrakcí chloridů 

vyztuženého betonu - Část 1: Realkalizace 

pr CEN/TS 14038-2: 2007     Electrochemical re-alkalisation and chloride extraction treatments for 

reinforced concrete – Part 2: Chloride extraction 

ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení  

ČSN EN 12473:2000 (03 8351) Všeobecné zásady katodické ochrany v mořské vodě.  

ČSN EN 12495:2000 (03 8352) Katodická ochrana upevněných ocelových konstrukcí v příbřežních 

vodách 

ČSN EN 13173:2001 (03 8353) Katodická ochrana plovoucích ocelových konstrukcí v příbřežních 

vodách 

ČSN EN 13174:2001 (03 8354) Katodická ochrana přístavních staveb 

ČSN EN 12954:2001 (03 8355) Katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě  

Všeobecné zásady a aplikace na potrubí  

ČSN EN 12474:2001 (03 8356) Katodická ochrana podmořských potrubí 

ČSN EN 12499:2003 (03 8357) Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení 

ČSN EN 13636:2005 (03 8358) Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících 

potrubí 

ČSN EN 14505:2006 (03 8359) Katodická ochrana složitých konstrukcí 

ČSN EN 15509:2004 (03 8360) Měřicí postupy v katodické ochraně 

ČSN 03 8361:1991 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. 

Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod 

ČSN 03 8363:1979 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření 

zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou 

ČSN 03 8365:1988 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. 

Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi 

ČSN 03 8368:1989 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření 

měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi 

ČSN P CEN/TS 15280: 2007  (03 8369) Hodnocení pravděpodobnosti koroze střídavými proudy u 

potrubí uložených v půdě - Aplikace na katodicky chráněná potrubí 

ČSN 03 8370:1963 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 

ČSN 03 8370:1979 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými 

a ocelovými obaly 

ČSN 03 8372:1977 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě 

ČSN 03 8373:1976 Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů 

s kovovým pláštěm uložených v zemi 
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ČSN 03 8374:1977 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení  

ČSN 03 8375:1987 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi 

ČSN 03 8376:1977 Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z 

hlediska ochrany před korozí 

ČSN EN 15112: 2007  (03 8369) Vnější katodická ochrana pažnic 

ČSN EN 15257: 2007  (03 8391) Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace 

pracovníků katodické ochrany 

ČSN 33 2000-4-41:2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

ČSN 33 2000-4-473:1994 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 470: Všeobecně - Oddíl 471: 

Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-54: 1996 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.   

 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče   

ČSN 33 2000-5-54 ed.2: 2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 3516: 1994   Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah  

ČSN 34 1390:1970    Předpisy pro ochranu před bleskem  

ČSN EN 62305-1 (34 1390): 2006 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-2 (34 1390): 2006 Část 2: Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-3 (34 1390): 2006 Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života 

ČSN EN 62305-4 (34 1390): 2006 Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

ČSN 34 1500: 1995   Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení     

ČSN EN 50122-1 (34 1520): 2000  Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření 

vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování 

ČSN EN 50122-2 (34 1520): 2000 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: Ochranná opatření 

proti účinkům bludných proudů, působených DC trakčními proudovými soustavami   

ČSN EN 50162 (341521): 2005 Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových 

soustav 

ČSN IEC 913 (34 1540): 1993 Elektrotechnické předpisy - Elektrické trakčné nadzemné vedenia  

ČSN IEC 93 HD 429 (34 6460): 1993 Metody měření vnitřní rezistivity a povrchové rezistivity tuhých 

elektroizolačních materiálů    

ČSN IEC 167 (34 6461): 1993  Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Skúšobné    metódy na 

stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov  

ČSN 73 6100: 1984  Názvosloví silničních komunikací    

ČSN 73 6200: 1977  Mostní názvosloví   

ČSN 73 6201: 2008 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6220: 1996 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací  

ČSN 73 6221: 1996  Prohlídky mostů pozemních komunikací 

ČSN 73 6223: 1995   Ochrana proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení  a proti 

účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah   (1995) 

ČSN 73 7507: 2005   Projektování tunelů pozemních komunikací  

 

ASTM C876-91(1999) Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in 

Concrete 
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Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

ČD SR 5/7(S): 2008 Služební rukověť – Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů staveb 

železničního spodku 

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), 11 kapitol,                                                 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb PK (TKP), 30 kap. 

 

Technické podmínky, zejména:      

- TP 54 Provádění železobetonových desek spřažených s prefabrikovanými nosníky  

              mostů PK, l992 

- TP 63 Ocelová svodidla na PK, l994 

- TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, 2008 

- TP 73,74 Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou výztuží a/nebo 

 spřaženou železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet. 1996 

- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK, 2006  

- TP 76a,b Geotechnický průzkum pro stavby PK, 2001,  

- TP 76c Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů PK, 2007,  

- TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů PK, 1995 

- TP 80 Elastický mostní závěr, 2003 

- TP 83 Odvodnění PK, 2008 

- TP 86 Mostní závěry, 2008 

- TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům, 1997  

- TP 98 Technologické vybavení tunelů PK, 2003 

- TP 104 Protihlukové clony PK, 2008 

- TP 106 Lanová svodidla na PK, 2001, 2008 

- TP 107 Odvodnění mostů PK, 2008 

- TP 113 Značky a symboly pro výkresy PK, l998 

- TP 114 Svodidla na PK (zatížení, stanovení úrovně zadržení, navrhování „jiných“   

              svodidel), 1998 

- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK, 2000 

- TP 121 Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK, 2008 

- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní  

               objekty a ostatní betonové konstrukce PK, 2008 

- TP 128 Ocelové svodidlo NH 4, l999 

- TP 129 Zkoušení a schvalování svodidel, 1999 

- TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu, 2000 

- TP 139 Betonové svodidlo, 2000, 2008 

- TP 144 Doporučení pro navrhování nových a posuzování stávajících betonových mostů PK, 2001 

- TP 149 Zatížitelnost mostů PK v návaznosti na EN, 2001 

- TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů PK, 2002 

- TP 155 Betonové mosty a konstrukce  staveb PK, 2008 

- TP 160 Mostní elastomerová ložiska, 2004 

- TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso, 2004 

- TP 167 Ocelové svodidlo NH 4, 2008 

- TP 168 Ocelové svodidlo Voest-Alpine, 2004,  

- TP 173 Použití mostních ložisek, 2008 

- TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů PK,  2006  

- TP 178 Izolační systémy mostů PK (polymetylmetykryláty) ,  2008  

- TP 183 Diagnostický průzkum mostů PK postupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží  

 v betonu metodou akustické emise, 2007  

- TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2, 2007 

- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích 2007  

- TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2, 2008  

- TP 191 Ocelové svodidlo MS4/H2, 2008  

- TP 192 Dlažby pro konstrukce PK, 2008  

- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů, 2008  

- TP 194 Kompozitní materiály pro vybavení objektů PK, 2008  

- TP 195 Otevírací ocelové svodidlo SAB, 2008  

- TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard, 2008 
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Vzorové listy MD ČR, zejména:     

- VL 4 Mosty, l2/08,  

 

 

Technické a kvalitativní podmínky staveb Českých drah, kapitola 25, Protikorozní ochrana úložných 

zařízení a konstrukcí, ČD, s.o., (1998)  

Služební rukověť SR 5/7(S), ČD, s.o.,  (1997) 

Doporučení k praktickým aplikacím ukolejňování protidokykových zábran (ochranných sítí a štítů) 

mostních objektů pozemních komunikací nad trakčním vedením ČD, zejména pro správce mostních 

objektů PK“, Věstník Dopravy 7/96. 

Metodický pokyn:  Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK, Věstník dopravy 6/98 

Metodický pokyn: Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) - Věstník dopravy 14-15/2005 ve znění pozdějších 

předpisů (VD18/2008) 
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PŘÍLOHA 1 

 

 

1.  Specifikace elektrických a geofyzikálních měření pro 

mostní objekty   

Rozsah měření v průběhu stavby a po dokončení stavby stanovuje projektová 

dokumentace.    

Měření provádí specializované pracoviště dle čl. 2.1.1 a čl. 3.4 MP. 

Každému z dále uvedených měření prováděných buď jednotlivě nebo jako komplex 

měření musí předcházet prohlídka stavby, jejíž účelem je ověřit připravenost stavby pro 

měření (např. zjistit, zda stavba nevykazuje nedostatky v podobě náhodných překlenutí  

elektrickými svody nebo dilatačních spár s elektrickou izolační schopností, apod.). 

Seznam přístrojů vhodných pro měření je specifikován v příloze č.5 tohoto MP.    
 

Při měřeních a činnostech souvisejících, kdy jsou dotčena zařízení infrastruktury cizích 

vlastníků či správců (železnice, tramvaje, metro, případně energetická a liniová zařízení) 

je specializované pracoviště v rámci platné legislativy povinno si vyžádat legitimní souhlas 

správce dotčeného zařízení a dodržovat jím stanovené podmínky pro měření na objektu 

PK a činnostech souvisejících (pohyb v blízkosti koleje).  

Při měření je nutno volit takové postupy a metody měření (a časová pásma), aby nemohlo 

dojít k rušení provozování dráhy, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a 

vedení a drážních zabezpečovacích zařízení.  

V případě, že rozsah měření vyžaduje součinnost se zařízením dráhy (pohyb na dráze), 

pracovníci specializovaného pracoviště musí být vybaveni odpovídající kvalifikací pro 

pohyb na dráze17.  

 
POZN.: Celostátní železnice spravuje Správa železniční dopravní cesty s.o. a její regionální Správy dopravní cesty (SDC). V působnosti 

těchto SDC jsou mj. i regionální Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT), Správa elektrotechniky a energetiky (SEE) a 

Správa tratí (ST), případně Správa mostů a tunelů (SMT). S těmito složkami je nutno koordinovat činnosti na PK v blízkosti dráhy. 

Před zahájením měření je nutné informovat o zamýšleném měření na stavbě železničního spodku výpravčího nejbližší stanice.   

