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19.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
1 TKP - Všeobecně. Stanoví požadavky objednatele na 
materiály, technologické postupy, zkoušení a převzetí 
výkonů při výstavbě, údržbě a opravách ocelových 
mostů a konstrukcí.

19.1.1 Obecně

Kapitola 19 těchto Technických kvalitativních podmínek 
(dále jen TKP) platí pro mostní objekty pozemních ko
munikací s nosnou konstrukcí ocelovou nebo spřaženou 
ocelobctonovou, pro jejich ocelové nebo spřažené ocelo- 
betonové podpěry a pro ocelové části mostního vybavení, 
které se stanou trvalou ěástí mostního objektu (dále jen 
ocelové mostní konstrukce). U spřažených ocelobetono- 
vých 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 
dopravních značek, ocelových svodidel, zábradlí, plotů, 
protihlukových stěn, osvětlovacích stožárů, různých 
přístřešků apod.).

Součástí dodávky ocelové konstrukce jsou součásti kot
vení ocelových konstrukcí včetně kotevních šablon pro 
osazení zabetonovaných kotevních šroubů. Zabetonované 
kotevní desky a závlače kotevních šroubů s hákem jsou 
zámečnickou částí dodávky betonových konstrukcí.

Pro ocelové mosty méně běžných typů (mosty oblou
kové, zavěšené, visuté, pohyblivé, rozebíratelné apod.), 
jakož i pro mosty s rozpětím největšího pole více než 
100m, je většinou nutno tyto TKP doplnit Zvláštními 
technickými kvalitativními podmínkami (ZTKP), při
hlížejícími k specifickým problémům těchto konstrukcí, 
jejich výroby a montáže atd. Totéž platí pro mosty se 
staticky náročným způsobem montáže (např.: podélný či 
příčný zásun, podélné postupné vysouvání, letmá montáž, 
zaplavování, montáž sklápěním apod.).

Prostorovou polohu, členění, tvar, rozměry konstrukce 
a použité materiály určuje dokumentace stavby (dále jen 
dokumentace), která musí být vypracována v souladu 
s TKPD, těmito TKP a v nich citovanými technickými 
předpisy.

TKP jsou zpracovány s ohledem na ČSN a jiné technické 
předpisy s tím, že některé články norem upřesňují nebo 
doplňují. V případech, kdy jsou požadovány jiné práce 
než práce obsažené v této kapitole TKP nebo je potřeba 
změnit nebo doplnit ustanovení této kapitoly nebo se 
jedná o ojedinělé technické řešení, stanoví objednatel 
potřebné zásady ve zvláštních technických kvalitativních 
podmínkách (dále jen ZTKP).

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole TKP nevy
žadují stavební povolení, tzn. že se jedná o drobné opravy 
nebo udržovací práce ve smyslu § 14 vyhl. 104/1997 Sb., 
kdy postačí pouze ohlášení příslušnému stavebnímu

úřadu, postačí vypracování zjednodušené dokumentace 
ve smyslu Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací. Zpravidla postačí specifikace rozsahu prací 
a požadavků objednatele s technickým popisem prací ve 
smlouvě o dílo. Technický popis prací a kvalitativní po
žadavky musí odpovídat této kapitole TKP.

Ocelové mostní konstrukce se navrhují a provádějí bud 
podle ČSN 73 6203, ČSN 73 6205, ČSN 73 2603 nebo 
podle ČSN P ENV 1991-3, ČSN P ENV 1993-2 a ČSN 
P ENV 1090-5. Spřažené ocelobetonové mostní kon
strukce se navrhují a provádějí podle ČSN P ENV 1994-2. 
Ocelové konstrukce příslušenství pozemních komunikací 
se navrhují a provádějí buď podle ČSN 73 0035, ČSN 
73 1401 a ČSN 73 2601 nebo podle ČSN P ENV 1991-1, 
ČSN P ENV 1993-1-1, ČSN P ENV 1993-1-3, ČSN P 
ENV 1993-1-4, ČSN P ENV 1090-1. ČSN P ENV 1090-2, 
ČSN P ENV 1090-3, ČSN P ENV 1090-4. Pokud existují 
dva soubory norem pro navrhování a provádění (soubor 
norem svým původem český a soubor norem svým půvo
dem evropský), tak se použije pouze jeden z nich. Nelze 
kombinovat jednotlivé normy z různých souborů.

