
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

KAPITOLA 19 
OCELOVÉ MOSTY 
A KONSTRUKCE

Schváleno: MDS-OPKč.j. 24610/97-120 
ze dne 27.10.1997 s účinností od 1.1.1998 

se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP 
schválené MH ČR-SD č.j. 515112/92-520

Praha, prosinec 1997



Obsah

19.1 ÚVOD 2
19.1.1 Obecné 2
19.1.2 Príprava stavby ocelové mostní konstrukce 2
19.1.3 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí příslušenství pozemních komunikací 2
19.1.4 Systém jakosti 3

19.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 3

19.2.1 Materiály pro ocelové mostní konstrukce 3

19.2.2 Materiály pro ocelové konstrukce příslušenství pozemních komunikací 3
19.2.3 Materiály pro ochranu proti korozi 3

19.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 4

19.3.1 Dílenská výroba 4

19.3.2 Dílenská montáž a dílenská přejímka 4
19.3.3 Protikorozní ochrana 4
19.3.4 Montáž na staveništi 7
19.3.5 Montážní prohlídka 7
19.3.6 Ochranná opatření před účinky bludných elektrických proudů 8
19.3.7 Ochrana před přepětím 8
19.3.8 Rekonstrukce a demontáž 8

19.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 8

19.4.1 Doprava na staveniště 8
19.4.2 Převzetí staveniště a skládka ocelových dílců 8
19.4.3 Průkazní zkoušky 9

19.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 9

19.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 9

19.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 10

19.7.1 Svařování na staveništi 10
19.7.2 Ochrana konstrukcí nátěry na staveništi 10

19.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 10

19.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ 10

19.10 EKOLOGIE 10

19.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 11

19.11.1 Seznam příslušných ČSN a ON včetně změn 11

19.11.2 Seznam technických předpisů normativního charakteru
včetně rezortních předpisů 12

1



19.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
1 TKP - Všeobecně.

19.1.1 Obecně
Kapitola 19 těchto Technických kvalitativních podmí
nek (dále jen TKP) platí pro mostní objekty pozemních 
komunikací s nosnou konstrukcí ocelovou nebo spřaže- 
nou ocelobetonovou, pro jejich ocelové nebo spřažené 
ocelobetonové podpěry a pro ocelové části mostního vy
bavení, které se stanou trvalou částí mostního objektu 
(dále jen ocelové mostní konstrukce). U spřažených 
ocelobetonových mostů platí tyto TKP 19 pro ocelovou 
část průřezu, pro betonovou část průřezu platí TKP 18.

Dále platí pro nosné ocelové konstrukce příslušenství 
pozemních komunikací (nosné ocelové konstrukce do
pravních značek, ocelových svodidel, zábradlí, plotů, 
protihlukových stěn, osvětlovacích stožárů, různých 
přístřešků apod.). Součástí dodávky ocelové konstrukce 
jsou součásti kotvení ocelových konstrukcí včetně ko
tevních šablon pro osazení zabetonovaných kotevních 
šroubů. Zabetonované kotevní desky a závlače kotev
ních šroubů s hákem jsou zámečnickou částí dodávky 
betonových konstrukcí.

Pro ocelové mosty méně běžných typů (mosty oblouko
vé, zavěšené, visuté, pohyblivé, rozebíratelné apod.), ja
kož i pro mosty s rozpětím největšího pole více než 
100 m, nutno tyto TKP doplnit Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami (ZTKP), přihlížejícími 
k specifickým problémům těchto konstrukcí, jejich vý
roby a montáže atd. Totéž platí pro mosty s méně běž
ným způsobem montáže (podélný či příčný zásun, 
podélné postupné vysouvání, letmá montáž, zaplavová
ní, montáž sklápěním apod.).

Pro navrhování nosných částí ocelových mostních kon
strukcí platí ČSN 73 6205-1984 a ČSN 73 1401-1984, 
a to do doby vydání revize ČSN 73 6205-1984. Pro navr
hování ocelových konstrukcí příslušenství platí 
ČSN 73 1401-1995 a ČSN P ENV 1993-1-1.

Při použití TKP 19 je nutné respektovat ustanovení sou
visejících TKP, zejména pak TKP 2, 11,14,18,22 a 23.

19.1.2 Příprava stavby ocelové mostní kon
strukce

Zhotovitelem ocelové mostní konstrukce, pro kterou je 
základní normou ČSN 73 6205-1984, je stavební orga
nizace ve spolupráci obvykle se dvěma podzhotoviteli 
odsouhlasenými objednatelem:

- výrobní organizací (obvykle mostárnou), která pro
vádí výrobu a dodávku ocelové konstrukce,

- montážní organizací, která provádí montáž ocelové 
konstrukce (případně může zhotovitel nebo výrobní 
organizace ocelové konstrukce provést montáž sám, 
pokud má vhodné technologické a personální vyba
vení).

Přitom platí požadavek, že vyrábět a montovat nosné čás
ti ocelových mostních konstrukcí mohou jen ti, kteří mají 
tuto činnost výslovně stanovenou v předmětu svého pod
nikání zapsáním v obchodním rejstříku, respektive mají 
na tuto činnost příslušné živnostenské oprávnění, kteří 
mají certifikát podle ČSN 73 2601-1988 ve znění Změny 
2-1994 a současně splňují požadavky podle kap. 10 
ČSN 73 2603-1996 (tzn. že jsou držiteli Rozšířeného vel
kého průkazu způsobilosti).

Na základě dokumentace pro zadání stavby (DZS) zajis
tí zhotovitel stavby vypracování realizační dokumen
tace stavby (RDS). Součástí RDS je výrobní a montážní 
dokumentace. Výrobní organizace ocelové mostní kon
strukce zpracuje výrobní dokumentaci, která je sou
částí dodávky ocelové mostní konstrukce. Výrobní 
dokumentace obsahuje výrobní výkresy, technologický 
předpis výroby a technologický postup svařování v roz
sahu dle ČSN 73 2603-1996. Výrobní výkresy se před
kládají montážní organizaci, projektantovi RDS, 
případně DZS k odsouhlasení a objednateli ke schvále
ní. Montážní organizace ocelové mostní konstrukce 
zpracuje montážní dokumentaci, která je součástí 
montáže ocelové mostní konstrukce. Montážní doku
mentace obsahuje návrh montáže, technologický před
pis montáže a technologický postup svařování v rozsahu 
dle ČSN 73 2603-1996. Návrh montáže se předkládá 
projektantovi RDS, příp. DZS k odsouhlasení a objed
nateli ke schválení.

RDS obdrží ve dvou soupravách stavební dozor, který 
musí být průběžně informován jak o průběhu výroby 
konstrukce, tak o postupu montáže, aby mohl kontrolo
vat a přebírat všechny důležité fáze výroby konstrukce 
v dílně a montáže konstrukce na staveništi. Těchto kon
trol a přejímek se zpravidla zúčastní i projektant v rámci 
autorského dozoru.

19.1.3 Dodávka a montáž ocelových konstruk
cí příslušenství pozemních komunikací

Pro tyto konstrukce jsou základními normami 
ČSN 73 1401-1995, ČSN P ENV 1993-1-1, 
ČSN 73 1402-1987 a ČSN 73 1403-1989. Ve srovnání 
s mostními konstrukcemi neplatí pro ně tak přísné poža
davky na jakost materiálu, na přejímky v dílně a na sta
veništi apod. Příslušné podmínky stanoví dokumentace 
stavby nebo specifikace objednatele s technickým popi
sem prací a podmínkami na dodržování kvality, které 
musí odpovídat TKP 19 (dále jen specifikace), a přísluš
né kapitoly TKP (např. TKP 11, 14).

Vyrábět a montovat ocelové konstrukce příslušenství 
pozemních komunikací mohou jen ty organizace, které 
mají tuto činnost výslovně stanovenou v předmětu své
ho podnikání zapsáním v obchodním rejstříku, respekti
ve mají na tuto činnost příslušné živnostenské oprávnění 
a které mají certifikát, kterým je malý průkaz způsobi
losti dle ČSN 73 2601-1988 ve znění Změny 2 - 1994.

K ocelovým konstrukcím příslušenství pozemních ko
munikací patří též protinárazové zábrany mostů nad po
zemními komunikacemi podle ČSN 73 6266-1996,

2



kromě pevných protinárazových zábran, které patří 
k ocelovým mostním konstrukcím (viz 19.1.2).

19.1.4 Systém jakosti
Zhotovitel sám nebo prostřednictvím svých odborných 
podzhotovitelů odsouhlasených objednatelem musí 
prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při výrobě, do
dávce a montáži nosných částí ocelových konstrukcí 
podle Metodického pokynu k rezortnímu systému ja
kosti v oboru pozemních komunikací RSJ-PK oblast
2.2.2 provádění silničních a stavebních prací č.j. 
23614/96-230 uvedeného ve Věstníku dopravy 
č. 21-23/96 s tím, že čl. 3.3 tohoto Metodického pokynu 
se doplňuje o:

Ocel. Vlastnosti, výroba, dodávka a montáž.

Musí být prokázána způsobilost pracovníků, strojního 
zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního 
systému a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou 
jakost provádění ocelových konstrukcí.

V dokumentaci systému j akosti musí být doloženy i tech
nologické postupy konkretizované na dané podmínky vý
roby, dopravy, montáže a protikorozní ochrany.