Neohlášené měření a pohyb osob po stavbách či v kolejištích s měřicími vodiči může vést k zastavení dopravy (zejména železniční) 

s rizikem úhrady vysokých škod a sankcí. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 OK 2 – školení bezpečnosti,  Zák. č.266/1994 Sb., §4, §4a, §5, §5a) a souhlas vlastníka či správce železniční infrastruktury   
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1.1  Měření v průběhu stavby  
 

1.1.1 Měření elektrického odporu provaření výztuže podpěr:   jiskřiště – vývod 

z výztuže u paty podpěry dle ČSN IEC 167-34 6461 

Měří se elektrický odpor mezi vývody s vyloučením chyby měření (čtyřvodičově).  Měření 

zajišťuje zhotovitel stavby, výstupem měření je protokol, který je podkladem pro výchozí 

revizi pro ochranu mostní stavby před přepětím (ČSN 62 305-1 až 4 (34 1390)).  

 

 
Obr. 1 Příklad – schema zapojení měření elektrického odporu provařené výztuže 

pilíře a nosné konstrukce, měření zemního odporu podpěry 

 

 

 

1.1.2 Měření izolačního odporu vrstvy polymerní malty nebo jiné izolační hmoty 

užívané pro izolaci nosné  konstrukce od spodní stavby před osazením nosné 

konstrukce s použitím ČSN IEC 167-34 6461 

Toto měření je velmi cenné pro hodnocení průniku bludných proudů ze spodní stavby do 

nosné konstrukce. Měření izolačního odporu se provádí elektrickými přístroji určenými 

pro měření elektrického odporu se zkušebním stejnosměrným napětím do 1000V a 

měřicím rozsahem minimálně do 20 MΩ. Měření zajišťuje zhotovitel stavby.   

 

 
Obr. 2 Příklad - schema zapojení měření elektrického odporu izolační vrstvy 

pod mostním ložiskem   
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1.1.3 Měření zemního odporu podpěr před osazením nosné konstrukce dle  ČSN 33 

2000-5-54 a ČSN 33 3201  

V praxi se užívá vzdálenost pro umístění napěťové sondy S  20 m. Proudová  sonda H se 

umisťuje ve vzdálenosti 40 m. Měření zajišťuje specializované pracoviště, výstup měření 

se uvede v souhrnném protokolu o měření z průběhu stavby, případně dle potřeby 

samostatným  protokolem, který je podkladem pro výchozí revizi pro ochranu mostního 

objektu před přepětím (ČSN EN 62305-1 až 4 (34 1390)) - viz obr. 1, 4. 

 

 

1.1.4 Měření napěťových (a ev. proudových) poměrů a měření elektrických odporů 

mezi sousedními podpěrami bez osazení nosné konstrukce dle ČSN IEC 167-34 6461 

Měří se elektrický odpor mezi vývody s vyloučením chyby měření (čtyřvodičově). Měření 

se elektrický proud a napětí mezi nepřeklenutými dílčími konstrukčními prvky stavby. 

Doporučuje se aplikovat měření multitáskingovou metodou pro více prvků současně. 

Proudová měření se provádí s aplikací vodičů vhodných (větších) průřezů 

pro minimalizaci chyby měření. Měření zajišťuje specializované pracoviště, výstup měření 

se uvede v souhrnném protokolu o měření z průběhu stavby.   

 
Obr. 3 Příklad - Schema zapojení měření U, I a R mezi podpěrami v průběhu 

stavby.  

 

 

1.1.5 Měření zemního odporu podpěr a nosné konstrukce metodou vzdálené země 

před osazením mostních závěrů a příslušenství mostu dle ČSN 33 2000-5-54 a lit [1]18. 

Umístění sond se řídí velikostí objektu. V praxi se užívá vzdálenost pro umístění napěťové 

sondy S cca 50m a 100m s posunem 25 až 70 m, resp. 50 až 150 m a krokem 5 m. Cílem 

je vyhledat neutrální zem, kdy teprve naměřená hodnota zemního odporu je reálná, tj 

neovlivněna napěťovými trychtýři mostu a proudové sondy H. Proudovou sondu H 

umisťujeme ve vzdálenosti 100 m a 200 m. Sondy se umísťují pokud možno kolmo 

k objektu (co nejdále od měřeného objektu). Po naměření zemního odporu nosné 

                                                           
18 [1] Uzemnění a jeho měření, V.Novotný, SNTL 1973 
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konstrukce při propojení 

konců nosné konstrukce 

s výztuží opěr na obou 

koncích a po jejich rozpojení 

se hodnotí násobek zvýšení 

elektrického odporu při funkci 

pasivních ochranných 

opatření oproti jejich zrušení. 

Elektrické bludné proudy, jež 

vnikají do mostní konstrukce, 

jsou pak nepřímo úměrné 

těmto hodnotám. 

 

 

Obr. 4 Schema zapojení měření zemního odporu metodou vzdálené země  
 

 

1.2  Měření po dokončení stavby   

Měření se provádí po úplném dokončení mostního objektu a uvedení stavby do provozu 

v klimaticky přijatelných podmínkách, tj. cca od dubna do listopadu běžného roku19 

s ohledem na  klimatické podmínky, nejdéle však do šesti měsíců po uvedení stavby do 

provozu. 

 

 

1.2.1  Měření potenciálu výztuž podpěry – půda (Uz) (směsný potenciál) 

 

Metoda spočívá v umístění elektrody 

Cu/CuSO4 v těsné blízkosti základu 

podpěry. Doba záznamu hodnot u každé 

měřené podpěry je minimálně 30 minut. 

Toto měření pro svou  jednoduchost může 

být zabezpečováno příslušnými útvary 

údržby správců mostů. Naměřené hodnoty 

jsou zatíženy chybou měření, tzv.  IR 

spádu. 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Schema zapojení měření směsného potenciálu   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Viz např, ČSN 03 8365 
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1.2.2  Měření pro stanovení polarizačního potenciálu Upol  výztuže podpěr 

metodou tří elektrod 

Metoda spočívá v osazení tří kusů elektrod Cu/CuSO4  označených ve schematu měření: 

BZ – blízká země, DZ – daleká země, KZ – kontrolní země u každé z vybraných podpěr. 

Směr DZ – BZ se stanoví předběžným krátkodobým vyhledávacím způsobem (po cca 

1min.) měřením spádu potenciálu z důvodů osazení elektrod v  hlavním směru 

elektrického pole v zemi. 

Elektroda BZ se osazuje v těsné blízkosti základu podpěry. Vzdálenost DZ a KZ se volí 

dle místní situace cca 5 až 10m, hodnoty potenciálu se přepočítávají na jeden metr. Doba  

záznamu hodnot u každé měřené podpěry je minimálně 30 minut. Chyba IR se spádu se 

odstraní na principu statistického 

vyhodnocení měřených trojic 

potenciálů v čase. Vyhodnocují se 

diference dvou po sobě jdoucích 

měření v čase. Pro diferenciály 

napětí větší než 50 mV se provádí 

výpočet polarizačního potenciálu, tj. 

odstranění chyby IR spádu dle 

vztahu:  

 

 

Obr. 6 Schematický obrázek principu zapojení měření  polarizačního potenciálu a 

elektrického pole v zemi 

 

).(
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kde:  

U11 …  napětí „blízké země“ (dle obr.6 mezi OL a 4) – první měření 

U12 …  napětí „vzdálené země“ (mezi 4 a 5) – první měření  

U21 …  napětí „blízké země“ (mezi OL a 4) – následující měření (s odpovídající diferencí 

mezi U22 a U12) 

U22 …  napětí „vzdálené země“ (mezi 4 a 5) - následující měření (s odpovídající diferencí 

mezi U22 a U12) 

 

Potenciál „kontrolní země“ (mezi 5 a 6)  slouží k vyhodnocování směru elektrického pole, 

zohledňuje se ve výpočtu.   

 

POZN.1: Pokud diferenciál měřených potenciálů v čase nedosahuje 50 mV, výpočtová metoda se použije omezeně, v limitě je měřený 

směsný potenciál potenciálem polarizačním.     

POZN.2: Lze použít i jinou obdobnou metodou, která vede k odstranění chyby tzv. IR spádu. 

POZN.3: Jak ukazuje praxe, polarizační potenciál u železobetonových konstrukcí nemá tak zásadní význam jako u měření liniových 

zařízení (s izolací); specializované pracoviště stanoví případy, kde se měření provádí. Zpravidla se týká  částí staveb v bezprostřední 
blízkosti zdrojů bludných proudů nebo korozně namáhané „velkým“ elektrickým polem, resp. vlivem bludných proudů.  
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1.2.3 Elektrické pole v zemi dle ČSN 03 8365 – dodatečný průzkum 

Naměřené hodnoty potenciálového spádu ∆U mezi elektrodami Cu/CuSO4 pro stanovení 

polarizačního potenciálu Upol se použijí rovněž k výpočtu velikosti a směru elektrického 

pole v zemi. Tyto údaje umožní  hodnotit namáhání mostu v místě podpěr cizími zdroji 

elektrických bludných proudů a kontrolu anodických a katodických pásem a míst ve 

sledovaných místech kontaktu mostu se zemí. V případě známých údajů  elektrického pole 

v zemi před zahájením stavby lze porovnáním hodnot zjišťovat sací efekt mostu. Při 

výpočtu el. pole v zemi se uvádí hodnota intenzity el. proudu při využití hodnot měrného 

elektrického odporu země ze základního korozního průzkumu (ev. měrný el. odpor země 

se doplní zjištěním metodou VES, nebo Wennerovou metodou) a zařadí se do 

odpovídajícího stupně agresivity20, tab. 1, resp. stupně ochranných opatření bez přepočtu 

sacím koeficientem21. Vypracovává se grafická příloha směru toku bludných proudů 

v zemi. Ověřuje se sací koeficient stavby ve vztahu k měření před zahájením stavby 

(základní korozní průzkum). 

 

 

1.2.4 Měření potenciálového spádu a elektrického odporu mezi sousedními 

podpěrami včetně vyznačení polarity  

Měření se provádí přístroji pro měření napětí a elektrického odporu. Doba záznamu 

informativních hodnot potenciálového spádu je zvolena alespoň 30 minut nebo se měří 

okamžité hodnoty. Vyhodnocení  napomáhá k určení anodických a katodických míst 

spodní stavby, tj. možných výstupů a vstupů bludných proudů z a do mostního objektu. 

Toto měření je součástí vstupních měření pro zjišťování a dlouhodobé sledování vlivu 

bludných proudů na korozní procesy ocelových prvků mostu. Pro zapojení platí příklad 

uvedený na obr. 7 této přílohy.  

 

 

1.2.5 Měření potenciálového spádu a elektrického odporu mezi sousedními 

podpěrami včetně vyznačení polarity v poli překračujícím dráhu nebo na mostním 

objektu, na kterém je vedena kolej.  