Při použití TKP 19 je nutné respektovat ustanovení sou
visejících TKP, zejména pak TKP 2, 11, 14, 16, 18, 20, 
22, 23, 25 a 31.

V textu TKP 19 vycházejí odkazy na normy ze stavu 
norem ke dni schválení této kapitoly TKP. Ve smyslu 
TKP 1 se použijí normy a TP v platném znění v době 
uzavření smlouvy.

19.1.2 Příprava stavby ocelové mostní 
konstrukce

Zhotovitelem ocelové mostní konstrukce, pro kterou je 
základní normou buď ČSN 73 6205 nebo ČSN P ENV 
1993-2 nebo ČSN P ENV 1994-2, je stavební organizace 
ve spolupráci obvykle se dvěma podzhotoviteli odsou
hlasenými 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 
části ocelových mostních konstrukcí mohou jen ti, kteří 
mají tuto činnost výslovně stanovenou v předmětu 
svého podnikání zapsáním v obchodním rejstříku, 
respektive mají na tuto činnost příslušné živnostenské 
oprávnění, kteří mají certifikát podle ČSN 73 2601 ve 
znění Zrněny 2 a současně splňují požadavky podle 
ČSN 73 2603 (tzn. že jsou držiteli rozšíření Velkého 
průkazu způsobilosti).

Na základě dokumentace pro zadání stavby (DZS) zajistí 
zhotovitel stavby vypracování realizační dokumentace 
stavby (RDS). Součástí RDS je výrobní a montážní
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dokumentace. Výrobní organizace ocelové mostní 
konstrukce zpracuje výrobní dokumentaci, která je 
součástí dodávky ocelové mostní konstrukce. Výrobní 
dokumentace obsahuje výrobní výkresy, technologický 
předpis výroby a technologický postup svařování v roz
sahu dle ČSN 73 2603. Výrobní výkresy se předkládají 
montážní organizaci, projektantovi RDS, případně DZS 
k odsouhlasení a objednateli ke schválení. Montážní or
ganizace ocelové mostní konstrukce zpracuje montážní 
dokumentaci, která je součástí montáže ocelové mostní 
konstrukce. Montážní dokumentace obsahuje návrh 
montáže, technologický předpis montáže a technolo
gický postup svařování v rozsahu dle ČSN 73 2603. 
Návrh montáže se předkládá projektantovi RDS, příp. 
DZS k odsouhlasení a objednateli ke schválení.

Výrobní a montážní dokumentaci obdrží ve dvou 
soupravách objednatel/správce stavby, který musí být 
průběžně informován jak o průběhu výroby konstrukce, 
lak o postupu montáže, aby mohl kontrolovat a přebírat 
všechny důležité fáze výroby konstrukce v dílně a mon
táže konstrukce na staveništi. Těchto kontrol a přejímek 
se zpravidla zúčastní i projektant v rámci autorského 
dozoru.

19.1.3 Dodávka a montáž ocelových 
konstrukcí příslušenství pozemních 
komunikací

Pro tyto konstrukce jsou základními normami ČSN 
73 1401. ČSN P ENV 1993-1-1, ČSN P ENV 1993-1-3, 
ČSN P ENV 1993-1-4 a ČSN 73 1403. Ve srovnání 
s mostními konstrukcemi neplatí pro ně tak přísné po
žadavky na jakost materiálu, na přejímky v dílně a na 
staveništi apod. Příslušné podmínky stanoví dokumen
tace stavby nebo specifikace objednatele s technickým 
popisem prací a podmínkami na dodržování kvality, 
které musí odpovídat TKP 19 (dále jen specifikace), 
příslušné 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 svého 
podnikání zapsáním v obchodním rejstříku, respektive 
mají na tuto činnost příslušné živnostenské oprávnění 
a které mají certifikát, kterým je Malý průkaz způsobi
losti dle ČSN 73 2601 ve znění Změny 2.

K ocelovým konstrukcím příslušenství pozemních 
komunikací patří též protinárazové zábrany mostů nad 
pozemními komunikacemi podle ČSN 73 6266, kromě 
pevných proti nárazových 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, 
dodávce a montáži nosných částí ocelových konstrukcí 
podle Metodického pokynu Systém jakosti v oboru po
zemních komunikací (MP SJ-PK), část II/4 Provádění sil

ničních a stavebních prací, č.j. 20840/01-120, uvedeného 
ve Věstníku dopravy č. 9/01 a příp. pozdějších změn.