19.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

19.2.1 Materiály pro ocelové mostní konstrukce
Podle ČSN 73 2601-1988 a ČSN 73 2603-1996 se nosné 
části ocelových mostních konstrukcí zařazují do výrob
ní skupiny Aa (zvýšená jakost výroby a přesnost ve 
smontovaném stavu, dynamické zatížení, nebezpečí 
únavy materiálu a vzniku křehkého lomu). Nenosné čás
ti mostních konstrukcí se zařazují do výrobní skupiny C.

Jakost materiálu ocelové mostní konstrukce uvedená v 
DZS je závazná. V kompetenci stavebního dozoru není 
jakákoliv změna jakosti použitého materiálu. Případnou 
vyvolanou změnu musí schválit projektant a objednatel.

Níže uvedené normy obsahují mimo jiné i pokyny, které 
se týkají technologie výroby a montáže a tyje nutné res
pektovat.

Vhodné oceli pevnostní řady 37 a 52 pro svařované nos
né konstrukce mostů jsou obsaženy v tab. 3 a 4 
čl. 13 ČSN 73 6205-1984. Pro nosné části se dodává ma
teriál s hutním atestem podle ČSN EN 10204. Pro mate
riál pro hlavní nosné části se požaduje jakostní přejímka 
v hutích stavebním dozorem.

Vzájemné přiřazení značek a ocelí podle materiálových 
listů je uvedeno v příloze 1.

Plechy a širokou ocel o tloušťce větší nebo rovné 10 mm 
pro hlavní nosné dílce, u kterých by zdvojení materiálu 
ohrozilo bezpečnost, je třeba kontrolovat ultrazvukem 
(čl. 42 ČSN 73 2601-1988).

Pro oceli na odlitky a výkovky platí tab. 5 čl. 17 
ČSN 73 6205-1984.

Pro elektrody a přídavné materiály pro svařování platí 
čl. 17 ČSN 73 1401-1984 a čl. 25 až 29 včetně Přílohy 2 
ČSN 73 2601-1988.

Pro materiál šroubů a nýtů platí tab. 6 čl. 20 
ČSN 73 6205-1984. Pro šroubové třecí spoje platí 
ČSN 73 1495-1984. Pro kotevní šrouby platí bývalá 
ON 73 2615-1978. Pokud se opravuje nýtovaná kon
strukce, lze užít nýtů dle ČSN 02 2301-1967.

Pro patinující oceli ATMOFIX platí čl. 16 
ČSN 73 6205-1984, “Směrnice pro použití oceli AT
MOFIX”, TEVUH Praha, 1978 a VN 73 1466 Nosné 
konstrukce z patinujících ocelí ATMOFIX, Vítkovice 
a.s. Ostrava - 1990.

Pro materiál spřahovacích prvků platí ČSN P ENV 

1994-1-1 a TP 79.

Ve všech uvedených normách jsou specifikovány poža
davky na jakost zvolených materiálů a způsob jejího 
ověřování.

19.2.2 Materiály pro ocelové konstrukce pří
slušenství pozemních komunikací

Podle čl. 17 ČSN 73 2601 - 1988 se tyto konstrukce za
řazují do skupiny C.

Pro ocelové konstrukce příslušenství se obvykle použí
vají základní materiály označené značkou podle 
ČSN EN 10 025 + A1. Vzáj emné přiřazení značek a oce
lí podle materiálových listů je uvedeno v příloze 2.

Pro materiál tenkostěnných a trubkových konstrukcí 
platí ČSN P ENV 1993-1-1, ČSN P ENV 1993-1-3 
a ČSN 73 1403-1989. Pro ostatní materiály platí údaje 
z čl. 19.2.1.

Při montáži ocelových konstrukcí příslušenství mohou 
být použity jen šrouby, matice a podložky s protikorozní 
ochranou, pokud v jiných kapitolách TKP nebo ZTKP 
nejsou stanoveny přísnější požadavky.

19.2.3 Materiály pro ochranu proti korozi

Způsob ochrany ocelových mostních konstrukcí a oce
lových konstrukcí příslušenství pozemních komunikací 
určuje DZS (příp. specifikace u příslušenství pozemních 
komunikací) podle ČSN 03 8260-1983 a podle TP 84 
v závislosti na:

- životnosti konstrukce požadované objednatelem,

- stupni korozní agresivity atmosféry podle 
ČSN ISO 9223,

- životnosti ochrany, které se chce navržených postu
pem dosáhnout,

- poloze ošetřované plochy a na konstrukčním řešení 
detailů. Rozlišuje se, zda se jedná o vnější plochy 
konstrukce vystavené atmosférickým podmínkám 
nebo o vnitřní plochy uzavřených částí konstrukce 
(ať přístupných či nepřístupných) vystavené kon
denzaci vodních par. V nejnižších místech uzavře
ných průřezů se provedou otvory pro odtok 
kondenzované vody podle dokumentace,
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- ekologických hlediscích.

Kvalita a životnost všech způsobů ochrany proti korozi 
závisí na:

- konstrukčním řešení detailů,

- úpravě povrchu konstrukce před nanesením ochran
ných vrstev,

- dodržení správného technologického postupu při na
nášení ochranných vrstev, včetně ohledu na atmo
sférické podmínky a včetně dodržení předepsaných 
časových odstupů mezi jednotlivými pracovními 
úkony,

- volbě ochranného systému pasivní protikorozní 
ochrany,

- tloušťce ochranného systému (tloušťka organického 
povlaku nebo tloušťka kovového povlaku nebo 
tloušťka kombinovaného povlaku).

19.3 Technologické postupy prací

19.3.1 Dílenská výroba

Dílenská výroba ocelové mostní konstrukce se provádí 
podle výrobní dokumentace (viz 19.2.1) v rozsahu dle 
ČSN 73 2603-1996. To se týká jak výroby jednotlivých 
prvků, tak i dílců konstrukce.

Dílenská výroba ocelových konstrukcí příslušenství po
zemních komunikací se provádí obdobně v rozsahu dle 
ČSN 73 2601-1988.

Nosné části mostních konstrukcí smějí svařovat svářeči 
se státní zkouškou a periodicky zkoušení, se stupněm 
hodnocení B nebo C podle ČSN 05 0710-1975, nenosné 
části mostních konstrukcí a ocelové konstrukce příslu
šenství pozemních komunikací smějí svařovat svářeči 
se základním kurzem podle ČSN 05 0705-1976.

Při varování spřahovacích trnů podle 
ČSN P ENV 1994-1-1 provádějí za podmínek platných 
pro svařování elektrickým obloukem svářeči se základ
ním kurzem podle ČSN 05 0705-1976 a s absolvováním 
kurzu zaměřeného na přivařování trnů.

V průběhu výroby a zejména po ukončení svařování se 
kontrolují úchylky rozměrů a tvarů jednotlivých dílců 
podle ČSN 73 2611-1978.

Průběh výroby a výsledky všech provedených kontrol
ních měření se zaznamenávají ve výrobním deníku 
v rozsahu dle ČSN 73 2603-1996.

Záznamy do výrobního deníku smí provádět výrobní or
ganizace a její technická kontrola, montážní organizace, 
projektant, objednatel a stavební dozor. Kopie výrobní
ho deníku se předává stavebnímu dozoru.

Jednotlivé dokončené montážní dílce se výrazně ozna
čují, aby při montáži na staveništi nemohlo dojít k jejich 
záměně.

Závažné změny v provedení konstrukce proti schvále
ným výrobním výkresům (např. změna tvaru, rozměrů, 
umístění montážních styků, provedení spojů apod.)

musí být odsouhlaseny stavebním dozorem a projektan
tem RDS a zaznamenány ve stavebním deníku.

19.3.2 Dílenská montáž a dílenská přejímka
Ocelové mostní konstrukce (včetně nenosných částí za
řazených do výrobní skupiny C) se v dílně sestavují způ
sobem určeným ve výrobní dokumentaci podle 
ČSN 73 2603-1996. V tomto sestavení proběhne dílen
ská přejímka za účasti objednatele, příslušného projek
tanta, stavebního dozoru a montážní organizace podle 
ČSN 73 2603-1996.

Dílenská přejímka sestává:

- z kontroly souladu dokladů (o základním materiálu 
a o výrobě) a výrobní dokumentace,

- z odborné prohlídky konstrukce,

- ze zápisu o dílenské přejímce.

Ktéto přejímce musí být podle ČSN 73 2603-1996 před
loženy tyto doklady:

- schválené výrobní výkresy včetně schvalovacího 
protokolu (včetně oprav a změn vzniklých v průběhu 
výroby),

- výrobní deník,

- souhrn položek materiálu pro hlavní nosné části s u- 
vedením čísla tavby a čísla dokladu (výkaz materiá
lu nebo jiný doklad) provedený trvanlivým 
způsobem, včetně grafického schématu rozmístění 
taveb ve vazbě na položky materiálu a na dokumenty 
kontroly jakosti,

- protokoly o výsledcích nedestruktivních zkoušek se 
schématem umístění zkoušených míst, včetně de- 
fektoskopických snímků (např. ultrazvukových, 
rentgenových, radioizotopových apod.),

- doklady o použitém základním a spojovacím mate
riálu, s rekapitulací jejich použití pro jednotlivé po
ložky hlavních nosných částí,

- doklady o tepelném zpracování (žíhání svařenců 
a odlitků),

- výkres geometrického tvaru konstrukce při přejímce 
v podélném a příčném směru,

- zápis o přejímce ložisek u výrobce ložisek.