Měření se provádí způsobem dle odst. 1.2.4. Schema zapojení přístrojů zahrnuje měření 

předepsaných údajů mezi podpěrami a kolejí dráhy. Při tomto měření je třeba věnovat 

zvýšenou pozornost bezpečnosti práce ve vztahu k provozu železniční dráhy. 

Vyhodnocení napomáhá k určení anodických a katodických míst exponované části spodní 

stavby, tj, možných výstupů a vstupů bludných proudů z mostu a do mostu. Toto měření 

je součástí vstupních měření pro zjišťování a dlouhodobé sledování vlivu bludných proudů 

na korozní procesy ocelových prvků mostu. Rozsah měření, dobu měření a způsob 

zajištění bezpečnosti osob a provozu na železnici je nutno projednat v souladu s drážními 

předpisy s místně příslušným pracovištěm dráhy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 dle ČSN 03 8372 
21 TP 124, příloha 3 
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Obr. 7 Schematické zapojení při měření potenciálu mezi podpěrami a kolejí a na 

průrazce s opakovatelnou funkcí 

Pozn.:  Schema platí i pro vedení koleje na NK 

  Při měření vůči koleji je nutno kontrolovat rozsah měřicího přístroje 
  Zejména pro tato měření platí ustanovení o bezpečnosti dle bodu 1této přílohy 

 

 

1.2.6 Měření zemního odporu podpěr a nosné konstrukce metodou vzdálené země po 

stavebním dokončení mostu dle ČSN 33 2000-5-54 

Umístění sond se řídí velikostí objektu. Postupuje se shodně jako při měření dle odstavce 

1.1.5. Porovnáním obou měření lze vyhodnotit kvalitu realizovaných pasivních 

ochranných opatření dokončování stavby (např. vliv příslušenství mostu).    

 

 

1.2.7 Měření izolačního odporu a napětí (spodní stavba – nosná konstrukce) 

v místech podpěr mostu s použitím ČSN IEC 167-34 6461 

Vzhledem k tomu, že v měřicím obvodu může docházet k toku elektrických proudů cizích 

elektrických polí, lze provádět měření izolačního odporu pouze přístroji se zdrojem 

střídavého napětí do 1000V a s odlišným kmitočtem od kmitočtu používaných 

energetických soustav. Pro měření napětí musí být přístroj vybaven velkým vnitřním 

odporem (minimálně 10MΩ), doporučuje se měření multitáskingovou metodou. Doba 

záznamu hodnot napěťového spádu je zvolena minimálně 30 minut nebo se zapisují 

okamžité hodnoty.  

 

 

1.2.8 Měření napětí a elektrického odporu nosné konstrukce 

Měření se provádí mezi oběma konci nosné konstrukce a mezi vybranými přístupnými 

dílčími úseky nosné konstrukce nebo na vybraných předpjatých kabelech. Měří se přístroji 

za podmínek jako v čl. 1.2.7 včetně způsobu záznamu. Při měřeních na nosné konstrukci 

je cílem zjistit  proud v anodickém místě nosné konstrukce vztažený k možné ploše 

výztuže připadající v úvahu pro výstup bludného proudu z nosné konstrukce, tj. stanovení 

proudové hustoty pro porovnání s proudovým kritériem.  
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1.2.9 Měření napětí a izolačního odporu včetně určení polarity na svodidlech, 

zábradlí, odvodňovacím zařízení, mezi oběma polovinami mostních závěrů a 

eventuelně na cizích zařízeních s použitím  ČSN IEC 167-34 6461 

Pro měření se použijí přístroje jako v odstavci 1.2.7 včetně způsobu záznamu. Plus pól 

přístroje je vždy připojen na tu část vybavení, která je umístěna na nosné konstrukci. Měří 

se údaje jednak na stejném vybavení nad dilatační spárou mostu, jednak údaje mezi 

různým vybavením vždy na nosné konstrukci a vně nosné konstrukce. Při měřeních na 

vybavení (příslušenství) mostu je cílem zjistit proudovou hustotu v anodickém místě 

měřených částí konstrukčních prvků mostu ve vztahu k možné ploše výstupu elektrického 

proudu a její porovnání s proudovým kritériem. Nad mostními dilatačními spárami se 

doporučuje standardní měření doplnit o měření, kdy na „jedné straně“ mostu se měří 

procházející překlenovací proud na izolačním styku např. svodidla nad dilatační spárou a 

„na druhé straně“  mostu se izolační styky postupně překlenují.  

 

 

1.2.10 Měření na průrazkách ukolejňovacího vodiče mostních protidotykových 

zábran nad železniční drahou.  

Ověřuje se předpokládaná funkčnost průrazky dle osazeného typu, provádí se měření 

průchodu elektrického proudu do nebo z konstrukce mostu z kolejí nebo do kolejí při 

nefunkčním stavu průrazky. V terénu se ověřuje funkčnost průrazky včetně vyznačení 

polarity naměřených hodnot buď:   

     - postupem dle předpisu výrobce průrazky 

     - měří se elektrický proud při nerozpojeném ukolejňovacím vodiči 

     - měří se elektrický proud při rozpojeném ukolejňovacím vodiči 

Na elektrických zařízeních mohou pracovat jen osoby s odpovídající kvalifikací22 a za 

podmínek dle čl. 1 této přílohy.    

Bezpečnost práce při zapojování přístroje je nutno zajistit překlenovacím vodičem dle 

předem vypracovaného technologického postupu měření. 

Z hlediska bezpečnosti se postupuje dle čl. 1 této přílohy.  

Pro zapojení platí obr. 7 této přílohy. 

 

 

1.2.11 Měření na pracovním a ochranném vodiči elektrického rozvodu 400/230V, 

TN-C-S, veřejného osvětlení umístěného na mostě 

 Ověřuje se zavlékání a šíření bludných proudů pracovním a ochranným vodičem 

elektrického rozvodu do nosné konstrukce buď: 

     - při nerozpojeném pracovním a ochranném vodiči 

     - při rozpojeném pracovním a ochranném vodiči. 

Na elektrických zařízeních dráhy mohou pracovat jen osoby s odpovídající kvalifikací5 a 

za podmínek dle čl. 1této přílohy.    

Bezpečnost práce při zapojování přístroje je nutno zajistit překlenovacím vodičem dle 

předem vypracovaného technologického předpisu.  

POZN.: Obecně platí, že způsob instalace elektrických zařízení na mostních objektech je nutné sledovat již v průběhu výstavby. 

Problematika se týká nejen veřejného osvětlení, ale i instalace slaboproudých systémů komunikačních a systémů pro dopravní 

signalizaci a pro sledování námrazy. Obvykle po dokončení stavby nelze u těchto zařízení již změnit systém napájení a ochrany proti 

nebezpečnému dotyku.    

                                                           
22 Vyhl. č.50/1978 Sb 
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1.2.12 Měření potenciálu „poločlánkovou metodou“23  

Měření je součástí diagnostických metod pro analýzu korozního stavu železobetonových 

konstrukcí dle zvláštního předpisu24 

z hlediska koroze výztuže v betonu. 

V rámci měření vlivu bludných 

proudů se provádí  tato měření na 

základě rozhodnutí specializovaného 

pracoviště jako doplňující měření pro 

upřesnění korozního stavu výztuže.  

Měření umožňuje, často spolu s další 

metodou (např. metodou měrných 

odporů), zjistit korozní aktivitu 

ocelové výztuže v betonu.  

 

 

Obr. 8 Schematické zapojení při měření potenciálu „poločlánkovou metodou“ 

 

Metoda poskytuje obraz korozního potenciálu výztuže v betonu - potenciálové mapy na 

sledované ploše povrchu krycí vrstvy betonu pomocí měření potenciálu mezi referenční 

elektrodou (např. Cu/CuSO4) přiloženou na povrch krycí vrstvy nad výztuží a sledovanou 

výztuží. Volí se dostatečná hustota měřených bodů. Vývod z výztuže je buď vývodem 

z provařené výztuže nebo vývodem blízkým k místu měření.   

Vyhodnocení naměřených hodnot může být jedním z kritérii určení lokality koroze 

výztuže v betonu, zejména při prověřování stavu anodických oblastí dle tohoto MP. 

 
 

1.3  Periodická měření vlivu bludných proudů  

Rozsah periodických měření musí být stanoven v  DEMZ při výchozích ev. předchozích 

měřeních s důrazem na zjištěné trendy korozních vlivů bludných proudů na sledovanou 

železobetonovou konstrukci.   

Minimální rozsah periodických měření   

     - prohlídka stavby 

     - měření Uz 

     - měření (referenčního) elektrického pole v zemi minimálně v jednom bodě; počet 

 bodů se  stanoví s respektováním rozsahu stavby 

     - vybraná měření pro ověření hodnot z předchozích podkladů blížící se kriterijním 

 mezím dle přílohy 3 tohoto MP. 

Při měření se postupuje v koordinaci s měřeními pro diagnostiku mostní stavby25. Shora 

uvedený minimální seznam měření může doplnit specializované pracoviště (dle stavu 

posuzované konstrukce) o měření „poločlánkovou metodou“ dle čl. 1.2.12. 
 

 

                                                           
23 TP 121,  ASTM C876-91 
24 TP 72 
25 TP 72 a 121 



                MP-DEM 

26 

1.4  Zjednodušená měření po dokončení stavby  

Mostní objekty, které sestávají pouze ze dvou opěr a nosné konstrukce (předpokládá se 

délka cca do 30 m) a které se zároveň nacházejí ve vzdálenosti větší než pět set metrů od 

elektrizovaných trakčních systémů nebo jiných zdrojů bludných proudů, mohou být při 

stupni ochranných opatření 4 vybaveny pouze zjednodušeným měřením po dokončení 

stavby. Zjednodušené měření bude provedeno podle následujících zásad:  

     - Měření nemusí být zpracováno multitaskingově v časových intervalech 30 až 60 

 min, ev. delších; postačí individuální, postupná měření provedená jednoduchými 

 voltmetry (a dalšími dále specifikovanými přístroji) s přímým odečtem měřených 

 dat.    

     - Měření se provádí po úplném dokončení stavby a měření musí předcházet prohlídka 

 stavby.  

     - DEMZ se vypracuje jako zjednodušený dokument, tj. s uvedením naměřených dat a 

 jejich stručným vyhodnocením.  
 