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 jakosti musí být doloženy i tech
nologické postupy konkretizované na dané podmínky 
výroby, dopravy, montáže a proti kolizní ochrany.

19.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Zhotovitel musí předem (při odsouhlasení výrobní do
kumentace) doložit objednateli stavby jakost použitých 
materiálů - ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
zákona č. 71/2000 Sb. a pozdějších předpisů - u stanove
ných výrobků dokladem o vydaném Prohlášení o shodě 
(ujištění o shodě) podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Pokud objednatel požaduje, musí být následně (nejpoz
ději však před první přejímkou první dodávky) přiloženy 
příslušné protokoly o zkouškách materiálů s jejich vý
sledky včetně posouzení splnění požadovaných parame
trů podle těchto TKP, příp. příslušných ČSN, TP nebo 
jiných technických předpisů, které sloužily pro posouzení 
výrobků a které nesmí být v rozporu s touto kapitolou 
TKP a dále musí být přiloženy doklady o splnění poža
davků podle ZTKP.

19.2.1 Materiály a výrobky pro ocelové 
mostní konstrukce

Podle ČSN 73 2601 a ČSN 73 2603 se nosné části oce
lových mostních konstrukcí zařazují do výrobní skupi
ny Aa (zvýšená jakost výroby a přesnost ve smontovaném 
stavu, dynamické zatížení, nebezpečí únavy materiálu 
a vzniku křehkého lomu). Nenosné části mostních kon
strukcí se zařazují do výrobní skupiny C.

Podle ČSN P ENV 1090-1 a ČSN P ENV 1090-5 se 
nosné části ocelových mostních konstrukcí zařazují 
do vyšší nebo speciální třídy. O klasifikaci rozhoduje 
projektová specifikace v DSP Nenosné části se zařazují 
do základní třídy.

Jakost materiálu ocelové mostní konstrukce uvedená 
v DZS je závazná. V kompetenci správce stavby není 
jakákoliv změnajakosti použitého materiálu. Případnou 
vyvolanou změnu musí schválit projektant a objedna
tel.

Podle ČSN 73 6205 nebo ČSN P ENV 1993-2 se používá 
pro návrh mostní konstrukce ocelí tříd S235, S275, S355, 
S420 a S460; viz Příloha 1. Použití ocelí vysoké pevnosti 
(S420, S460) a ocelí odolných proti atmosférické korozi 
(tzv. patinujících ocelí S355W) se doporučuje konzultovat 
s výrobcem ocelové konstrukce. Pro jakost materiálu jed
notlivých ocelí platí normy uvedené v ČSN 73 6205.
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Materiály se objednávají s dokumenty kontroly jakosti 
podle ČSN EN 10204+A1. Materiály pro hlavní nosné 
části mostní konstrukce (dle ČSN 73 6205) a příslušný 
spojovací materiál se objednávají se zvýšenými poža
davky na jakost. Vyžadují se dokumenty kontroly, vy
stavené na základě provedeného specifického zkoušení. 
Pro hlavní nosné části mostní konstrukce se vyžaduje 
inspekční certifikát 3.1.C, není-li v ZTKP určeno ji
nak (např. pouze inspekční certifikát 3.l.B). Inspekční 
certifikát 3.1.C je vydán a potvrzen oprávněným zá
stupcem odběratele v souladu s požadavky objednávky. 
Inspekční certifikát 3.l.B je vydán útvarem nezávislým 
na výrobních útvarech a potvrzen oprávněným zástup
cem výrobce nezávislým na výrobních útvarech. Pro 
materiál na vedlejší nosné části mostní konstrukce (dle 
ČSN 73 6205) a příslušný spojovací materiál se požaduje 
dokument kontroly, vystavený na základě nespecifického 
zkoušení, konkrétně atest nespecifický 2.2. V tomto pří
padě se jedná o dokument, ve kterém výrobce potvrzuje, 
že dodané výrobky jsou v souladu s požadavky objed
návky a ve kterém výrobce uvádí výsledky na základě 
provedeného nespecifického zkoušení.

Požadované zkoušky základního materiálu jsou uvedeny 
v ČSN 73 6205. Technické dodací podmínky jsou v ČSN 
EN 10025+A1.