Odborná prohlídka konstrukce se provede v rozsahu dle 
ČSN 73 2603-1996.

Obsah zápisu o dílenské přejímce je uveden 
v ČSN 73 2603-1996.

Po dílenské přejímce se provedou případné opravy a do
končí nedodělky, sestavená konstrukce se rozebere na 
montážní díly, zváží se a provede se základní protiko
rozní ochrana.

19.3.3 Protikorozní ochrana

Pro dosažení maximální životnosti u nových konstrukcí 
je vhodné přednostní provedení systému ochrany již při 
výrobě. Pokud tomu nebrání technické a technologické
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podmínky, je žádoucí provedení maximálně možného 
počtu vrstev systému dílensky.

Výrobce ocelové konstrukce provede na patřičně upra
venou plochu konstrukce v souladu s výrobní dokumen
tací:

- buď kompletní systém protikorozní ochrany pomocí 
organického povlaku nebo kovového povlaku nebo 
kombinovaného povlaku,

- nebo základní nátěr pro budoucí vícevrstvý nátěrový 
systém,

- nebo kovový povlak pro budoucí kombinovaný po
vlak.

Pro všechny způsoby protikorozní ochrany prováděné 
u výrobce platí, že v případě montážního svařování se 
vynechá oblast svarů a jejich bezprostředního okolí. 
V případě montážního třecího spoje se postupuje podle 
ČSN 73 1495-1984.

Pokud se zjistí, že v návrhu konstrukce jsou místa, kde je 
nesnadné nebo nemožné provedení protikorozní ochra
ny (nevhodné konstrukční detaily, spáry, ostré hrany, 
šroubové spoje, přerušované svary apod.) nebo místa, 
kde se může zadržovat voda nebo různé nečistoty zadr
žující vlhkost (podrobnosti uvádí ČSN 03 8260 a TP 
84), je nutné o tom uvědomit objednatele nebo stavební 
dozor, který zjedná nápravu.

Kvalita a životnost všech druhů protikorozních ochran
ných systémů závisí výrazně na způsobu úpravy povr
chu ocelové konstrukce před prováděním ochranných 
systémů. Úprava povrchu se provádí v souladu 
s ČSN ISO 8504-1.

Povrch ocelové konstrukce musí být zbaven:

- okují a korozních produktů (rzi),

- neorganických i organických nečistot (prachu, solí, 
popílku, grafitu, mastnot, zbytků chladících emulzí, 
strusky z tavidel nebo z obalu elektrod, zbytků sta
rých nátěrů).

- zbytků vlhkosti vzniklých kondenzací, orosením, ji
novatkou či námrazou.

Požadovaný stupeň očištění je závislý na:

- zvoleném systému ochrany,

- očekávaném korozním namáhání,

- výchozím stavu upravovaného povrchu,

- technicky realizovatelném způsobu čištění,

- ekonomických podmínkách.

Výchozí stav upravovaného povrchu je podle 
ČSN ISO 8501-1 rozdělen do čtyř skupin:

A -povrch pokrytý rovnoměrně okujemi, bez význam
ného zkorodování,

B -povrch pokrytý počínající rzí a s počínajícím odlupo- 
váním okují,

C -povrch s odkorodovanou okují, nebo povrch ze které
ho se okuje nechají odstranit škrábáním ale s výskytem 
tenké viditelné rzi,

D -povrch, na kterém je okuj odkorodovaná s rovnoměr
nou korozí s viditelnými důlky.

ČSN ISO 8501-1 rozlišuje následující stupně očištění 
povrchu:

Označení stup
ně očištění po

vrchu
Popis vzhledu očištěného povrchu

Sa 1
bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot, 
nečistot, volných okují, rzi, povlaků a cizorodých 
látek

Sa 2

bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot, 
nečistot a téměř žádné okuje, rez, povlaky a cizo
rodé látky; všechny zbytky musí pevně ulpívat na 
povrchu

Sa 21/2

bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot, 
nečistot, povrch musí být prostý okují, rzi, povla
ků a cizorodých látek, stopové zbytky musí být ve 
formě lehkých stínů

Sa 3
bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot, 
nečistot, povlaků a cizorodých látek, povrch musí 
vykazovat jednotný kovový vzhled

St 2
bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot, 
nečistot, volných okují, rzi, povlaků a cizorodých 
látek

St 3
odpovídá stupni očištění St 2 s tím, že provedení 
musí být důkladnější, povrch musí vykazovat ko
vový lesk

Sa- označuje přípravu povrchu tryskáním,

St- označuje ruční a mechanizované čištění pomocí kar
táčů a broušení povrchů.

Kontrola stupně očištění se provádí vizuálně porovná
ním se vzory obrazových příloh v ČSN ISO 8501-1.

Tryskání (dle ČSN ISO 8504-2) je dokonalý způsob 
přípravy povrchu a lze jím dosáhnout vysokého stupně 
čistoty. Je žádoucí, pokud to technické, technologické 
a ekologické okolnosti dovolí, jeho využití v maximální 
možné míře. U nových konstrukcí je využití tryskání 
podmínkou. Tryskací prostředky se volí tak, aby bylo 
dosaženo pro daný typ povlaku požadované drsnosti po
vrchu, která je vyžadována pro kovové povlaky, nebo 
kterou předepisuje v odůvodněných případech výrobce 
nátěrových hmot.

Ruční a mechanizované čištění (dle ČSN ISO 8504-3) 
povrchu je povoleno pouze při obnově a opravě protiko
rozních ochran a je využitelné pouze v technicky zdů
vodněných případech odsouhlasených objednatelem.

Další způsoby úpravy povrchu jsou uvedeny v TP 84 
nebo v ZTKP.

Dodatečná úprava montážních svarů a poškozených 
míst při montáži musí odpovídat stupni očištění přede
psanému pro celou ocelovou konstrukci. Svary musí být 
upraveny tak, aby nesnižovaly životnost systému ochra
ny.

Úprava povrchu ocelových prvků příslušenství poze
mních komunikací musí odpovídat požadavku objedna
tele (dle dokumentace, resp. specifikace) 
s respektováním požadované životnosti protikorozní 
ochrany a dle příslušných TKP. Lze užít buď výše uve
dených postupů, příp. u menších dílců hromadně vyrá
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běných může být výhodné i užití chemických způsobů 
úpravy jejich povrchů (odmašťování v alkalických roz
tocích nebo v rozpouštědlech, nebo v emulzích, moření 
v kyselinách, odřezování na bázi kyseliny fosforečné 
nebo odrezovačích past apod.), event, tyto dílce mohou 
mít upravený povrch již z primární výroby (zinkování, 
fosfátování aj.).

Stupeň očištění musí být určen v DZS v souladu s TP 
84. Pokud tomu tak není, musí být vyžádán stavebním 
dozorem u projektanta.

Při přerušení prací se musí zhotovitel přesvědčit, do jaké 
míry je nutno čištění povrchu opakovat. V souvislosti 
s možností nových projevů koroze na očištěném povr
chu je nutno dodržovat předepsané časové intervaly 
mezi otryskáním a nanášením kovových povlaků nebo 
nátěrů následovně:

- v suchých prostorách vnitřních 8 h

- na vnější atmosféře 4 h

- pod přístřeškem za vlhkého počasí 30 min.

Uvedené časové intervaly musí být splněny pro všechny 
dílčí plochy. Výjimku tvoří materiály určené pro naná
šení na zarezivělý povrch nebo vlhký povrch. Podrob
nější ustanovení s ohledem na atmosferické podmínky 
jsou uvedena v TP 84.

Pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí existují 
následující ochranné protikorozní systémy:

souhlasených objednatelem metalizace využitelná jako 
ochranný protikorozní systém i samostatně. V ostatních 
případech se používá kombinovaný povlak.

Používané nominální tloušťky vrstev pro jednotlivé 
stupně korozní agresivity a životnosti jsou uvedeny 
v příloze 3 TKP 19 a v TP 84.

Při metalizaci před svařováním je nutno vynechat místa 
bez povlaku do vzdálenosti 5 cm od svaru. Po svaření je 
nutno místa přetryskat nekovovým tryskacím prostřed
kem a místa dometalizovat. Šířka nově naneseného po
vlaku musí zajistit hladké souvislé překrytí původního 
povlaku.

Žárové zinkování ponorem se hodí pro zinkování jed
notlivých kusů do délky cca 12 m, převážně ho lze vy
užít pro zinkování prvků mostního vybavení 
a příslušenství pozemních komunikací.

Vícevrstvý nátěrový systém se skládá z následujících 
nátěrů:

- základní,

- podkladový (mezivrstva),

- vrchní.

Počet vrstev jednotlivých nátěrů a jejich tloušťka závisí 
na požadované životnosti nátěrového systému, na stupni 
očištění a na korozní agresivitě prostředí a je stanoven 
v DZS. Doporučené skladby nátěrových systémů jsou

volba materiálu

elektrochemická ochrana

konstrukční opatření

nátěry

jednovrstvé

práškové
plasty

nástřik
metalizace

pasivní (sekundární)aktivní (primární)

ochranný systém

kombinovaný
povlak

vícevrstvé 
nátěrové systémy

protikorozní ochrana

ponor
žárové

zinkování

organický
povlak

kovový
povlak

Způsob protikorozní ochrany s respektováním její poža
dované životnosti musí být určen v DZS. Pokud tomu 
tak není, musí ho určit stavební dozor na základě stano
viska projektanta.