 

 

 

2 Specifikace elektrického a geofyzikálního měření tunelů PK    

2.1 Měření v průběhu stavby  
 

2.1.1 Elektrické pole v zemi dle ČSN 03 8365 

Měření se provede pouze u tunelů větší délky (cca nad 500m) před zahájením stavby 

sekundárního ostění a spodní klenby (základových pasů). Současně se měří zemní odpor 

pro stanovení skutečných proudových hustot v místě tubusu tunelu před instalací 

železobetonových konstrukcí.   

 

 

2.1.2 Kontrola provaření výztuže 

Provádí se vizuální kontrola a namátkové měření elektrického odporu provařené výztuže, 

dle návrhu provaření uvedeného v dokumentaci pro ochranu stavby před účinky BP. Při 

měření se použijí přístroje pro měření velmi malých elektrických odporů s rozlišením 

v setinách ohmu. Měření zajišťuje zhotovitel stavby u specializovaného pracoviště, 

výstupem měření je zápis do stavebního deníku o kontrole kvality práce a následně je  

výsledek uveden v souhrnném protokolu o měření z průběhu stavby.  

   

 

2.1.3 Měření napěťových (a ev. proudových)  poměrů a měření elektrických odporů 

mezi sousedními segmenty tunelu dle ČSN IEC 167-34 6461 

Měří se napětí a elektrický odpor mezi vývody jednotlivých nebo vybraných segmentů 

(sekcí) tunelu s vyloučením chyby  měření (čtyřvodičově). Rozsah měření je stanoven 

v rámci PD a programu měření, rozhodující je v daném případě velikost stavby tunelu. 

Měření zajišťuje specializované pracoviště, výstup měření se uvede v souhrnném 

protokolu o měření z průběhu stavby.  
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2.1.4 Měření napětí a izolačního odporu na příslušenství tunelu a na izolačních 

prvcích pro uchycení konstrukcí v tunelu. 

V návaznosti na řešení projektové dokumentace pro ochranu stavby před účinky BP se 

ověřují elektrické izolační vlastnosti prvků v tunelu. V zásadě se jedná o způsoby uložení 

roštů a lávek (kontrolní měření prvního ukotveného prvku a následně se provádí 

namátkové kontrolní měření). Dále se jedná o ukotvení různých zařízení propojujících 

jednotlivé segmenty.  

POZN.: U tunelů PK vybavených svítidly bez třídy izolace II. je řešení ochrany proti účinkům bludných 

proudů značně ztíženo. Vhodný napájecí systém (oddělením obvodu) je nahrazován systémem elektricky 

izolačního uchycení nosných konstrukcí a roštů a neživých částí napájených zařízení. K těmto detailům je 

nutno přistupovat individuálně jak z hlediska principů řešení a volby ochranných opatření, tak z hlediska 

rozsahu kontrolních měření. Měření se obvykle redukuje na vizuální prohlídku druhu izolačního prvku, 

způsobu jeho instalace a způsobu ukotvení konstrukce; měření se provádí pouze na začátku montáže jako 

kontrolní. Výsledek měření se bezprostředně zapisuje do stavebního deníku. V případě nevyhovujících 

výsledků zhotovitel stavby je povinen změnit technologii instalace nebo dohodnout náhradní způsob řešení 

dané problematiky.  

Podobně se postupuje při instalaci ocelových konstrukcí v tunelu. 

Při vyhodnocování naměřených elektrických izolačních odporů se posuzují výsledky 

měření ve vztahu k minimálním hodnotám uvedeným v TP 124.  

Součástí podkladu pro vyhodnocení jsou i doklady o elektrickém izolačním odporu toho 

kterého prvku (hmoždinky, podložky, apod.) 

 

 

2.1.5 Měření napětí a izolačního odporu suchovodu a vodovodu uloženého v tunelu.   

Měření na stavbě předchází ověřování kvality izolačních prvků (potrubí) před instalací. 

Pokud zhotovitel nedoloží doklad o kvalitě elektrického izolačního odporu použitého 

materiálu, provede se kontrolní měření izolačního odporu před instalací. Měření v průběhu 

stavby se provádí při zahájení instalace systému, tj. např. po zabetonování první části 

(např. 20 m) délky potrubí. Zejména se sleduje způsob provedení vývodů ventilů a kvalita 

prací při montáži izolačních systémů.  

POZN.: Měření se provádí na systémech oddělených od navazujících řadů a bez vody.  
 

 

2.1.6 Měření napětí a elektrického odporu na zemnící soustavě v tunelu.  

Měření se provádí před připojením zemnící soustavy do systému napájení. Měří se zemní 

odpor soustavy metodou vzdálené země dle shora uvedených ustanovení a měří se 

napěťové a proudové poměry mezi nepropojenými vývody z uzemňovací soustavy. 

Výstup měření je podkladem pro výchozí revizi a je součástí souhrnného protokolu 

o měření v průběhu stavby.  
 

 

2.1.7 Primární ostění 

U ražených tunelů, budovaných postupy s odděleným primárním a sekundárním ostěním, 

např. metodou NRTM26 se měření na prvcích primárního ostění neprovádí, pokud k tomu 

nejsou dány speciální důvody (požadavky na životnost z hlediska statiky stavby a např. 

vztah vůči metru, apod.). Speciálním důvodem je např. kotvení v rámci primárního ostění, 

které se stává součástí sekundárního ostění (speciální zakládání) nebo umístění zemnící 

soustavy. 

                                                           
26 Nová rakouská tunelovací metoda 
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POZN.: Obvykle se pro prvky primárního ostění raženého tunelu nenavrhují ochranná opatření proti 

účinkům bludných proudů, sekundární ostění je kvalitně elektricky izolačně odděleno sekundární ochranou 

ve smyslu TP 124.   

 

 

2.2 Měření po dokončení stavby   

Měření se provádí po úplném dokončení a uvedení stavby  tunelu do provozu v klimaticky 

přijatelných podmínkách, tj. cca od dubna do listopadu běžného roku27. Program měření 

se stanovuje s ohledem na typ tunelové stavby. U tunelů, které jsou navrženy celé hloubené 

z pažících (milánských) stěn, se postupuje jako u mostních rámových staveb.  

Níže uvedená měření jsou popsána z hlediska postupu měření v kapitole 1. této přílohy.    

 

 

2.2.1  Měření potenciálů výztuž sekce  – půda (Uz) 

Měření se provádí na připravených vývodech z výztuže navržených v rámci zpracování 

dokumentace pro ochranu stavby před účinky BP. Zejména se jedná o měření na koncích 

(nejčastěji hloubených částí) tunelů a v několika místech (ražených) částí tunelu.   

 

 

2.2.2  Měření pro stanovení polarizačního potenciálu Upol  výztuže sekce metodou 

tří elektrod  

Měření se uplatní jen výjimečně při vazbě stavby na elektrizovanou dráhu.  

 

 

2.2.3 Elektrické pole v zemi dle ČSN 03 8365 

Měření navazuje na rozsah základního korozního průzkumu zpracovaného před zahájením 

stavby, stanoviště se navrhují zejména na obou koncích tunelu; měření elektrického pole 

dle této metody není vyloučené ani v tunelu, standardně se neprovádí. Výstupem měření 

je mj. podklad pro stanovení sacího koeficientu stavby.   

 

 

2.2.4 Měření potenciálového spádu a elektrického odporu mezi sousedními sekcemi 

včetně vyznačení polarity  

Měření se provádí na připravených vývodech z výztuže sekcí tunelu. Měření se uplatní u 

všech typů tunelů. U hloubených tunelů bez sekcí je toto měření zároveň dokladem o 

kvalitě provaření výztuže a vztahu výztuže z hlediska provaření (propojení) mezi sekcemi.  

 

 

2.2.5 Měření zemního odporu tunelu jako celku metodou vzdálené země po 

dokončení stavby dle ČSN 33 2000-5-54 

Umístění sond se řídí velikostí objektu. Měří se na obou koncích objektu.  

 

 

2.2.6 Měření napětí a izolačního odporu včetně určení polarity na svodidlech, 

zábradlí, odvodním zařízení, mezi tunelovými troubami a eventuelně na cizích 

zařízeních s použitím ČSN IEC 167-34 6461 

                                                           
27 ČSN 03 8365 
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Rozsah měření je dán typem konstrukce stavby a vybavením tunelů. Program měření 

stanovuje specializované pracoviště.  

 

 

2.2.7. Měření na pracovním a ochranném vodiči elektrického rozvodu 400/230V, TN-

C-S  

Rozsah měření závisí na způsobu napájení elektrických zařízení v tunelu. Pokud je to 

možné, provede se měření v napájecím bodě tunelu (transformační stanici). Pokud systém 

uzemnění a pospojení nebo systém napájení měření neumožní, do DEMZ se řešení uvede 

popisem a měření se neprovede. 

 

 

2.2.8 Měření potenciálu „poločlánkovou metodou“ 

Postupuje se dle čl. 1.2.12 této přílohy.  

 

 

 

3 Měření na ostatních objektech PK 

Objektem PK se pro tento účel rozumí výstavba budov, pomocných a ostatních 

technologických objektů - PTO, opěrných zdí a dalších staveb, pro která neplatí nebo nelze 

aplikovat explicitně ustanovení pro měření na mostních nebo tunelových stavbách.   

V plném rozsahu platí shora uvedená ustanovení týkající se nezbytnosti stanovení stupně 

ochranných opatření na základě zpracovaného podrobného a základního korozního 

průzkumu28 pro opodstatněnost měření dle tohoto MP. 

 

 

3.1 Měření v průběhu stavby 

3.1.1 Měření pro ověření zemního odporu půdy na základové spáře  

Ve speciálních případech hloubkového zakládání lze v rámci zpracování dokumentace 

stavby rozhodnout o nutnosti  provést měření zemního odporu na úrovni základové spáry 

objektu. Důvodem je získání hodnoty měrného odporu půdy pro řešení nebo ověření 

návrhu zemnící soustavy. Ve stupni ochranných opatření č. 4 a č. 5 se doporučuje s tímto 

měřením provést měření elektrického pole v zemi ve smyslu shora uvedených ustanovení.  