Pro prvky hlavních nosných částí namáhané ve směru 
kolmém k povrchu materiálu z hlediska lamelární pras- 
kavosti se vyžaduje stupeň odolnosti alespoň Z 25 podle 
ČSN EN 10164. Pokud DZS neobsahuje jiné požadavky, 
musí být splněno ustanovení čl. 5.2.6 ČSN 73 6205.

Ve smyslu ČSN 73 2601 je třeba plechy a širokou ocel 
o tloušťce větší nebo rovné 10 mm pro hlavní nosné části, 
u kterých by zdvojení materiálu ohrozilo bezpečnost, 
kontrolovat ultrazvukem. V DZS musí být předepsán 
rozsah kontroly zdvojení a požadovaný klasifikační stu
peň zkoušeného základního materiálu nebo svarového 
spoje podle ČSN EN 10160. Vždy však musí být splněna 
ustanovení čl. 5.2.7 ČSN 73 6205.

Požadavky na jakost povrchu plechů, široké oceli a tva
rových tyčí jsou uvedeny v ČSN EN 10163. V DZS se 
stanoví požadovaná třída a podskupina. V případě, že 
DZS neobsahuje žádný požadavek, platí pro dodávku 
třída A a podskupina I.

Okuje vzniklé válcováním nebo tepelným zpracováním 
mohou necelistvosti povrchu zakrývat. Chce-li odběratel 
zajistit, že všechny necelistvosti povrchu viditelné pou
hým okem byly zjištěny, posouzeny a v případě nutnosti 
odstraněny, tak v DZS musí být uveden požadavek na 
objednávku odokujených výrobků (plechů, široké oceli 
nebo tvarových tyčí).

Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti plechů, široké 
oceli a tvarových tyčí musí odpovídat tab. 5.5 v ČSN 
73 6205 a ČSN P ENV 1090-5.

Požadované zkoušky materiálu odlitků a výkovků jsou 
v ČSN 73 6205.

Přídavné materiály pro svařování stanoví až RDS v sou
ladu s ČSN 73 1401.

Šroubové spoje mostních konstrukcí se provádějí s po
mocí předpjatých šroubů pevnostních tříd 8.8 a 10.9 
podle ČSN 73 1495. Požadovaná pevnostní třída šroubů 
je uvedena v DZS. Šrouby a matice vysoké pevnosti 
a zušlechtěné podložky musí být doloženy minimálně 
inspekčním certifikátem 3.l.B podle ČSN EN 10204+A1. 
V inspekčních certifikátech se požadují, kromě zkoušek 
chemického složení, výsledky dalších zkoušek uvede
ných v ČSN 73 1495.

Pro patinující oceli odolné proti atmosférické korozi 
(tzv. patinující oceli) z hlediska dokumentu kontroly 
jakosti a požadovaných zkoušek platí stejná ustanovení 
jako pro běžné oceli. V DZS však mohou být uvedeny 
specifické požadavky na výrobu nebo montáž konstrukce 
z této oceli.

Pro materiál spřahovacích prvků platí ČSN P ENV 
1994-1-1 a ČSN P ENV 1994-2.

Ve všech uvedených normách jsou specifikovány po
žadavky na jakost zvolených materiálů a způsob jejího 
ověřování.

19.2.2 Materiály pro ocelové konstrukce 
příslušenství pozemních komunikací

Ocelové konstrukce příslušenství pozemních komunikací 
se zařazují podle ČSN 73 2601 nebo podle ČSN P ENV 
1090-2 do výrobní skupiny B nebo C.

Pro ocelové konstrukce příslušenství pozemních ko
munikací se používají běžné druhy ocelí pevnostních 
tříd S235, S275 a S355 podle ČSN EN 10025+A1 (viz 
příloha 2). Pokud projektová specifikace nestanoví jinak, 
objednává se materiál s dokumentem jakosti podle ČSN 
EN 10204+A1 typu 2.2.

Pro materiál tenkostěnných za studená tvarovaných 
prvků platí ČSN P ENV 1993-1-3.

Pro materiál trubkových konstrukcí platí ČSN 73 1403.