Metalizace (ČSN EN 22063) je žárově stříkaný kovový 
povlak. K nástřiku se používá zinek a/nebo hliník, 
případně jejich slitiny. S výjimkou technicky zdůvodni- 
telných případů se požaduje použití zinkového povlaku. 
V závislosti na požadované životnosti je v případech od-

uvedeny v TP 84, Technologických postupech pro údrž
bu a opravy mostních objektů pozemních komunikací 
a pro mostní závěry v TP 86.

Z ekologických důvodů a pro zajištění hygieny práce je 
nutno omezit na minimum (výhledově zcela vyloučit) 
použití nátěrových hmot s obsahem šestimocného chró
mu a s obsahem olova. Při použití základních nátěrů 
s obsahem zinkového prachu (považované za náhradu 
pozinkování) musí jeho obsah být min. 85 %.
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Není-li výrobcem nátěrových hmot stanoveno jinak, je 
maximální interval mezi nanášením základního nátěru 
a dalšími vrstvami systému dva měsíce. Po této době 
musí být základní nátěr zcela obnoven. Obnova základ
ního nátěru je nutná i v případě, že došlo kjeho mecha
nickému poškození v průběhu transportu a montáže. Při 
poškození do 5 % celkové plochy je možná pouze místní 
oprava, při vyšším poškození je nutná úplná obnova zá
kladního nátěru.

Při nanášení nátěrů na povrchy, u kterých se vyskytují 
hrany a svary (např. příhradové konstrukce) a zejména 
v případech nanášení nátěrů stříkáním, nebo při využití 
základních nátěrů s vysokým obsahem sušiny, je nutné 
ostré hrany a podobná místa předetřít ručně, tzv. podbar
vování nebo též pásové nátěry.

Povrch před prováděním nátěrů musí být suchý, čistý, 
zbavený všech olejů a mastnot, ulpělých solí, prachu 
a jiných mechanických nečistot. První vrstva systému 
musí být nanesena tak, aby byly rovnoměrně zaplněny 
nerovnosti povrchu. Při nanášení všech ostatních vrstev 
je nutno dbát na dodržení rovnoměrnosti tlouštěk nane
sených vrstev. Z důvodů zlepšení kontroly je vhodné 
jednotlivé vrstvy barevně odlišit.

Kombinovaný povlak (ČSN 03 8762-1989) je druh 
ochranného protikorozního systému, který se skládá 
z kovového a organického povlaku. Kovový povlak 
může být vyroben buď žárovým stříkáním roztaveného 
kovu (metalizací) nebo ponorem předmětu do roztave
ného kovu. Organický povlak je v tomto případě vytvo
řen nátěry. Kombinované povlaky splňují nejvyšší 
požadavky z hlediska požadované životnosti ochranné
ho protikorozního systému.

Zkoušky.

Povlaky poskytují chráněnému podkladu předpokláda
nou ochranu pouze tehdy, jestliže vykazují dostatečnou 
přilnavost. Přilnavost se stanovuje destruktivními 
zkouškami:

- mřížková zkouška podle ČSN ISO 2409,

- stanovení přilnavosti odtrhem podle 
ČSN EN 24 624.

V případě kovového povlaku vytvořeného ponorem (do 
roztaveného zinku) je nutné zajistit dostatečnou přilna
vost organického povlaku buď zdrsněním kovového po
vlaku nebo použitím vhodného základního nátěru.

Tloušťka povlaků patří mezi základní hodnotící kritéria, 
která určují efektivnost protikorozní ochrany. Tloušťka 
povlaku se měří nedestruktivně pomocí magnetického 
tloušťkoměru. Četnost stanovení tloušťky kovového po
vlaku a kritéria pro vyhodnocení jsou uvedeny v TP 84.

Jakost metalizovaných povlaků se ověřuje podle 
ČSN EN 22063-1996, jejich tloušťka se měří magnetic
kým tloušťkoměrem.

Jakost nátěrů se zkouší podle TP 84. Postup natěrač
ských prací musí být po celou dobu kontrolován a veden 
o něm deník obsahující údaje podle ČSN 03 8260-1983. 

Kopie deníku se odevzdá stavebnímu dozoroví.

19.3.4 Montáž na staveništi
Montáž ocelové mostní konstrukce na staveništi se pro
vádí podle montážní dokumentace (viz 19.1.2) dle 
ČSN 73 2601-1988 a ČSN 73 2603-1996.

Pro posouzení jakosti důležitých tupých montážních 
svarů hlavních nosných částí mostních konstrukcí se 
současně se svarovým spojem svaří stejným způsobem 
i kontrolní desky přistěhované ke konstrukci. Zkušební 
tělíska vyrobená z kontrolních desek se podrobí zkoušce 
tahem podle ČSN 05 1121-1984 a zkoušce lámavosti 
podle ČSN 05 1124-1984, příp. dalším zkouškám přede
psaným ve výrobní dokumentaci. U spoje s předepsaný
mi zkouškami prozářením se tyto zkoušky provedou i na 
svařených kontrolních deskách. Doklad o provedených 
zkouškách s jejich vyhodnocením předloží montážní or
ganizace při montážní prohlídce.

U tupých montážních svarových spojů hlavních nos
ných částí se pro jejich bezvadné ukončení použijí při
stěhované výběhové destičky.

Kontrolní desky a výběhové destičky se odstraňují způ
sobem určeným v technologickém předpisu montáže.

U montážních třecích spojů čistých ploch se stykové 
plochy na staveništi očistí buď kyslíkoacetylénovým 
plamenem nebo lépe otryskáním plochy křemičitým 
pískem a v době co nej kratší se provede třecí spoj. U sty
kových ploch metalizovaných v dílně se před provede
ním třecího spoje kontroluje a příp. obnoví čistota 
povrchu. V obou případech nutno striktně dbát na nepře
kročení nejdelší přípustné doby stanovené dokumentací 
mezi vlastní metalizací v dílně a utažením třecího spoje 
na stavbě, protože hodnota součinitele tření mezi styko
vými plochami klesá s dobou vystavení atmosférickým 
účinkům (či. 9 a tab. 3 ČSN 73 1495-1984) a tím by 
únosnost spoje mohla klesnout pod hodnoty předpoklá
dané statickým výpočtem.

Posléze montážní organizace opraví při montáži poško
zená místa základního nátěru nebo metalizace.

Obdobně i pro montáž ocelové konstrukce příslušenství 
pozemních komunikací vypracuje montážní organizace 
návrh montáže, příp. i technologický předpis montáže, 
schválený objednatelem.

Průběh prací na staveništi se zaznamenává v montážním 
deníku, jehož náplň je obdobná náplni výrobního deníku 
dle ČSN 73 2603-1996.

19.3.5 Montážní prohlídka
Montážní prohlídka konstrukce na staveništi se dle 
ČSN 73 2603-1996 skládá z kontroly dokladů, z od
borné prohlídky konstrukce a z vypracování zápisu 
o montážní prohlídce.

Ke kontrole dokladů k montážní prohlídce dle 
ČSN 73 2603-1996 se vyžaduje předložit:

- výrobní výkresy s vyznačenými změnami, ke kte
rým došlo při montáži,

- návrh montáže,
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- protokoly o výsledcích nedestruktivních zkoušek 
montážních svarů se schématem umístění zkouše
ných míst,

- výsledky zkoušek kontrolních desek,

- výsledek měření geometrického tvaru a prostorové
ho uspořádání smontované konstrukce v podélném 
i příčném směru včetně nadvýšení,

- zápis o dílenské přejímce a doklady z dílenské pře- 
jímky,

- doklady o provedení třecích spojů podle 
ČSN 73 1495-1984,

- doklady o provedených zkouškách protikorozní 
ochrany,

- vyjádření technické kontroly montážní organizace 
o připravenosti konstrukce k montážní prohlídce,

- další realizační dokumentaci, která byla při montáži 
použita,

- montážní deník.

Odborná prohlídka konstrukce a zápis o montážní pro
hlídce se provede v rozsahu dle ČSN 73 2603-1996.

Po montážní prohlídce se pro potřeby budoucího správ
ce mostního objektu předají doklady v rozsahu dle 
ČSN 73 2603-1996.

Po příznivém výsledku montážní prohlídky provede 
montážní organizace základní protikorozní ochranu, 
popř. metalizaci styků a jejich bezprostředního okolí. 
Definitivní krycí nátěry (jak na základním nátěru při 
ochraně konstrukce nátěrovými systémy, tak na metali- 
zované konstrukci), pokud v ZTKP není uvedeno jinak, 
provádí zhotovitel stavby. V prvém případě, je-li dílen
ský základní nátěr starší dvou měsíců, nutno jej podle čl. 
8 ČSN 03 8220-1984 před další nátěrovou vrstvou ob
novit.

Výrobní a montážní organizace zhotoví a předají objed
nateli 2 soupravy výrobních výkresů opravené podle 
skutečného provedení (stav po dílenské přejímce 
a montážní prohlídce) pro potřeby vyhotovení doku
mentace skutečného provedení stavby (DSPS) a pro 
správce mostního objektu.