 

 

3.1.2 Měření zemního odporu základového zemniče.    

V návaznosti na řešení ochranu stavby proti účinkům bludných proudů se zemnící 

soustavy navrhují s využitím (pomocných) železobetonových konstrukcí nebo pažících 

stěn. Po dokončení té části stavby, kde je zemnící soustava realizována, se provede měření 

zemního odporu soustavy; v opodstatněných případech (stupeň č. 5, blízká trakční 

soustava) se doporučuje doplnit tato měření měřením směsného potenciálu v několika 

bodech (na vývodech ze soustavy) a kontrolním měřením napěťových poměrů na soustavě. 

 

3.1.3 Při použití speciálních prvků typu trvalých zemních kotev se postupuje dle čl. 4.1.    

 

 

                                                           
28 TP 124 
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3.1.4 Při použití sekundární ochrany – systému celoplošných izolací s elektrickou izolační 

schopností se speciální měření na těchto izolačních systémech neprovádí. Zhotovitel 

systému izolací předloží doklad o elektrických izolačních vlastnostech použitých 

materiálů. Požadavek na jiskrovou zkoušku se uplatní u staveb pouze ve výjimečných 

případech a u speciálních konstrukcí (nádrže a stavby v bezprostředním působení zdrojů 

bludných proudů, apod.).  

 

 

 

3.2  Měření po dokončení  stavby 

3.2.1 Měření po úplném dokončení stavby PK se provádí pouze ve speciálních případech; 

zejména se jedná o stavby v bezprostřední blízkosti dráhy29 nebo přímo s dráhou 

související (stavby na dráze, speciálně stavby na metru).  

Program měření se stanovuje individuálně dle typu a rozsahu stavby. V některých 

případech je nutno se správcem dráhy (zejména se týká staveb na dráze) dohodnout 

společný program měření, jehož cílem bude např. prokázat oddělení stavby od stavby 

dráhy nebo naopak prokázat, že propojení se stavbou dráhy nemá negativní účinky na 

okolí, na dráhu samotnou ani na předmět stavby. Měření se provádí v dostatečně dlouhém 

intervalu (alespoň jednu hodinu). Po dohodě se správcem dráhy se měření provádí i po 

delší dobu (24 hodin).    

 

 

3.2.2 Předmětem takových měření je zejména:  

     - měření směsných potenciálů stavby 

     - měření zemního odporu stavby jako celku 

     - měření elektrického (zemního) odporu stavby vůči stavbě navazující (oddělené)   

     - měření napěťových a proudových poměrů na stavbě 

     - měření  napěťových a proudových poměrů stavby vůči stavbě navazující (oddělené) 

     - měření elektrického pole v zemi se stanovením velikosti bludných proudů (stanovení 

 sacího efektu stavby)     

 
POZN.: Někteří správci stanovují požadavek velikosti elektrického odporu mezi dvěma sousedními stavbami. Je nutno poznamenat, 

že v praxi takový parametr zpravidla není možné prokázat, neboť se vždy měří  v zásadě dvě sousední zemnící soustavy (stavby), jejichž 

velikost zemního odporu nabývá obvykle od setin do jednotek ohmu. Požadavky na kvalitu oddělení tak lze prokázat pouze měřeními 
v průběhu výstavby a kombinací dalších měření.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ostatní speciální měření    

S rozvojem nových technologií a stavebních postupů je nutno stanovovat i adekvátní 

požadavky a postupy na měření speciálních částí stavby, které mohou být vystaveny 

koroznímu namáhání vlivem bludných proudů nebo jejichž životnost by byla působením 

                                                           
29 Rozumí se cca do 500 m  
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bludných proudů významně zkrácena. Je proto vždy věcí projektanta ochranných opatření 

proti účinkům BP ve spolupráci se specializovaným pracovištěm, aby v rámci zpracování 

dokumentace posoudil jednotlivé detaily stavby a definoval, co a jakým způsobem bude 

nad rámec shora uvedených pokynů v průběhu a po dokončení stavby kontrolováno, 

měřeno a vyhodnocováno.     

Pokud není stanoveno jinak, platí pro každý „nový“ nebo jinak nedefinovaný díl ve funkci 

elektroizolačního prvku ustanovení TP 124 týkající se požadavků na elektrický izolační 

odpor. Nové nebo speciální prvky je nutno vždy posuzovat nejen z pohledu elektrických 

parametrů, ale také vizuálně v souvislosti s funkcí prvku a jeho zařazení do systému stavby 

(možný povrchový svod, apod).  

 

 

4.1  Měření trvalých zemních kotev 

Měření elektrických izolačních vlastností trvalých zemních kotev se provádí postupně 

od výrobního závodu až po napnutí kotvy na místě stavby.    

Měření ve výrobním závodě sleduje celistvost obalu a nepoškození; provádí se ve vodní 

lázni. Měří se přístrojem pro měření „velkých“ (izolačních) elektrických odporů30. 

Minimální požadovaný elektrický odpor je 0,1 M.   

Měření dle předchozího odstavce po dopravě na místo stavby se opakuje před 

zapuštěním do vrtu.  

   

 

4.1.1 Měření na nenapnuté kotvě.  

Slouží ke kontrole elektrického odporu ochranné trubky. Měří se po provedení injektáže 

a osazení kotvy, kotva nenapnuta. 

Měřicí napětí  mezi táhlem kotvy a zemničem:   100 Vss 

Minimální požadovaný elektrický izolační odpor: R1 = 0,1 M 

 

 

4.1.2 Měření po napnutí kotvy. 

Slouží ke kontrole izolačního uložení hlavy kotvy a ochranného obalu po napnutí kotvy. 

Měří se na zatížené kotvě před injektáží oblasti hlavy. 

Měřicí napětí mezi kotvou a zemničem:   40 Vst 
31  

Minimální požadovaný měrný elektrický odpor: R2 = 100 .  

Měření provádí zhotovitel a pořizuje o něm protokol. V rámci měření po dokončení 

stavby tato měření opakuje zpracovatel DEMZ jako součást závěrečných měření.  

 

 

4.1.3 Sledování korozního stavu trvalých zemních kotev 

Specializované pracoviště v rámci zpracování dokumentace ochrany stavby proti 

účinkům bludných proudů navrhne systém pro periodické měření trvalých zemních 

                                                           
30 Např. PU 311 nebo podobný využívající zdroj zvýšeného  napětí (100, 250, 500, 1000 V) 
31 podle použitého přístroje, nelze  měřit stejnosměrnými můstkovými ohmmetry, přístroj kategorie PU 311 je vyhovující,pokud  

je měřená hodnota dostatečně  velká (v řádu k). V opačném případě je nutno použít speciálních přístrojů pro měření malých 

odporů 



                MP-DEM 

32 

kotev. V případě nepřístupně uložených kotev se navrhují měřicí místa a propojovací 

kabelová vedení splňující požadavky čl.7 TP 124. 

 

   

4.1.4 Přípustná četnost nevyhovujících výsledků. 

Jako součást protokolu o předání díla32 zhotovitel dokládá tabulku naměřených hodnot 

trvalých zemních kotev před napnutím a po napnutí. Specializované pracoviště v rámci 

závěrečných měření dle tohoto MP provádí první opakované měření a posoudí dosažené 

výsledky. Z celkového počtu instalovaných a zkoušených trvalých zemních kotev smí 

maximálně 10% dosáhnout nižších než požadovaných hodnot elektrického izolačního 

odporu kotvy vůči zemi, resp. navazující stavbě.  

Na základě naměřených výsledků, s přihlédnutím k celkovému hodnocení korozního 

stavu stavby včetně trvalých zemních kotev specializované pracoviště ve spolupráci se 

zhotovitelem dokumentace stavební části stavby rozhodne o dodatečných opatřeních, 

např. o dodatečné instalaci dalších kotev, případně instalaci aktivní ochrany trvalých 

zemních kotev. 

Při zpracování projektové dokumentace respektuje zhotovitel dokumentace možnost 

zabudování  náhradních kotev. Náhradní kotvy v rámci povolené desetiprocentní 

tolerance hradí objednatel, náhradní kotvy nad povolenou desetiprocentní toleranci 

hradí zhotovitel.  

Ochranná trubka mezi táhlem kotvy a základovou horninou (zemničem), jakož i 

izolační oddělení hlavy kotvy, se kontroluje měřením elektrického odporu. 

 
POZN.: Při měření předpjatých systémů plně izolovaných v nosných konstrukcích mostních objektů se kontrolní měření provádí 

dle speciálního postupu  (např. ASTRA 12 010 Measures to Ensure the Durability of  Post-Tensioning Tendons in Bridges,  

Švýcarsko).  
 

 

 

4.2  Kotvy do betonu 

Měří se elektrický odpor na místě po zabudování první konzoly. Elektrická izolační 

schopnost každé použité  kotvy musí dosahovat hodnoty alespoň 5 k. Kvalitu 

elektroizolačního odporu doloží zhotovitel protokolem.  

Doporučuje se první měření elektrického izolačního odporu kotvy provést laboratorně 

měřením elektrického odporu táhla kotvy vůči vnějšímu obalu uloženému ve vodě nebo 

v provlhčeném betonu33.  

 

 

4.3  Měření na monitorovacích systémech koroze výztuže34  

V případě, že společně s instalací trvalých rozvodů pro sledování vlivu bludných proudů 

jsou instalovány i systémy pro sledování koroze výztuže, provede se v rámci měření po 

dokončení stavby i měření na těchto systémech. Je-li instalován systém do trvalých 

zemních kotev nebo předpjatých systémů, provede se výchozí měření na elektrodách cca 

po dvou měsících od instalace a při měřeních po dokončení stavby. V rámci závěrečné 

zprávy se stanoví požadovaná četnost těchto měření v průběhu životnosti stavby. Obvykle  

                                                           
32 TKP 29,  čl. 29B4.3 
33 přiměřeně se použije ČSN 03 8377 a ČSN IEC 167-34 6461 
34 Např. systémy pro sledování přítomnosti koroze ve výztuži, měřiče korozní rychlosti, čidla průniku agresivních látek k výztuži 

apod.  
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se doporučuje měření opakovat 1x za rok do doby následující (druhé) hlavní prohlídky 

mostu a pak vždy při hlavních prohlídkách mostu.  

 

 

4.4  Měření na aktivních ochranách      

Pro měření a kontrolu staveb vybavených aktivními ochranami proti účinkům bludných 

proudů se postupuje takto:  

Provádí se veškerá měření v průběhu stavby dle shora uvedených požadavků.  