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

19.2.3 Materiály pro ochranu proti korozi

Ochranu ocelových mostních konstrukcí a ocelových 
konstrukcí příslušenství pozemních komunikací proti 
korozi zajišťuje systém protikorozní ochrany (systém 
PKO). Systém PKO je určen v DZS (příp. ve specifikaci 
u příslušenství pozemních komunikací) podle ČSN EN 
ISO 12944, ČSN EN ISO 14713 a podle Přílohy 3 těchto 
TKP. Konkrétní materiály, vhodnost použití a podmínky 
pro záruku kvality pro navržený systém PKO jsou uve
deny v TP 84.
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Případná změna navrženého systému PKO musí být od
souhlasena objednatelem/správcem stavby, projektantem 
a zhotovitelem ocelové konstrukce. Při projednávání 
změny musí být doloženo, že požadovaná životnost 
ochranného protikorozního systému bude dodržena.

19.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

19.3.1 Dílenská výroba

Dílenská výroba ocelové mostní konstrukce se provádí 
podle výrobní dokumentace v rozsahu dle ČSN 73 2603 
nebo dle ČSN P ENV 1090-5 a ČSN P ENV 1090-3. To 
se týká jak výroby jednotlivých prvků, tak i dílců kon
strukce.

Dílenská výroba ocelových konstrukcí příslušenství 
pozemních komunikací se provádí obdobně v rozsahu 
dle ČSN 73 2601 nebo dle ČSN P ENV 1090-1, ČSN P 
ENV 1090-2 a ČSN P ENV 1090-4.

Nosné části mostních konstrukcí smějí svařovat svářeči 
se státní zkouškou a periodicky zkoušení, se stupněm 
hodnocení B nebo C, nenosné části mostních konstrukcí 
a ocelové konstrukce příslušenství pozemních komuni
kací smějí svařovat svářeči se základním kurzem podle 
ČSN 05 0705.

Přivařování spřahovacích trnů podle ČSN P ENV 
1994-1-1 provádějí za podmínek platných pro svařování 
elektrickým obloukem svářeči se základním kurzem 
podle ČSN 05 0705 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.

Průběh výroby a výsledky všech provedených kont
rolních měření se zaznamenávají ve výrobním deníku 
v rozsahu dle ČSN 73 2603.

Záznamy do výrobního deníku smí provádět výrobní or
ganizace a její technická kontrola, montážní organizace, 
projektant, objednatel a správce stavby. Kopie výrobního 
deníku se předává objednateli/správci stavby.

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

Závažné změny v provedení konstrukce proti schváleným 
výrobním výkresům (např. změna tvaru, rozměrů, umís
tění montážních styků, provedení spojů apod.) musí být 
odsouhlaseny objednatelem/správcem stavby a projek
tantem RDS a zaznamenány ve stavebním deníku.

Poloha a tvar prvků a detailů ocelové konstrukce musí 
být navrženy v souladu s uvažovaným druhem PKO 
a možností jejího kvalitního provedení.

19.3.2 Dílenská montáž a dílenská přejímka

V dílně se většinou sestavují jednotlivé dílce, z kterých 
se na staveništi skládá ocelová mostní konstrukce nebo 
ocelová konstrukce příslušenství pozemních komunikací. 
O velikosti a hmotnosti jednotlivých dílců rozhoduje vy
bavení a velikost dílny, podmínky transportu a podmínky 
na staveništi.

Výrobu v dílně lze provádět buď s použitím dílenské 
montáže nebo bez dílenské montáže.

Dílenská montáž znamená, že se celá konstrukce v dílně 
postupně sestavuje z dílců, které na sebe navazují, v roz
sahu a způsobem určeným technologickým předpisem 
(např. v dílenských přípravcích). Tím je zajištěna geome
trická přesnost na sebe navazujících montážních dílců.

Od dílenské montáže lze upustit tehdy, jestliže technolo
gie výroby v dílně zaručuje geometrickou přesnost jed
notlivých dílců potřebnou pro bezproblémovou montáž 
konstrukce na staveništi a pokud dojde k písemné dohodě 
mezi výrobní organizací, montážní organizací a objed
natelem. V nabídce musí být doložena písemná dohoda 
mezi výrobcem a montážní organizací.

Předmětem dílenské přejímky je buď sestavená kon
strukce po dokončení dílenské montáže nebo jednotlivé 
dílce v případě, že je upuštěno od dílenské montáže.

Dílenská přejímka (dle ČSN 73 2603) sestává:

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

- z odborné prohlídky konstrukce nebo dílce,

- ze zápisu o dílenské přejímce.