19.3.6 Ochranná opatření před účinky blud
ných elektrických proudů

Předepisuje-li DZS ochranu ocelové mostní konstrukce 
proti ohrožení bludnými elektrickými proudy, je nutno 
ji provést podle zásad stanovených ve směrnici MD-ČR 
„Základní ochranná opatření pro omezení vlivu blud
ných proudů na mostní objekty pozemních komunika
cí“.

Dále je nutno provést všechna opatření proti zavlékání 
bludných proudů na konstrukci cizími zařízeními. Je žá
doucí oddělit opatření prováděná před stavbou, při stav
bě a po stavbě. V případě požadavku předepsaného 
v DZS zajišťuje zhotovitel kontrolní korozní průzkum 
podle čl. 37 ČSN 03 8372-1977.

19.3.7 Ochrana před přepětím
Pokud je v dokumentaci stavby zapracována ochrana 
před přepětím, je nutno při provádění dodržet postupy 
předepsané v dokumentaci vč. úprav proti obvyklému 
provedení, jestliže je současně zhotovena dokumentace 
ochranných opatření stavby před účinky bludných elek
trických proudů.

Po realizaci zhotovovacích prací zhotovitel zajišťuje vý
chozí revizní zprávu ochrany před přepětím. V případě 
zřízení ochrany stavby před škodlivými účinky blud
ných elektrických proudů zhotovitel zajišťuje rovněž 
geofyzikální a elektrická měření a jejich vyhodnocení 
podle zpracované dokumentace ochrany před těmito 
účinky.

19.3.8 Rekonstrukce a demontáž
Pro rekonstrukci ocelové mostní konstrukce platí 
ČSN 73 2601-1988.

Rekonstrukce se provádí podle schválené RDS. Pro ma
teriál a výrobu nových dílů platí příslušné články těchto 
TKP. Má-li dojít ke svařování nových dílů se stávající 
konstrukcí, nutno se předem přesvědčit o svařitelnosti 
materiálu stávající konstrukce. Před svařováním je třeba 
starý nátěr v místě svarů dokonale očistit na čistý kov. 
Uvolněné nebo odsekané a odvrtané nýty možno nahra
dit buď opět nýty nebo vysokopevnostními šrouby.

U rekonstrukcí ocelových mostů se odebírají vzorky 
oceli pro zkoušky jakosti materiálu a zkoušku svařitel
nosti oceli.

Pro kontrolu, přejímku a převzetí rekonstruované kon
strukce platí příslušná ustanovení těchto TKP jako pro 
nové konstrukce.

Pro demontáž ocelových konstrukcí platí 
ČSN 73 2601-1988.

Pokud je konstrukce určena k vyřazení, rozřeže se na části 
vhodné velikosti a hmotnosti pro dopravu na šrotiště.

Pokud se počítá s využitím stávající konstrukce na jiném 
místě, nutno zpracovat příslušnou dokumentaci, stano
vit, které styky a spoje uvolnit a jak označit demontova
né díly. Velikost a hmotnost dílů se stanoví podle 
nosnosti zvedacích mechanizmů, možností přepravy 
a druhu montáže na novém stanovišti.

Části konstrukce poškozené před demontáží nebo při 
demontáži nutno buď opravit nebo nahradit novými.

Pro montáž ocelové konstrukce na novém stanovišti pla
tí příslušná ustanovení těchto TKP.

19.4 Dodávka, skladování a průkazní zkoušky

19.4.1 Doprava na staveniště

Při nakládání, vykládání a dopravě ocelových dílců 
z výrobny na staveniště je nutno dodržet ustanovení čl. 
144 až 147 ČSN 73 2601-1988, aby dílce nebyly při za

věšování a při dopravě deformovány nebo přetíženy 
a aby nebyla poškozena jejich protikorozní ochrana.
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19.4.2 Převzetí staveniště a skládka ocelových
dílců

Staveniště vyklizené a vybavené ve smluvně dohodnu
tém stavu (viz TKP 2) a s výškovým i směrovým zamě
řením základů, úložných ploch apod. předává stavební 
dozor montážní organizaci podle čl. 153 
ČSN 73 2601-1988. O převzetí staveniště se sepíše zá

pis.

Skládka dílců na staveništi musí vyhovovat požadav
kům čl. 155 ČSN 73 2601-1988, zejména: spodní hrana 
materiálu min. 300 mm od úrovně terénu, prokládací 
vložky mezi díly výšky min. 100 mm, výška skladova
ných dílců od úrovně terénu max. 2000 mm, event.
1600 mm u dílců s ostrými hranami nebo u dílců s vyční
vajícími styčníkovými plechy.

Při skladování dílců ocelové konstrukce nesmí dojít 
k deformaci dílců a poškození protikorozní ochrany.

19.4.3 Průkazní zkoušky
Za průkazní zkoušky se ve smyslu této kapitoly TKP po
važují zkoušky hutního materiálu, prováděné před zahá
jením výroby ocelové konstrukce, kterými se prokazují 
potřebné vlastnosti materiálu, který má být použit pro 
zhotovení ocelové konstrukce.

Rozsah průkazních zkoušek je uveden v DZS a dále je 
specifikován ve výrobní dokumentaci. Průkazní zkouš
ky obsahují:

- Jakost základního materiálu je dokladována hutním 
atestem. Zkoušky základního materiálu (plechů 
a tvarovaných tyčí) se provádějí podle 
ČSN 73 6205-1984, Tab. 7.

- Zkoušky materiálu prokazující odolnost materiálu 
proti lamelární praskavosti podle 
ČSN 73 6205-1984, čl. 14. se provádějí v případě, 
kdy materiál bude použit na konstrukční prvky na
máhané ve směru tloušťky materiálu, např. u připoje
ní závěsných ok.

- Zkoušky spojovacího materiálu se provádějí podle 
ČSN 73 6205-1984, Tab. 8.

- Zkoušky materiálu odlitků a výkovků se provádějí 
podle ČSN 73 6205-1984, Tab. 9.

- Zkoušky svařitelnosti na vzorcích příslušného mate
riálu se v případě nutnosti provádějí podle 
ČSN 05 1309-1990, ČSN 05 1310-1973, 
ČSN 05 131 1-1990, ČSN 05 1312-1963 
a ČSN 05 1314-1982.

- V případě, že se provádějí zkoušky materiálu nezná
mých vlastností při opravě ocelové konstrukce 
apod., musí být potřebný rozsah zkoušek stanoven 
již v rámci dokumentace.

19.5 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky hutního materiálu se provádějí 
během výroby ocelové konstrukce nebo po jejím ukon
čení, pokud vzniknou pochybnosti o kvalitě použitých

hutních materiálů. Tyto zkoušky provádí výrobní orga
nizace ocelové konstrukce, pokud objednatel nestanoví 
jinou nezávislou organizaci (zkušebnu), v rozsahu poža
dovaném dokumentací nebo TKP nebo ZTKP.

Kontrolní zkoušky svarů se provádějí při svařování dí
lenském i při svařování na staveništi v rozsahu přede
psaném výrobní a montážní dokumentací. Provádí se 
kontrola před zahájením svařování, při svařování a kon
trola na hotových svařených dílcích. Kontrola se prová
dí vizuálně a v předepsaných případech prozářením 
rentgenovými nebo radioizotopovými zdroji. Požado
vaný klasifikační stupeň svaru musí být uveden v DZS. 
Dále se provádějí zkoušky tupých svarů hlavních nos
ných částí mostní konstrukce na kontrolních deskách. 
Počet kontrolních desek a jejich umístění musí být uve
den v DZS.

Kontrolní zkoušky svařitelnosti se provádějí v přípa
dě, že vzniknou pochybnosti o svařitelnosti materiálu. 
Postupuje se obdobně jako u kontrolních zkoušek hutní
ho materiálu.

Kontrolní zkoušky protikorozní ochrany - viz 19.3.3.

Náklady na zkoušky nese zhotovitel, pokud jsou 
zkoušky uvedeny v TKP nebo ZTKP nebo pokud je 
v soupisu prací v DZS dostatečné množství údajů, aby 
zhotovitel mohl stanovit cenu zkoušky v nabídce. Pokud 
stavební dozor nařídí zkoušku, která není stanovená 
smlouvou, nebojí požaduje provést jinde než ve výrob
ně nebo na staveništi a tato zkouška nevyhoví, pak ná
klady na zkoušku nese zhotovitel. Pokud zkouška 
vyhoví, tak náklady nese objednatel a zhotovitel má ná
rok na případné prodloužení lhůty prací.

19.6 Přípustné odchylky

Přípustné odchylky rozměrů a tvaru se sledují v jednotli
vých fázích výroby a montáže ocelové mostní konstruk
ce:

- Kontrola rozměrů hutního materiálu (válcovaného 
materiálu, odlitků, výkovků atd.) před zahájením 
výroby ocelové konstrukce.

- Kontrola rozměrů a tvaru jednotlivých vyrobených 
částí ocelové konstrukce.

- Kontrola rozměrů a tvaru vyrobené a provizorně 
smontované ocelové konstrukce, nebo jejích částí, 
provedená v rámci dílenské přejímky.

- Kontrola rozměrů a tvaru smontované ocelové kon
strukce provedená v rámci montážní přejímky.

Skutečné odchylky rozměrů a tvaru ocelové konstrukce 
se měří podle zásad, které jsou předepsány 
v ČSN 73 2611-1978. Odchylky musí vyhovovat poža
davkům na maximální hodnoty odchylek uvedených 
v této normě.