Instalaci a realizaci katodické ochrany lze zahájit až na základě výsledků měření v průběhu 

stavby, která potvrdí stavební připravenost pro realizaci aktivní ochrany. V případě, že při 

měření v průběhu stavby se prokáže, že pasivní ochranná opatření nedosahují 

požadovaných parametrů, musí být systém navržené katodické ochrany přehodnocen a 

posouzen z hlediska možných negativních vlivů na stavbu jako celek i na okolí stavby. 

Posouzení provede specializované pracoviště.  

Před instalací katodické ochrany se provede měření v rozsahu měření po dokončení stavby 

dle tohoto MP, doplněné o měření potenciálu „poločlánkovou metodou“ dle čl.1.2.12 této 

přílohy v dostatečné hustotě měřených bodů na posuzované ploše betonu.  

V průběhu instalace katodické ochrany se průběžně provádí měření, jejichž účelem je 

optimalizovat provoz a funkci katodické ochrany, zejména se sledují napěťové poměry na 

celé stavbě a vznik anodických pásem stavby.  

Pokud bude zjištěno, že aplikací ochrany došlo k nerovnoměrnému zatížení stavby, které 

by mohlo mít za následek vznik lokálních anodických míst stavby s převažujícím 

kladnějším potenciálem vůči celé stavbě, katodická ochrana musí být odpojena a 

bez odstranění nebo vyřešení tohoto negativního vlivu nesmí být dále provozována.  

Po dokončení katodické ochrany a uvedení do provozu musí být provedeno s časovým 

odstupem šest měsíců až jeden rok opakované měření po dokončení stavby. Součástí 

závěrečného vyhodnocení uvedeného v DEMZ musí být popsán vliv bludných proudů 

před aplikací ochrany a po jejím uvedení do provozu.  Rovněž musí být jednoznačně 

stanoveno s jakými parametry pracuje katodická ochrana.  

Přílohou DEMZ musí být dokumentace katodické ochrany s podrobným popisem celého 

systému a s popisem řízení katodické ochrany a výchozích parametrů.  

Katodická ochrana železobetonové stavby musí být dálkově průběžně kontrolovatelná. 

Systém musí být schopen dálkového odečtu stavu a parametrů ochrany a stavu a parametrů 

chráněné konstrukce, změny parametrů a vypnutí ochrany. V DEMZ se po dohodě se 

správcem PK uvede osoba, která bude zajišťovat sběr dat a kontrolu systému katodické 

ochrany.  

 

Pro vyhodnocování funkce katodické ochrany se použijí ustanovení TP 124, kapitola 

8.1; aplikovaně se použije ustanovení norem pro katodické ochrany liniových zařízení 

zejména ČSN EN 12954:2001 (03 8355) Katodická ochrana kovových zařízení 

uložených v půdě nebo ve vodě  Všeobecné zásady a aplikace na potrubí a 

ČSN EN 13509:2004 (03 8360) Měřicí postupy v katodické ochraně.  

U železobetonových konstrukcí se však vždy jedná o zcela ojedinělé případy aplikace 

aktivních ochran. V tomto smyslu k tomuto zařízení musí být také přistupováno 

z hlediska péče o funkci zařízení i sledování vlivu bludných proudů na sledovaný 

objekt. 
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Adekvátním způsobem se postupuje při aplikaci i jiných aktivních ochran typu drenáž, 

apod. Požadavky na měření drenáží připojených k trakčním soustavám musí být 

projednány se zástupci dráhy před zahájením měření. Zejména musí být v DEMZ 

jednoznačně stanoveno rozhraní mezi zařízením trakční soustavy a zařízením chráněné 

stavby, musí být stanoveny a dodržovány podmínky pro provoz a měření na 

oddělovacích tlumivkách z důvodu bezpečnosti provozu trakční soustavy. Součástí 

DEMZ musí být vyhodnocení funkce aktivní ochrany s prokázáním neškodnosti 

působení ochrany na chráněnou železobetonovou konstrukci. 
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PŘÍLOHA 2 
 

 

Hlavní zásady postupu prací při provádění měření.  

 
POZN.: Hlavní zásady postupu prací byly vytvořeny zejména s ohledem na mostní objekty. Pro ostatní betonové  konstrukce se tyto 

zásady použijí přiměřeně.   

 

  V návaznosti na projektovaná ochranná opatření dle TP 124 se betonová 

konstrukce zařadí z hlediska zásad dle této přílohy. V DEMZ se uvede pro posuzovanou 

stavbu kódové označení stavby:   

 

Pozice/zásada č.:     1.      2.        3.     4.   5. 

Nabývá hodnot:        1-4    1-2            1-3             1-6            1-5 

 

Příklad: Most s úplným izolačním oddělením, stupeň ochranných opatření č.4, měření jen 

na stavebně dokončeném mostě. Most křižuje dráhu elektrizovanou stejnosměrnou 

proudovou trakční soustavou, na mostě nejsou cizí zařízení.  

 

  Označení mostu:  MPK-1 – 1 – 2 – 1 – 2,5  

 

MPK  - most pozemních komunikací 

 

1.zásada – zařazení objektu do skupiny provedení 

1– objekty s úplným izolačním oddělením (nosné) konstrukce od spodní 

stavby a navazujících staveb, tj. objekt s pasivní ochranou dle TP 124 v 

plném rozsahu. Jsou to objekty nově budované nebo plně rekonstruované. 

2– objekty s částečným izolačním oddělením (nosné) konstrukce od spodní 

stavby a navazujících staveb, tj. objekty s pasivní ochranou dle TP 124 

v omezeném rozsahu. Jsou to stavby částečně rekonstruované. 

3– objekty bez izolačního oddělení (nosné) konstrukce od spodní stavby a 

navazujících staveb z důvodu konstrukčního provedení stavby 

4 – mosty přesypané, železobetonové monolitické, rámové konstrukce. 

 

2. zásada – zařazení objektu do skupiny vybavení měřicími vývody 

1 – pro základní ochranná opatření dle TP 124, tab. 1, stupeň ochranných 

opatření č.4 a vyšší   

2 – pro základní ochranná opatření dle TP 124, tab. 1, stupeň ochranných 

opatření č.3 a nižší   

 

3. zásada – zařazení objektu z hlediska doby měření  

  1 – v průběhu stavby a na stavebně dokončeném mostě 

  2 – jen na stavebně dokončeném mostě  

  3 – jen v průběhu stavby 

 

4. zásada – zařazení objektu z hlediska elektrických trakčních zařízení  

 1 – objekt křižuje nebo vede v těsném souběhu železniční dráhy s 

elektrizovanou stejnosměrnou proudovou trakční soustavou  

 2 – objekt křižuje nebo vede v těsném souběhu s železniční dráhou 

elektrizovanou jednofázovou proudovou trakční soustavou  

 3 – objekt křižuje nebo vede v těsném souběhu s jinými elektrizovanými 

dráhami (tramvaj, metro, důlní vlečka, lanovka apod.)  
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 4 – na stavebním  objektu vede dráha elektrizovaná stejnosměrnou 

proudovou trakční soustavou  

 5 – na stavebním  objektu vede dráha elektrizovaná jednofázovou proudovou 

trakční soustavou  

 6 – objektem  (na mostě, v tunelu)  vede jiná elektrizovaná trať (metro, 

tramvaj, trolejbus, lanovka, apod.) 

 

5. zásada – zařazení objektu z hlediska cizích zařízení  

1 – na objektu jsou umístěny stožáry veřejného osvětlení  

2 – objekt je opatřen ochranou proti blesku  

3 – na objektu jsou umístěny průběžně cizí inženýrské sítě. 

4 – na objektu (na mostě, v tunelu, apod.) je provedeno ukolejnění 

5 – na objektu nejsou umístěna cizí zařízení.   

 

 

Na základě identifikace stavby se provede soupis položek elektrických a geofyzikálních 

měření v rámci zpracované PD nebo v rámci přípravy elektrických a geofyzikálních 

měření. V rámci přípravy elektrických a geofyzikálních měření je tato identifikace součástí 

předmětu a rozsahu měření jako podklad pro uzavření smluvního vztahu o provedení  

elektrických a geofyzikálních měření a jejich vyhodnocení. Shodně se postupuje při 

měření dle plánu údržby, přičemž se vychází z DEMZ dříve zpracovaného. U velkých 

objektů je vhodné provést sestavení podrobného zkušebního plánu. 

Je-li stavba vybavena stupněm ochranných opatření č. 4 nebo 5 dle TP 124, je vhodné 

zajistit účast zhotovitele elektrických a geofyzikálních měření i pro provádění dozoru na 

stavbě. 

Pokud není zajištěna účast zhotovitele elektrických a geofyzikálních měření na dozoru při 

realizaci ochranných opatření, specializované pracoviště v rámci prohlídky stavební 

připravenosti před zahájením měření ověří postup výstavby u stavbyvedoucího, nahlédne 

do fotodokumentací (provaření výztuže, zhotovení izolačních prvků, apod.) 

 

 

 Doporučený postup při realizaci měření v terénu. 

Pro každou stavbu, která podléhá režimu měření vlivu bludných proudů projektová 

dokumentace stanovuje rozsah měření v průběhu stavby a po dokončení stavby. 

Specializované pracoviště, které měření provádí si se zhotovitelem objektu sjedná časový 

harmonogram. Z hlediska postupu měření lze postupovat podle jednotlivých bodů této 

přílohy.     

Při výstavbě se v rámci měření v průběhu stavby zároveň provádí i průběžně vizuální 

kontroly. Kontroluje se např. vizuálně udržování vzduchové mezery a měří se elektrický 

odpor a napětí mezi izolačně oddělenými částmi nebo nepřímo měřením izolačního odporu 

nosné konstrukce vůči vzdálené zemi. Např. elektroizolační schopnost mostních závěrů 

musí být zachována dle předpisu35 a nesmí být eliminována žádnou vodivou cestou 

(svodidla, zábradlí, římsy, odvodňovací zařízení, nosné konstrukce pro průchod inženýrské 

sítě apod.) v místě nad dilatací. Před osazením mostních závěrů do mostu musí být 

prokázán zhotovitelem (výrobcem) – zkouškou, výpočtem jejich izolační odpor. V případě 

ocelových potrubí uložených na mostním objektu se měří hodnota izolačního odporu 

oddělujících prvků od konstrukce mostu. Soubor oddělujících prvků musí mít hodnotu 

                                                           
35 TP 86 
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nejméně 5kΩ vůči vývodu příslušné části mostu. Podobně se postupuje i u ostatních 

objektů.  