K této přejímce musí být podle ČSN 73 6203 předloženy 
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 uvedením čísla tavby a čísla dokladu (výkaz 
materiálu 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 
deíektoskopických snímků (např. ultrazvukových, 
rentgenových, radioizotopových apod.),

- doklady o použitém základním a spojovacím ma
teriálu, s rekapitulací jejich použití pro jednotlivé 
položky hlavních nosných částí,
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- doklady o tepelném zpracování (žíhání svařenců 
a odlitků),

- výkres geometrického tvaru konstrukce nebo dílce,

- zápis o přejímce ložisek u výrobce ložisek.

Odborná prohlídka konstrukce nebo dílce se provede 
v rozsahu dle ČSN 73 2603.

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

Po dílenské přejímce se provedou případné opravy a do
končí nedodělky. Pokud se jedná o sestavenou konstrukci, 
tak se rozebere na montážní díly. Jednotlivé dílce nebo 
montážní díly se zváží a provede se základní protiko- 
rozní ochrana.

19.3.3 Protikorozní ochrana

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

Výrobce ocelové konstrukce provede na patřičně upra
vený ocelový povrch plochu konstrukce v souladu s vý
robní dokumentací:

- buď kompletní systém PKO pomocí organického po
vlaku 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 PKO prováděné u výrobce platí, že 
v případě svařování na montáži se vynechá oblast svarů 
a jejich bezprostředního okolí. V případě montážního 
třecího spoje se postupuje podle ČSN 73 1495.

Pokud se zjistí, že v návrhu konstrukce jsou místa, kde 
je nesnadné nebo nemožné provedení navržené PKO (ne
vhodné konstrukční detaily, spáry, ostré hrany, šroubové 
spoje, přerušované svary apod.) nebo místa, kde se může 
zadržovat voda nebo různé nečistoty zadržující vlhkost 
(podrobnosti uvádí TP 84), je nutné o tom uvědomit 
objednatele/správce stavby, který zjedná nápravu ve 
smyslu čl. 19.3.1.

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 8501-1, ČSN EN ISO 8504-1, ČSN EN ISO 8504-2 
a ČSN ISO 8504-3.

ČSN ISO 8501-1 rozlišuje následující stupně očištění 
povrchu:

Označení
stupně
očistění
povrchu

Popis vzhledu očištěného povrchu

Sa I lehké otryskání

Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu 
nezjistí přítomnost olejů, mastnot a ne
čistot stejně jako nepřilnavé okuje, rez, 
nátěry a cizí látky.

Sa 2 důkladné otryskání

Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu 
nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot 
a téměř žádné okuje, rez, nátěry a cizí 
látky. Všechny zbytky nečistot musí být 
pevně přilnavé.

Sa 2 1/2 velmi důkladné otryskání

Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu 
nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečis
tot, okují, rzi, zbytků nátěrů a cizích látek. 
Všechny zbylé stopy nečistot musí být 
pouze stíny ve formě skvrn nebo pásů.

Sa 3 vizuálně čistý ocelový povrch

Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu 
nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, 
okují, rzi, zbytků nátěrů a cizích látek. 
Povrch musí vykazovat jednotný kovový 
vzhled.

St 2 důkladné ruční a mechanizované 
čištění

Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu 
nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot 
včetně nepřilnavých vrstev okují, rzi, ná
těrů a cizích látek.

St 3 velmi důkladné ruční a mechanizované 
čištění

Odpovídá stupni St 2, ale čištění musí být 
mnohem důkladnější a povrch musí vyka
zovat kovový odstín daný podkladem.

Be moření v kyselině

Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu 
nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, 
okují, rzi a zbytků nátěrů. Nátěrové hmoty 
musí být odstraněny před mořením v ky
selině vhodnými prostředky.

Sa označuje přípravu povrchu tryskáním,
St označuje ruční a mechanizované čištění pomocí 

kartáčů a broušení povrchů.
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Tryskání (dle ČSN EN ISO 8504-2) je dokonalý způsob 
přípravy povrchu a lze jím dosáhnout vysokého stupně 
čistoty podkladu. Je žádoucí, pokud to technické, tech
nologické a ekologické okolnosti dovolí, jeho využití 
v maximální možné míře. U nových konstrukcí je vy
užití tryskání podmínkou. Tryskací prostředky se volí 
tak. aby bylo dosaženo pro daný typ povlaku požadované 
drsnosti povrchu podkladu, která je vyžadována pro ko
vové 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 pro- 
tikorozních ochran a je využitelné pouze v technicky 
zdůvodněných případech odsouhlasených objednatelem/ 
správcem stavby.