V ZTKP mohou být stanoveny odlišné požadavky na 
přesnost rozměrů materiálu a na vyrobené a smontované 
ocelové konstrukce.

Pokud se zjistí při dílenské přejímce nebo montážní pro
hlídce, že odchylky rozměrů a tvaru jsou větší, než při
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pouští ČSN 73 2611-1978 nebo ZTKP, je možné 
konstrukci ponechat v tomto stavu pouze se souhlasem 
objednatele, na základě vyjádření projektanta, výrobní 
organizace a montážní organizace.

Přesnost osazení vrchní stavby mostu ve vztahu k pro
jektované niveletě a ose převáděné komunikace se po
soudí dle přílohy č. 4 TKP 18.

Přípustné odchylky ocelové konstrukce příslušenství 
pozemních komunikací se prověří dle příslušných kapi
tol TKP.

19.7 Klimatická omezení

19.7.1 Svařování na staveništi
Pokud je teplé a suché počasí, svařuje se ocelová mostní 
konstrukce na staveništi stejným způsobem a za stej
ných podmínek jako v dílně. Pokud tomu tak není, musí 
být místo pro svařování i svářeč chráněn před deštěm, 
sněhem, větrem a mrazem. Svařovat při teplotách ov
zduší pod 0° C se dovoluje jen výjimečně, provedou-li se 
uvedená opatření a předehřev materiálu nejméně na 
70“ C, a to i u ocelí, u nichž předehřev při teplotách nad 
0“ C není předepsán (či. 89 ČSN 73 2601-1988).

19.7.2 Ochrana konstrukcí nátěry na staveništi

Viz čl. 19.3.3.

19.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá zhotovi
tel stavebnímu dozoru zprávu o hodnocení kvality prací. 
Její součástí je přehled všech měření, výsledků zkoušek, 
kontrol, zápisů z dílenské přejímky a montážní prohlíd
ky včetně příloh a srovnání s požadavky dokumentace, 
norem, TKP a ZTKP.

Nový nebo přestavěný mostní objekt smí být z hlediska 
bezpečnosti veřejné dopravy odevzdán do užívání tepr
ve na základě povolení provozu, které se uděluje po 
příznivém výsledku první hlavní prohlídky a po příz
nivém výsledku zatěžovací zkoušky, pokud je v doku
mentaci stavby předepsána.

Náplň první hlavní prohlídky je dána 
v ČSN 73 6221-1996 a ČSN 73 2603-1996.

První hlavní prohlídku zajišťuje objednatel a zúčastní se 
jí kromě zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů i pro
jektant, stavební dozor a správce mostu.

Při první hlavní prohlídce se podle ČSN 73 6221-1996 
kontroluje provedení mostu podle RDS.

Touto kontrolou se ověřuje soulad skutečného provede
ní s dokumentací, čili se v podstatě vychází z výsledků 
montážní prohlídky. Dále se kontroluje dokončení pro- 
tikorozní ochrany konstrukce.

U ocelových konstrukcí příslušenství pozemních komu
nikací se kontroluje soulad skutečného provedení s do
kumentací a povolené geometrické odchylky v umístění

a tvaru jednotlivých prvků podle příslušných kapitol 
TKP.

V případě, že parametry technických požadavků na oce
lové mostní konstrukce a na ocelové konstrukce příslu
šenství pozemních komunikací nesplňují požadavky 
stanovené dokumentací, TKP nebo ZTKP, má objedna
tel nárok na bezplatné odstranění vady včetně nahrazení 
nevyhovující konstrukce nebo její části konstrukcí no
vou. Při nepodstatných vadách může objednatel také ak
ceptovat opravu konstrukce a/nebo slevu z ceny a/nebo 
prodloužení záruční doby.

Pokud objednatel připraví k přejímacímu řízení vlastní 
celkové hodnocení jakosti provedených prací, předá ko
pii zhotoviteli a následnému správci. Podkladem je 
zpráva o hodnocení kvality vypracované zhotovitelem 
a závěry stavebního dozoru k činnosti zhotovitele a vý
sledky zkoušek a měření objednatele.

Zatěžovací zkouška mostů se provádí podle 
ČSN 73 6209-1996. Požadavek na provedení zatěžovací 
zkoušky musí být obsažen v DZS. Program zatěžovací 
zkoušky musí být odsouhlasen objednatelem. Příprava 
zatěžovací zkoušky se skládá z vypracování programu 
zkoušky a z přípravy zkoušené mostní konstrukce. Zatě
žovací zkouška se smí uskutečnit teprve po provedení 
první hlavní prohlídky mostního objektu. O výsledku 
zatěžovací zkoušky se vypracuje zkušební protokol 
a zpráva o zatěžovací zkoušce a na jejich základě se 
vydá vyjádření k uvedení mostu do trvalého provozu.

19.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Pokud podle DZS (např. ve smyslu ČSN 73 6221 -1996) 
bude na spodní stavbě nebo na nosné konstrukci mostu 
nebo na jiném objektu sledována deformace konstrukce 
(posun, průhyb, pootočení apod.), je nutno v RDS ozna
čit místa osazení měřických (pozorovacích) bodů (trvale 
spojených s konstrukcí) včetně detailů osazení do kon
strukce. Zhotovitel je povinen během výstavby tyto 
body osadit, udržovat a zahájit příslušná měření, jedno 
měření bude provedeno a vyhodnoceno zároveň s pří
padnou zatěžovací zkouškou mostu nebo v rámci přejí
macího řízení. Dokumentaci o měření během výstavby 
a pokyny pro další postup měření budou při předání ob
jektu do provozu odevzdány správci objektu. Součástí 
měřické sítě náležející k objektu jsou i případná pevná 
(stabilizovaná) měřící stanoviště mimo konstrukci sta
novená zadávací dokumentací.

19.10 EKOLOGIE

Veškerá stavební činnost musí být v souladu s TKP 1 
a s podmínkami stavebního povolení.

Při svařování v uzavřených komorových průřezech a při 
nanášení ochranných vrstev stříkáním, zejména v natě
račských kabinách, nutno věnovat mimořádnou pozor
nost péči a ochraně zdraví pracovníků (ochranné 
pomůcky, účinné odsávání škodlivých zplodin) ve sho
dě s příslušnými předpisy.
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Při natěračských pracích na staveništi nutno věnovat 
dostatečnou pozornost likvidaci ekologicky škodlivých 
odpadů (užité štětce, obaly od nátěrových hmot, ředidel 
apod.). Zhotovitel je povinen při manipulaci se škodli
vými látkami a následně při zneškodnění odpadu postu
povat v souladu se zákonem 138/73 Sb. a 125/97 Sb. 
a s příslušnými prováděcími předpisy.

Při montáži všech druhů ocelových konstrukcí musí být 
zvláštní pozornost věnována otázce hlučnosti s přihléd
nutím k charakteru okolní zástavby.

Při metalizaci na staveništi je třeba omezit nepříznivé 
účinky na okolí (nadměrný hluk, prašnost, odpad při 
tryskání apod.). Zvláštní opatření je nutné provést při 
tryskání starých konstrukcí. Zbytky starých barev se ne
smí dostat do vodních toků a do půdy. Úniku nebezpeč
ných odpadů lze zabránit např. odsáváním při tryskání 
při současném provizorním zakrytí (zaplachtování) 
konstrukce. Požadavek na tato zvláštní opatření musí 
být uveden v DZS.

19.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

19.11.1 Seznam příslušných ČSN a ON včetně 
změn

ČSN 01 3483-1986

CSN 02 2301-1967

CSN 03 8009-1983

CSN ISO 9223

CSN 03 8220-1984

- změna a 
ČSN ISO 8501-1

CSN ISO 8504-1

CSN ISO 8504-2

Výkresy stavebních konstrukcí. 
Výkresy kovových konstrukcí 
(1.7. 1987)
Nýty s půlkulovou hlavou 
(1.7.1969)
Povrchová ochrana kovů nátě
rem (1.7.1984)
Koroze kovů a slitin. Korozní 
agresivita atmosfér. Klasifikace 
(06/1994)
Zásady povrchové úpravy nátě
rem (1.9.1985)

1990(1.11.1990)
Příprava ocelových podkladů 
před nanesením nátěrových 
hmot a obdobných výrobků. Vi
zuální vyhodnocení čistoty po
vrchu. Část 1: Stupně zarezavění 
a stupně přípravy ocelového 
podkladu bez povlaku a ocelo
vého podkladu po úplném od
stranění předchozích povlaků. 
(03/1995)
Příprava ocelových podkladů 
před nanesením nátěrových 
hmot a obdobných výrobků. 
Metody přípravy povrchu. Část 
1: Obecné zásady. (10/1996) 
Příprava ocelových podkladů 
před nanesením nátěrových 
hmot a obdobných výrobků. 
Metody přípravy povrchu. Část 

2: Otryskání. (10/1996)

ČSN ISO 8504-3 Příprava ocelových podkladů 
před nanesením nátěrových 
hmot a obdobných výrobků. 
Metody přípravy povrchu. Část 

3: Ruční a mechanizované čiště
ní. (10/1996)

ČSN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. Korozní
agresivita atmosfér. Klasifikace. 
(06/1994)

ČSN 03 8240-1986 Volba nátěrů pro ochranu kovo
vých technických výrobků proti 
korozi (1.8.1987)