Výchozí prohlídka specializovaného pracoviště před zahájením měření se provede vždy; je 

nedílnou součástí DEMZ. 

Měření se provádí v klimaticky přijatelných podmínkách, tj. při teplotách nad +5oC a za 

běžného provozu, pokud možno ve všední den36. Specializované pracoviště musí volit dobu 

měření s ohledem na provoz zdrojů bludných proudů (obvyklý provoz) a podmínky měření 

vyhodnotit a uvést do DEMZ.  

Není dovoleno zahajovat měření po dokončení stavby na nedokončených objektech, 

zejména bez svodidel, zábradlí a protihlukových stěn, případně bez mostních závěrů. 

Kontroly provaření výztuže. Doporučuje se účast specializovaného pracoviště při zahájení 

realizace armokošů s kontrolou provádění provaření na místě. Specializované pracoviště 

spolupracuje se zhotovitelem stavby a upřesní požadavky dle skutečného provedení 

armokošů. Měření na armokoších se provede namátkově na prvních dílech stavby, důraz 

se klade na vizuální kontrolu. Kvalita provaření výztuže určené pro funkci svodů se 

vizuálně kontroluje před betonáží a měří se vždy po betonáži (v rámci programu měření 

v průběhu stavby). Vizuální kontroly provaření na ostatních částech jsou předmětem 

činnosti TDI, pokud specializované pracoviště není k těmto činnostem speciálně vyzváno 

(objednáno) v rámci dozoru stavby.  

Při instalaci trvalých zemních kotev je zhotovitel stavby před zahájením stavby povinen 

vyzvat specializované pracoviště ke koordinovanému postupu s ohledem na požadovaná 

kontrolní měření dle přílohy 1 tohoto MP. 

Měření po dokončení stavby není měřením v rámci zkušebního provozu (po prvním roce 

provozu), není však vyloučeno sloučení obou činností.  

Pokud dílčí výsledky měření nebo výsledky měření z průběhu stavby vyžadují  speciální 

měření s vypnutím napájení stavby, specializované pracoviště uvede  tento požadavek 

pokud možno již v souhrnném protokolu z měření v průběhu stavby. Obvykle se jedná o 

náročný úkon vyžadující součinnost správce PK (např. tunelu) a policie při nezbytném 

dopravním omezení. Termín měření, ale i doba měření se obvykle podřídí požadavkům 

správce PK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 V dny pracovního klidu a ve svátky dochází i k útlumu činnosti zdrojů bludných proudů a výsledky mohou být  zkreslené.  
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PŘÍLOHA 3 
 

 

Kritéria pro hodnocení vlivu cizích elektrických polí na korozní 

procesy u jednotlivých konstrukčních částí stavby a stavby jako 

celku  
 

- potenciál výztuž podpěry – půda zjištěný (směsný potenciál)  

Kritérium umožňuje zjednodušeným způsobem hodnotit korozní procesy vybraných 

konstrukčních částí spodní stavby a sledovat ev. změny a působení vlivů elektrického 

pole cizích zdrojů. Tato hodnota obsahuje složku IR spádu.  

Za zcela vyhovující se považují hodnoty v intervalu -400 až -870 mV.  

Za optimální se považují hodnoty v intervalu -550 až -650 mV.  

Při naměřených hodnotách potenciálu zápornějších než -870 mV a vyšších              než 

-100mV nebo při odchylkách od předchozích naměřených hodnot o více než ±100mV 

se doporučuje doplnit měření o měření polarizačního potenciálu dle přílohy 1 tohoto 

MP. 

 
POZN.: U konstrukcí, které se nachází v bezprostřední blízkosti trakčních soustav (nejčastěji objekt, po kterém vede elektrizovaná 

dráha) dochází ke značnému rozptylu i časové nestabilitě měřených hodnot. U částí staveb, které jsou kvalitně elektricky izolačně 

odděleny od okolí, zejména nosné konstrukce pojížděné elektrizovanými trakčními soupravami může docházet k tzv. nabíjení 
konstrukce vůči okolí. Pak výsledky směsného potenciálu dosahují odlišných hodnot než kriteriálních a je nutno je hodnotit 

výhradně v souvislosti s dalšími naměřenými hodnotami (zejména elektrický odpor a stanovení proudových hustot vystupujících 

z konstrukce).  

 

- polarizační potenciál Upol  

Kritérium umožňuje hodnotit korozní procesy vybraných konstrukčních částí spodní 

stavby a sledovat ev. změny v působení vlivů elektrického pole cizích zdrojů. Tato 

hodnota neobsahuje složku IR spádu. 

          V případě zjištění hodnot Upol zápornějších než -0,9V nebo kladnějších než 

+0,4V) je nutno provést po dohodě s objednatelem dlouhodobé monitorování (několik 

hodin v době největšího zatížení zdrojů bludných proudů). Výsledky jsou výchozím 

podkladem pro stanovení doplňujících opatření. Toto měření včetně jeho vyhodnocení 

provádí specializovaná pracoviště. 

 

 

- zemní odpor nosné konstrukce 

Hodnota odporu je výslednicí značného množství sérioparalelních odporů jednotlivě se 

lišících od sebe hodnotou několika řádů jednotek ohmů. Čím vyšší hodnota 

elektrického odporu jednotlivých konstrukčních prvků mostu, tím vyšší hodnota 

zemního odporu nosné konstrukce a tím menší proud, jenž potenciální rozdíl mezi 

spodní stavbou a navazujícími stavbami protlačí do nosné konstrukce mostu. Hodnoty 

elektrického odporu ovlivňující korozní procesy jsou uvedeny v ekvivalentním schema 

mostu na obr. 9.  

 

- proudové kritérium 

Pro hodnocení korozního stavu ocelových částí v betonu je mezní stav definován dle 

dostupných literárních pramenů37  intervalem  proudové  hustoty  od 40 mA.m-2 do 

80 mA.m-2 z plochy výztuže pro výstup proudu z ocelových částí do betonu.  Pro  

posuzování dle tohoto MP se stanovuje střední hodnota 60 mA.m-2. Hodnoty vyšší jsou 

                                                           
37 Např.: L.Bertolini, M.Carsana P. Pedeferri: „Vliv bludných proudů na korozi oceli v betonu“,  S.C.Das „Kritéria katodické 

ochrany pro ocel v betonu, některé teoretické a praktické zkušenosti“,  uveřejněno ve výstupu úkolu „Studie užití aktivních 

ochran mostů pozemních komunikací“, JEKU, B.Kučera, 1996, MD-ČR 
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považovány za hodnoty, při kterých dochází k porušení pasivačních vrstev a 

rozpouštění oceli v betonu. Specializované pracoviště posuzuje hodnoty individuálně 

dle typu hodnocené stavby v širších souvislotech (např. pH, určení ploch pro výstup 

proudu z konstrukce, možné vady v konstrukci, atd.).  

Při posuzování předpjatých konstrukcí se doporučuje volit kriteriální hodnotu na spodní 

mezi uvedeného intervalu.  

 
POZN.:  pro aplikaci aktivních ochran se uvažuje s proudovou hustotou maximálně 5 a 20 mA.m-2. 

 

Kritická hodnota proudové hustoty nemůže být stanovena na základě zkušenosti 

z mostní praxe, neboť v praxi není nikdy proudové pole homogenní a proudová hustota 

zvláště na povrchu oceli v betonu prudce kolísá místo od místa, což je dáno 

nehomogenitou betonu, jeho kolísající vlhkostí, nestejnou vodivostí jednotlivých spojů 

betonářské výztuže, především však geometrií celé soustavy betonářské výztuže 

(případně předpjatých kabelů). Kritická hustota proudu mohla být odvozena pouze na 

základě laboratorních měření. Zvolená střední hodnota kritické proudové hustoty 

(60mA.m-2) je parametr v mostní praxi obtížně použitelný, neboť z výše uvedených 

důvodů je proudové pole značně nehomogenní, může tedy v některých místech 

proudová hustota vykazovat skutečné hodnoty značně menší, ale v jiných místech 

značně vyšší než hodnoty kritické. Nelze tedy vyloučit nebezpečí, že i při nízké střední 

proudové hustotě bude v některých místech (při bodovém výstupu proudu 

z konstrukce) koroze intenzivně probíhat. 

 

- potenciál zjištěný poločlánkovou metodou  

Postupuje se dle čl. 1.2.12 přílohy 1 tohoto MP. Při hodnocení se uvedou podmínky 

měření, zejména podmínky omezující použití metody. Uvede se stav provaření výztuže 

při měření. Při vyhodnocení se postupuje dle předpisu a normy38. 

 
POZN.:  Hodnocení korozního stavu jednotlivých konstrukčních částí mostu a mostu jako celku není jednoduchou záležitostí. 

Hodnocení vlivu cizích polí (bludné proudy) na korozní procesy ovlivňující výsledný korozní stav prováděné dle tohoto 
metodického pokynu je pouze příspěvkem k hodnocení jedné z příčin elektrochemické koroze posuzovaných objektů. 

 

 

Možnosti zjišťování a hodnocení korozního stavu betonových mostů v daném časovém 

období včetně návrhů na odstranění ev. omezení příčin korozních procesů je třeba 

věnovat trvalou péči specializovaných pracovišť zabývajících se v praxi uvedenou 

problematikou. Napomáhat ke správnému hodnocení skutečného vlivu bludných 

proudů lze vhodným využitím nedestruktivních prvků diagnostiky koroze výztuže. 

Tyto prvky zpravidla se zpravidla zabývají hodnocením korozních procesů výztuže bez 

ohledu na příčinu koroze a mají obecnější význam z hlediska sledování korozních 

procesů.  

  
POZN.: V současné době se jedná zejména o čidla korozní rychlosti, čidla přítomnosti koroze výztuže, čidlo pro měření měrného 
odporu betonu, měření hloubky průniku agresivních látek k výztuži a pH. Je patrné, že nedestruktivní diagnostika pro sledování 

koroze výztuže má obecnější platnost než pouze pro účely napomáhání sledování korozních účinků bludných proudů. Vzhledem 

k dynamickému rozvoji této oblasti nelze vyloučit ani jiná zařízení s podobným účelem. Jejich nasazení do praxe podléhá 
dostupným vědeckým poznatkům a projednání s objednatelem stavby nebo rekonstrukce stavebního objektu. Při jejich aplikaci je 

nutno vždy definovat kriteria, podle kterých bude možné hodnotit funkci instalovaného diagnostického zařízení. 