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

Kontrola stupně očištění se provádí vizuálně porovnáním 
se vzory obrazových příloh v ČSN ISO 8501-1. Stupeň 
očištění musí být určen v DZS v souladu s TP 84.

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 PKO.

Úprava povrchu ocelových prvků příslušenství pozem
ních komunikací musí odpovídat požadavku objednatele/ 
/správce stavby (dle dokumentace, resp. specifikace) s re
spektováním požadované životnosti PKO dle Přílohy 3 
a dle příslušných TKP. Lze užít buď výše uvedených 
postupů, příp. u menších dílců hromadně vyráběných 
může být výhodné i užití chemických způsobů úpravy 
jejich povrchů (odmašťování v alkalických roztocích 
nebo v rozpouštědlech, nebo v emulzích, moření v kyse
linách, využití odrezovačů a odrezovačích past, převážně 
na bázi kyseliny fosforečné, event, tyto dílce mohou mít

upravený povrch již z primární výroby (zinkování, fos
fátování aj.).

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 povrchy. Výjimku tvoří materiály určené pro naná
šení na zarezivělý povrch nebo vlhký povrch. Podrobnější 
ustanovení s ohledem na atmosferické podmínky jsou 
uvedena v TP 84.

Teplota konstrukce musí být +3° nad rosným bodem, 
bližší specifikace viz. ČSN EN ISO 8503.

Pro PKO ocelových konstrukcí existují ochranné proti- 
korozní systémy dle obr. I.

Způsob PKO s respektováním její požadované životnosti 
musí být určen v DZS. Pokud tomu tak není, musí ho určit 
objednatel/správce stavby na základě stanoviska projek
tanta. Navržená PKO musí být v souladu s Přílohou 3.

Žárové stříkání kovů (metalizace) dle ČSN EN 22063 
je kovový povlak vytvořený stříkáním roztaveného kovu 
na povrch podkladu. K nástřiku se používá zinek nebo 
jeho slitiny (např. ZnAl 15, viz Příloha 3). Podle ČSN 
EN 22 063 se kombinace oddělených vrstev Zn a AI 
nedoporučuje. Nástřik Zn nebo jeho slitin je využitelný 
jako ochranný protikorozní systém buď samostatně bez
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vrchních nátěrů nebo jako součást kombinovaného ko
vového povlaku.

Používané nominální tloušťky vrstev pro jednotlivé 
stupně korozní agresivity a požadované životnosti jsou 
uvedeny v TP 84.

Při nástřiku Zn nebo jeho slitin na konstrukci, která bude 
následně svařována Je nutno vynechat místa bez povlaku 
do vzdálenosti 50 mm od svaru. Po svaření je nutno místa 
přetryskat nekovovým tryskacím prostředkem a místa 
dometalizovat. Šířka nově naneseného povlaku musí 
zajistit hladké souvislé překrytí původního povlaku.

Případné vady způsobené nedostatečnou tloušťkou nebo 
přilnavostí se musí okamžitě odstranit dostříkáním nebo 
místním otryskáním a dostříkáním.

Žárové zinkování ponorem lze použít pouze na dílce 
nebo prvky s omezenými rozměry v závislosti na veli
kosti vany v konkrétní zinkovně. Využitelné je zejména 
na dílce nebo prvky, které jsou následně spojovány pouze 
šroubováním. V případech, kdy je nezbytné použít ná
sledné svařování, je nutno provést dodatečnou ochranu 
svarů takovým způsobem, aby bylo dosaženo požado
vané PKO, srovnatelné s žárovým zinkováním ponorem 
(např. otryskání povrchu svaru a jeho okolí a provedení 
žárového nástřiku zinku apod.). Postup musí být předem 
odsouhlasen objednatelem/správcem stavby. Nejčastěji se 
využívá žárového zinkování ponorem pro prvky mostního 
vybavení a příslušenství pozemních komunikací. Dílce 
pro žárové zinkování musí splňovat požadavky dle ČSN 
EN ISO 1461 a dále určité konstrukční zásady z hlediska 
podmínek pro zhotovení kvalitního kovového povlaku 
a z hlediska bezpečnosti práce v zinkovně. Jedná se ze
jména o navržení vhodných konstrukčních tvarů, potřebu 
vhodného umístění závěsů, přítomnost dostatečného 
množství a velikosti odvzdušňovacích otvorů a některé 
další. Povrch dílce připraveného k žárovému zinkování 
nesmí vykazovat znečištění, které není možno v rámci 
technologie předúpravy povrchu v zinkovně odstranit. 
Na povrchu se nesmí vyskytovat vady materiálu, které 
by byly zinkovým povlakem zvýrazněny. Žárové zinko
vání ponorem lze využít jako samostatný systém PKO 
nebo jako součást kombinovaného povlaku.