ČSN EN 22063 Kovové a jiné anorganické po
vlaky. Žárové stříkání. Zinek, 
hliník a jejich slitiny. (01/1996)

ČSN 03 8260-1983 Ochrana ocelových konstrukcí 
proti atmosférické korozi. Před
pisování, provádění, kontrola ja
kosti a údržba (1.3.1985)

- změna a - 1989 (1.1.1989)
ČSN 03 8370-1963 Snížení korozního účinku blud

ných proudů na úložná zařízení 
(1.1.1964)

ČSN 03 8372-1977 Zásady ochrany proti korozi ne- 
liniových zařízení uložených v 
zemi nebo ve vodě (1.4.1978)

ČSN 03 8374-1975 Zásady protikorozní ochrany
podzemních kovových zařízení 
(1.4.1977)

ČSN 03 8762-1989 Kombinované povlaky z žárově 
stříkaných kovů a organických 
povlaků (1.7.1990)

ČSN 05 0705-1976 Zváranie. Predpisy pre základné 
skúšky zváračov (1.1.1978)

ČSN 05 0710-1975 Zváranie. Predpisy pre úradné 
skúšky zváračov (1.1.1977)

ČSN 05 1121-1984 Zváranie. Mechanické skúšanie 
zvarových spojov. Skúška ťa
hom tupých zvarových spojov
(1.1.1985)

ČSN 05 1124-1984 Zváranie. Mechanické skúšanie 
zvarových spojov. Skúška ťa
hom tupých zvarových spojov
(1.1.1985)

ČSN 05 1309-1990 Zváranie. Zvariteľnost kovov a 
jej hodnotenie. Všeobecné usta
novenia. (1.1.1991)

ČSN 05 1310-1973 Zváranie. Skúšanie zvariteľnosti 
ocelí. Základní ustanovenia.

ČSN 05 1311-1990 

ČSN 05 1312-1963

ČSN 05 1314-1982

(1.9.1974)
Zváranie. Zvariteľnost ocelí na 
oblúkové zváranie. Skúšanie a 
hodnotenie (1.3.1991)
Zváranie. Skúšanie zvariteľnosti 
ocelí hrubších ako 5 mm na zvá
ranie plameňovými a oblúkový
mi zpsobmi. (1.4.1964) 
Zváranie. Zvariteľnost’ a jej hod
notenie. Skúšky odolnosti proti
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lamelárnej praskavosti.
(1.5.1985)

ČSN 34 1390-1969 Elektrotechnické předpisy ČSN.

Předpisy pro ochranu před bles
kem (1.4.1970)

- změna a - 1979 (1.12.1979)
- změna b- 1985 (1.5.1985)
- změna c- 1988 (1.1.1988)

ČSN EN 10204 Kovové výrobky. Druhy doku
mentů kontroly. (01/1994)

ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí. Část 

1: Systém zkráceného označová
ní. Základní symboly. (04/1995)

ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí. Část 

2: Systém číselného označování. 
(04/1995)

ČSN EN 10025 +A1 Výrobky válcované za tepla z 
nelegovaných konstrukčních 
ocelí. Technické dodací podmín
ky (obsahuje změnu AI: 1993) 
(07/1996)

ČSN EN 24624 Nátěrové hmoty. Odtrhová

zkouška přilnavosti. (02/1995)
ČSN ISO 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková 

zkouška. (03/1993)
ČSN 73 1401-1984 Navrhování ocelových konstruk

cí. (1.3.1986)
ČSN 73 1401-1995 Navrhování ocelových konstruk

cí. (04/1995)
ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových kon

strukcí. Část 1-1: Obecná pra

vidla a pravidla pro pozemní 
stavby. ( 11/1994)

ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových kon
strukcí. Část 1-3: Obecná pra

vidla - Doplňující pravidla pro 
tenkostenné za studená tvarova
né prvky a plošné profily.
(1997)

ČSN 73 1402-1987 Navrhování tenkostěnných pro

filů v ocelových konstrukcích.
(1.1.1988)

- změna a - 1988 (1.10.1988)
ČSN 73 1403-1989 Navrhování trubek v ocelových 

konstrukcích (1.4.1990)
- změna a - 1990 (1.1.1991)

ČSN 73 1495-1984 Šroubové třecí spoje ocelových 

konstrukcí (1.4.1986)
- změna a - 1986 (1.2.1986)
- změna b- 1988 (1.9.1987)

ČSN P ENV 1994-1-1 Navrhování spřažených ocelo- 
betonových konstrukcí. Část 

1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby. (04/1994)

ČSN 73 2601-1988 Provádění ocelových konstrukcí.

(1.7.1989)
-změna a - 1990(1.10.1990)
- změna 2 - 1994 (1.9. 1994)

ČSN 73 2603-1996 Provádění ocelových mostních 

konstrukcí. (01/1996)

ČSN 73 2611-1978 Úchylky rozměrů a tvarů ocelo

vých konstrukcí. (1.3.1981)
- změna a - 1982 (1.2.1982
- změna b- 1988 (1.4.1988)

ON 73 2615-1978 Ocelové konstrukce. Směrnice 
pro kotvení ocelových konstruk
cí. (1.3.1980)

ČSN 73 6201-1995 Projektování mostních objektů. 
(02/1995)

- změna *1-05/1996
ČSN 73 6203-1986 Zatížení mostů. (1.9.1987)

- změna a - 1988 (1.8.1988)
- změna b- 1989 (1.11.1989)

ČSN P ENV 1991-3 Zásady navrhování a zatížení 
konstrukcí. Část 3: Zatížení 
mostů dopravou (4/1997)

ČSN 73 6205-1984 Navrhování ocelových mostních 

konstrukcí. (1.1.1987 
-změna a - 1987 (1.5.1987)
- změna b- 1986 (1.1.1987)
- změna c - 1989 (1.1.1990)

ČSN 73 6209-1996 Zatěžovací zkoušky mostů. 

(02/1996)
ČSN 73 6221-1996 Prohlídky mostů pozemních ko

munikací. (07/1996)
ČSN 73 6266-1996 Protinárazové zábrany mostů 

přes pozemní komunikace. 
(05/1996)

19.11.2 Seznam technických předpisů norma
tivního charakteru včetně rezortních 
předpisů

VN 73 1466-1990 Nosné 
konstrukce z patinujících ocelí 
ATMOFIX (1.1.1991)
Směrnice pro použití ocelí AT
MOFIX, TEVUH Praha 1978 
Směrnice - Základní ochranná 
opatření pro omezení vlivu blud
ných proudů na mostní objekty 
pozemních komunikací, PO- 
NTEX, 1992
TP 75 Uložení nosných kon
strukcí mostů pozemních komu
nikací. Dopravoprojekt Brno, 
1995.
TP 79 Navrhování spřažených 
ocelobetonových nosných kon
strukcí mostů pozemních komu
nikací. PONTEX Praha, 1995. 
TP 84 Protikorozní ochrana 
ocelových konstrukcí. SVÚOM 
Praha, 1996.
TP86 Mostní závěry. Promo 
Praha, 1997.
Technologické postupy pro 
údržbu a opravy na objektech 
pozemních komunikací, IMOS, 
1997.
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Příloha 1

Přiřazení značek ocelí podle ČSN EN 10025 + AI a ocelí podle materiálových listů s uvedením maximální tloušťky kon
strukčních prvků v závislosti na provozní teplotě pro ocelové mostní konstrukce.

Označení oceli 
podle

ČSN EN 10025+A1

Ekvivalent českých 
ocelí21 podle 

materiálových listů

Maximální tloušťka [mm] pro teplotu3’

-10° C -20° C -30° C -40° C -50° C

S235J0 11 378 85 75 60 55 45
S235J2G3
S235J2G4

120 100 85 75 60

S275J0 80 65 55 50 40
S275J2G3
S275J2G4

11 448,11 449"’ 110 90 80 65 55

S355J0 11 523 65 55 45 40 30
S355J2G3
S355J2G4

11 503 90 80 65 55 45

S355K2G3
S355K2G4

110 90 80 65 55

Provozní podmínky:
Maximální tloušťky byly stanoveny podle prENV 1993-2, pro mostní svařované detaily s tahovým napětím od 
zatížení a tahovým napětím o velikosti 100 MPa od reziduálních pnutí. Dynamické zatížení rázy vyžaduje přes
nější posudek.

2) Oceli neuvedené je nutno zařadit podle ČSN EN 10025 + AI. Oceli jakostního stupně JR (oceli tzv. obvyklé 
jakosti, např. 11 373, 11 375, 11 443) lze použít jen pro nenosné (resp. podružné) části mostů.

3) Předpokládané nejnižší provozní teploty v ČR: 

pro ocelové mosty: -35°C.
pro spřažené mosty: -25°C.

4) Pro plechy do tloušťky 40 mm, široké pásy ze žíhané oceli 11 449.1 a tvarové tyče z tepelně nezpracované oce
li 11 449.0 do tloušťky 16 mm platí jakostní stupeň J5 (nejnižší hodnota nárazové práce KV je 27 J při teplotě 
-50°C). Ocel má potom výrazně lepší křehkolomové vlastnosti.
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Příloha 2

Přiřazení značek ocelí podle ČSN EN 10025 + AI a ocelí podle materiálových listů s uvedením maximální tloušťky kon
strukčních prvků v závislosti na provozních podmínkách pro ocelové konstrukce příslušenství pozemních komunikací.