 

  

                                                           
38 ASTM C876-91(1999) Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete,  resp. dle TP 

121 MD ČR 
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PŘÍLOHA 4 

 

 
 

Obr. 9  Přehledové náhradní schéma mostního objektu  
 

Tab. 1 Legenda, typické hodnoty elektrických odporů mostního objektu 

konstrukce 
 

Zkratka 

(měřený 

elektrický 

odpor) 

popis 

měřené 

veličiny – 

elektrický 

odpor: 

hodnota 

dovolená, 

mezní na 

prvku [Ω] 

hodnota 

požadovaná 

[Ω] 

hodnota 

velmi 

nízká [Ω] 

hodnota 

standardn

í [Ω] 

Poznámka 

Rnkp podélný na 

celkové NK  

max 0,2 0,02 až 0,2  0,02 až 0,1 informace o kvalitě 

provaření výztuže 

Rnkd dílčí na NK  max 0,2 0,02 až 0,2  0,02 až 0,1 obvykle se neměří, mez 

platí při využití výztuže 

pro ochranu před 

bleskem 

Rd dilatace min 5k pro 

prvek ve 

výrobě 

20 až 100 

měřeno po 

osazení 

0,2 až 1 

měřeno po 

osazení 

20 až 1k 

měřeno po 

osazení 

hodnoty velmi nízké 

vyžadují vizuální 

kontrolu a opravu, 

hodnoty nad 2 až 15 Ω 

vyžadují koordinaci 

s ochranou proti dotyku 

a blesku  

RL ložiska min 5k 

měřeno na 

stavbě po 

osazení 

50k 5k 20k až 

20M 

hodnoty nižší než 

minimální vyžadují 

opravu plastbetonové 

vrstvy  

Rsv  svodu – 

provařované 

výztuže 

max 0,2 0,02 až 0,1  0,00 až 0,1 informace o kvalitě 

provaření výztuže, 

nezbytné pro ochranu 

před bleskem  
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Zkratka 

(měřený 

elektrický 

odpor) 

popis 

měřené 

veličiny – 

elektrický 

odpor: 

hodnota 

dovolená, 

mezní na 

prvku [Ω] 

hodnota 

požadovaná 

[Ω] 

hodnota 

velmi 

nízká [Ω] 

hodnota 

standardn

í [Ω] 

Poznámka 

Rzpp zemní 

odpor mezi 

dvěma 

podpěrami 

   0,2 až 2 kontrolní údaj pro 

měření v průběhu 

stavby 

Rzp zemní 

odpor 

podpěry 

 1 až 5 

měřeno po 

před osazení 

NK 

0,02 až 0,2 0,3 až 10 požadavky na ochranu 

proti BP jsou zde proti 

požadavkům na 

ochranu pře dotykem a 

bleskem 

RNKvzd el. odpor 

NK met. 

vzdálené 

země 

 20 až 100 

s příslušentsv

ím 

 

1k bez 

příslušenství 

0,02 až 1 

(převážně 

indikace 

vady) 

20 až 1k požadovanou hodnotu 

nutno korigovat dle 

výpočtu podle počtu 

podpěrných bodů 

(ložisek)  

 

 

 

Obr. 9 zobrazuje pětipólový most s elektricky izolačně uloženou nosnou konstrukcí a 

dvěma opěrami. Každý pilíř je vybaven dvěma ložisky. 

Náhradní schema mostního objektu konstrukce dle obr.9 pro jednoduchost a 

ilustrativnost neobsahuje prvky vybavení mostu. Specializované pracoviště si v rámci 

DEMZ sestaví schema vždy odpovídající skutečnému tvaru a vybavení mostního 

objektu.  

Náhradní schema je nezbytným podkladem pro výpočet proudu procházejícího 

mostním objektem a hodnocení proudového kritéria dle tohoto MP.  

Toto zjednodušené schema nepostihuje problematiku velkoplošných základů a 

spodních staveb, kde je nutno se zabývat anodickými oblastmi na jedné ploše základu.  

Elektrické odpory malých hodnot se měří vždy čtyřvodičově, hodnoty zemních odporů 

podpěr metodou vzdálené země alespoň 20/50, u měření zemního/elekrického odporu 

NK se volí vzdálenost sond dle rozměru stavby (50/100 nebo 100/200)39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 ČSN 33 2000-5-54,  V.Novotný: Uzemnění a jeho měření, SNTL 1973 
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V rámci náhradního schema a stanovení charakteristických údajů se hodnoty 

elektrických odporů doplňují v následující tabulce o charakteristické hodnoty směsného 

potenciálu  

 
 

Tab. 2 Typické hodnoty směsných, resp. polarizačních potenciálů výztuže v 

betonu 

Zkratka 

(směsný 

potenciál) 

popis 

místa 

měření 

hodnota 

dovolená, 

mezní 

[mV]  

hodnota 

požadovaná 

[mV] 

hodnota 

velmi nízká 

a vysoká 

[mV] 

hodnota 

standardní 

[mV] 

Poznámka: 

údaje jsou vždy 

vztaženy k sondě 

Cu/CuSO4 uložené 

v zemi v blízkosti 

měřené části 

stavby 

Uz 

(plus pól 

výztuž, 

mínus pól 

Cu/CUSO4) 

vývod 

z provařen

é výztuže 

podpěry  

-1000 až 

+400 

-750 až -400 -900 až -100 -650 až -450 

 

v  blízkosti 

elektrizova-

ných soustav  

-500 až -200 

při hodnotách 

jiných než 

standardních nutná 

analýza všech 

měřených hodnot  

Uz  

(plus pól 

výztuž, 

mínus pól 

Cu/CUSO4) 

vývod 

z provařen

é NK  

-1000 až  

+400 

-750 až -400 -900 až -100 -650 až -450 

 

v blízkosti 

elektrizova-

ných soustav  

-500 až -200 

při velkém 

elektrickém 

izolačním odporu 

NK a velkých 

zdrojích BP v místě 

standardní hodnoty, 

nutná analýza všech 

výsledků 

 

 

Měření na vývodu z neprovařené výztuže neposkytuje obraz o posuzované části 

objektu, ale pouze o jednom měřeném prvku a jeho bezprostředním okolí, nejedná se o 

směsný potenciál. 

 
 

 

  



                MP-DEM 

44 

 

  



                MP-DEM 

45 

 

PŘÍLOHA 5 

 

 
Některé příklady doporučených přístrojů pro měření. 
Následující měřicí přístroje jsou popsány s ohledem na jejich technické parametry či 

funkce měření. Použitelný je jakýkoliv podobný přístroj pro daný účel měření, který 

zajišťuje shodné nebo podobné vlastnosti.   

- multifunkční vícekanálová souprava s analogovými vstupy pro měření napětí 

(eventuelně dalších veličin), řízená procesorem s pamětí pro měřená data po dobu 

několika hodin. Vstupní odpor zařízení – měřicího kanálu min 10MΩ. Rozhraní pro 

styk s osobním počítačem, export naměřených dat. Rozsah měřených napětí do 10 V a 

do 100V nebo zařízení podobné či podobná, jejichž schopností bude multitaskingový 

záznam dat měřených na více místech současně s možností archivace a následného 

zpracování. Zařízení lze nahradit více jedno nebo dvoukanálovými malými ústřednami 

synchronizovanými v čase nebo spouštěnými k definovanému času.    

- GEOHM C – speciální přístroj na měření zemních odporů. Je použitelný i pro 

měření elektrických odporů od 0,01 do 50kΩ za podmínek přítomnosti elektrických 

proudů z cizích zdrojů. Zkušební napětí 50Vef o kmitočtu 128Hz se vstupním filtrem 

vstupu elektrického proudu vlastního zdroje, upozorněním na příliš vysoké rušivé 

napětí, příliš velký odpor proudové nebo napěťové sondy při měření zemních odporů, 

záměnu sond a na nedostatek kapacity vlastního zdroje. Zobrazení hodnot je digitální. 

Srovnatelné přístroje: ABB – M5320, NORMA, apod. 

- PU 510 – je digitální mnoharozsahové měřidlo poskytující rychlé informace o 

velikosti stejnosměrného a střídavého napětí a proudu a elektrického odporu. Tři a půl 

místný displej, pro měření napětí vstupní odpor 10MΩ na všech rozsazích. Nehodí se 

pro měření elektrických odporů za přítomnosti elektrických proudů z cizích zdrojů 

(bludné proudy) či zemních odporů. 

Srovnatelné přístroje např. od výrobců METRA Blansko, METTEX, NORMA, 

FLUKE, apod.  

- PU 311 – je tranzistorový měřič izolačních odporů s přepínatelným měřicím napětím 

100V, 500V a 1000V, se třemi stupnicemi o rozsazích do 1000kΩ, 10000MΩ a 

20000MΩ. Výrobce např. METRA Blansko, NORMA, apod. 

- PK 150 – je klešťový přístroj pro stejnosměrný proud, proudové rozsahy 10-30-

100-300-600A, napěťové rozsahy10-15-100-300V.  

Srovnatelné přístroje např. METRA Blansko, FLUKE, Mettex, apod. 

- PK 120 – je klešťový přístroj pro střídavý proud, proudové rozsahy 1,5-3-6-15-30-

60-150-300A, napěťové rozsahy 150-30-600V.  

(např. METRA Blansko, FLUKE,  apod. 

- elektroda Cu/CuSO4   (např. v provedení dle již zrušené ČSN 03 8362) 
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- digitální osciloskop – doporučuje  se vybavit aparaturu některým z digitálních 

osciloskopů pro analýzu měřených údajů, obvykle je postačují běžně dostupné zařízení 

dvoukanálové do 50 MHz.   

 

 
 
POZN.:1: Z hlediska hodnocení výsledků měření je vhodné používat přístroje třídy přesnosti 2,5 řádně kalibrované. Seznam 

použitých přístrojů se uveden v každém protokolu o měření, kde se uvedenou použité rozsahy přístroje, použité rozsahy při měření 

(týká se zejména měření elektrických proudů) a informace o kalibraci přístroje.     

 

POZN.: 2: Lze použít i jiné přístroje se stejnými nebo lepšími parametry, cílem shora uvedeného soupisu přístrojů je stanovení 

požadavků na vybavení specializovaného pracoviště přístroji s danými vlastnostmi a rámcovými rozsahy, nikoliv určení nebo 
doporučení výrobce přístrojů. 
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