Označení oceli 
podle

ČSN EN 

10025+A1

Ekvivalent čes
kých ocelí podle 

materiálových lis
tů

Maximální tloušťka pro předpokládanou provozní teplotu”

-10° C -20° C

Provozní podmínky2’

S1 S2 S1 S2

S235JR
S235JRG1 11 373S) 108 30 74 22
S235JRG2 11 375 108 30 74 22
S235J0 11 3784> 250 75 187 53
S235J2G3 250 212 250 150
S235J2G4

S275JR 11 443 63 19 45 14
S275J0 150 45 123 33
S275J2G3 11 448, 11 4495’ 250 127 250 84
S275J2G4

S355JR 29 9 21 6
S355J0 11 52361 73 21 52 16
S355J2G3 11 5037) 177 52 150 38
S355J2G4

! S355K2G3
250 85 250 59

S355K2G4

’’ Předpokládané nejnižší provozní teploty v ČR: 

vnitřní konstrukce: -10°C. 
venkovní konstrukce: -20° C.

2> Provozní podmínky:

Sl: nesvařované konstrukce, nebo svařované konstrukce při namáhání v tlaku.
S2: svařované konstrukce při namáhání v tahu.

V obou případech se předpokládá statické nebo dynamické zatížení s malými pracovními rychlostmi 
(např. zatížení vlastní tíhou, užitečným zatížením, sněhem, větrem, silničními vozidly, lisy, zdvihacím zaříze
ním jeřáby třídy JI, J2, J3, J4). Dynamické zatížení s velkými rychlostmi nebo zatížení rázy vyžaduje přesnější 
posudek.

31 Pouze pro tvarovou ocel u nesvařovaných konstrukcí.

4> Pro tvarové tyče a pro plechy do tloušťky 63 mm ze žíhané oceli 11 378.1 lze uvažovat jakostní stupeň J2.

5) Zařazení oceli není v ČSN EN 10025 + AI provedeno. Pro plechy do tloušťky 40 mm, široké pásy ze žíhané 

oceli 11 449.1 a tvarové tyče z tepelně nezpracované oceli 11 449.0 do tloušťky 16 mm platí jakostní stupeň J5 
(nejnižší hodnota nárazové práce KV je 27 J při teplotě -50° C).

6) Pro plechy a širokou ocel do tlouštěk 25 mm lze uvažovat jakostní stupeň J2.

7> Pro plechy a výkovky lze uvažovat jakostní stupeň J5 (viz 5>).
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Příloha 3

Volba protikorozní ochrany ocelových mostních konstrukcí a ocelových konstrukcí příslušenství pozemních ko
munikací

Poř. č. popis konstrukčního dílu
základní
korozní

zatížení1*

předepsaná min. životnost 
(roky)

předúprava3* ochranný
systém5)

tloušťka
jim

konstrukce11* ochranného
systému2*

1

2

hlavní nosné části ocelových a nebo oce- 
lobetonových mostních konstrukcí (plno- 
stěnné a příhradové hlavní nosníky, 
podélníky, příčníky, desková mostovka, 
ocelové pilíře, ztužení hlavního nosného 
systému, výztuhy prvků hlavního nosného 
systému)

C3 90 30 Sa 2 1/2
komb. povlak 

met. Zn4*
+ nátěr

100
160

C4 90 30 Sa 2 1/2
komb. povlak 

met. Zn4*
+ nátěr

120
200

3
vedlejší nosné části ocelových mostních 
konstrukcí (ztužení, které není součástí 
hlavního nosného systému, nosné části 
chodníků)

Cs 90 30 Sa 2 1/2
komb. povlak 

met. Zn4*
+ nátěr

100
160

4 C4 90 30 Sa 2 1/2
komb. povlak 

met. Zn4*
+ nátěr

120
200

5 mostní závěry, ložiska, klouby Cs 90 30 Sa 3
komb. povlak 

met. Zn 7*
+ nátěr

160
120

6 nenosné části ocelových mostních kon
strukcí (podlahové plechy, podlahové 
nosníky chodníků, výztuhy nepřipojené 
k hlavní nosné části, revizní zařízení, cizí 
zařízení)

Ca 30 15 Sa 2 1/2
žárový Zn13* 

nebo
organický povlak6*

80

160 až 200

7 C4 30 15 Sa 2 1/2
žárový Zn13* 

nebo
organický povlak6*

80

200 až 350

8
mostní vybavení:

(zábradlí, svodidla'21, dopravní značeni, 
osvětlení, zábrany, protihlukové clony)

Cs 30 15 Sa 21/2
žárový Zn13* 

nebo
organický povlak6*

80

160 až 200

9 c4 30 15 Sa 2 1/2
žárový Zn13* 

nebo
organický povlak6*

80

200 až 240

10 odvodnění mostů C4 + voda 
+ abraze

30 30 Sa 21/2

žárový Zn 
+

org. povlak15*

nebo nerez14* 

nebo litina

80

200 až 240

11
ocelové konstrukce 
příslušenství pozemních komunikací: 
(protihlukové clony, zábradlí, portály, 

svodidla'21, stožáry signalizace, stožáry 
osvětleni")

Cs 30 15 Sa 2 1/2

metal. Zn 
nebo žár. Zn 
nebo základ 

s obsahem Zn 
+ nátěr

40

80

12 C4 30 15 Sa 21/2

metal. Zn 
nebo žár. Zn 
nebo základ 

s obsahem Zn 
+ nátěr

40

100
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Poř. č. popis konstrukčního dílu
základní
korozní

zatížení1*

předepsaná min. životnost 
(roky)

předúprava3* ochranný
systém5)

tloušťka
jim

konstrukce11* ochranného
systému2*

13

ploty, přístřešky, dopravní značky, 
dopravní zařízení

C3 15 15 Sa 2

žárový Zn 
nebo základ 

s obsahem Zn 
+ nátěr8*

40

40

14 C4 15 15 Sa 2

žárový Zn 
nebo základ 

s obsahem Zn 
+ nátěr8*

40

60

15

spojovací materiál: 
pro hlavní a vedlejší nosné části 
ocelových mostních konstrukcí 
(VP šrouby, svary, nýty)

dle spojo
vané části 90 30

Sa 2 
až

Sa 3

odpovídající předpisu pro spo
jované části

16
pro nenosné části ocelových 
mostních konstrukcí

dle spojo
vané části 30 15 -

žárový Zn13* 
nebo nerez14*

80

17
příslušenství pozemních komunikací 
a mostního vybavení

dle spojo- 
váné části

30 15 -
žárový Zn13* 
nebo nerez14*

80

18 15 15 -
žárový Zn13* 
nebo nerez14*

60

19 plochy ve styku s betonem - dle celkové konstrukce Sa 21/2

metal. Zn 
nebo žár. Zn 
nebo základ 

s obsahem Zn 
+ nátěr9*

40

100

20 dodatečné ocelové kotvy do betonu C4 dle celkové konstrukce Sa 2
žárový Zn9*13* 
nebo nerez14*

60

21 mostní provizoria C3/C4 30 30 Sa 21/2
metal. Zn 

nebo žár. Zn 
+ nátěr5*

80

120

Poznámky:
° odvozeno z ČSN ISO 9223 - viz kap. 4 TP 84;

_) životnost do obnovy organického povlaku nebo opravy žárově pozinkovaného povrchu;
3) specifikace dle ČSN ISO 8501-1 - viz též kap. 5 TP 84;

41 přednostně se využíva povlaku Zn nebo slitiny Zn+Al (v závislosti na ekonomickém vyhodnocení)

povlak AI se využívá pouze v technicky nebo ekonomicky podložených případech a podléhá samostatnému odsouhlasení;
51 systémy jsou uvedené v TP 84 a příklady v Technologických postupech MDS-OPK č.j. 24912/96-120;
64 přednostně se využívá ochrana žárovým zinkováním ponorem, možné je využití ochranného systému se základním nátěrem s vysokým ob

sahem zinku;
71 pro ochraňuje využitelný i povlak nanesený ponorem do roztaveného kovu - žárové zinkování viz. kap. 6 MDS OPK č.j. 24912/96-120 a 

TP 86 Mostní závěry;
81 lze využít některý z uvedených příkladů dle 5); jsou využitelné i samotné systémy bez kovové vrstvy nebo základu s vysokým obsahem Zn, 

při dokladování průkazními zkouškami splnění požadavku životnosti;
9) je nutno volit nátěrové systémy odolávající alkalickému prostředí v betonu t.j. epoxidové nebo na bázi akrylátových diperzí; 
l0* v případě žárově zinkovaného povrchu je nutno volit systémy s odpovídající přilnavostí, nebo zařadit speciální reaktivní základní nátěry ur

čené pro žárově pozinkované porvchy;
1,1 v případě požadavku na vyšší nebo nižší životnost konstrukce než je uvedeno je nutno volit odpovídající ochranný systém;
12) svodnice se pouze žárově zinkují ponorem o tl. 80 pm;
131 v případě potřeby lze povrchy žárově zinkované doplnit vhodným nátěrem o tl. 40 pm 

(obvykle reaktivní základ + jedna vrstva vrchního nátěru); 
l4) vhodné tuzemské typy ocelí jsou: ČSN 17 352; POLDI AKV DM 2; POLDI AKOP Cu;

151 povlak odolný působení vody.
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