Opravy nepokovených míst je třeba opravit některým ze 
způsobů uvedených v ČSN EN ISO 1461. V místě opravy 
musí mít povlak místní tloušťku min. o 30pm větší, nežje 
předepsaná tloušťka okolního povlaku. Nepokovená místa 
vzniklá při zinkování opravuje zinkovna. Poškozená 
místa zinkového povlaku vzniklá manipulaci při dopravě 
a montáži, při svařování a dodatečném vrtání otvorů je 
třeba opravit v co nejkratším čase. Způsob očištění je 
závislý na stupni znečištění a způsobu opravy.

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

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 k jeho 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. pod
barvování 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 na
nesených vrstev. Z důvodů zlepšení kontroly je nutné 
jednotlivé vrstvy barevně odlišit.

Kombinovaný povlak (ČSN 03 8762) je druh PKO, který 
se skládá z kovového a organického povlaku. Kovový 
povlak může být zhotoven buď žárovým stříkáním roz
taveného kovu (metalizací) nebo ponorem předmětu do 
roztaveného kovu. Organický povlak je v tomto případě 
vytvořen nátěry. Kombinované povlaky splňují nejvyšší 
požadavky z hlediska požadované životnosti ochranného 
protikorozního systému.

Způsoby protikorozní ochrany jsou uvedeny v Pří
loze 3. Část 3.1 se týká PKO ocelových mostních kon
strukcí (tzn. že se týká ocelových konstrukcí, které jsou 
součástí mostního objektu), část 3.2 se týká PKO oce
lových konstrukcí příslušenství pozemních komunikací 
(tzn. že se týká ocelových konstrukcí umístěných v trase 
pozemní komunikace mimo mostní objekty).

Zkoušky:

Povlaky poskytují chráněnému podkladu předpokládanou 
ochranu pouze tehdy, jestliže vykazují dostatečnou přilna
vost. Přilnavost se stanovuje destruktivními zkouškami:

- mřížková zkouška podle ČSN ISO 2409,

- stanovení přilnavosti odtrhem podle ČSN EN 
24624.

V případě nanášení nátěru na kovový povlak vytvořený 
ponorem (do roztaveného zinku) je nutné zajistit dosta
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tečnou přilnavost organického povlaku. Nejvhodnějším 
postupem je zdrsnění kovového povlaku neboje možné 
použití vhodného základního nátěru, jehož dostatečná 
přilnavost musí být ověřena nebo garantována zhotovi
telem na základě dlouhodobých zkoušek.

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

Jakost kovových povlaků vytvořených nástřikem Zn 
nebo jeho slitin se ověřuje podle ČSN EN 22063, jejich 
tloušťka se měří magnetickým tloušťkoměrem. Součástí 
hodnocení kvality povlaku vytvořeného nástřikem je 
i vzhled povlaku.

Jakost kovových povlaků zhotovených žárovým zinko
váním ponorem se hodnotí podle ČSN EN ISO 1461. 
Při posuzování vzhledu se za vady považují plochy 
s hrudkami, zdrsněním a ostrými výstupky, dále pak 
puchýře, zbytky tavidla, zinkový popel a nepokovená 
místa. Vadami povlaku není rozdílná barevnost a výskyt 
bílé rzi, pokud zbytkový povlak splňuje požadavky na 
předepsanou tloušťku.

Jakost nátěrů se zkouší podle TP 84. Postup natěračských 
prací musí být po celou dobu kontrolován a veden o něm 
deník obsahující údaje podle ČSN 03 8260 (podrobněji 
o vedení záznamů viz. ČSN EN ISO 12944-7). Kopie 
deníku se odevzdá objednateli/správci stavby.

19.3.4 Montáž na staveništi

Montáž ocelové mostní konstrukce na staveništi se 
provádí podle montážní dokumentace dle ČSN 73 2601 
a ČSN 73 2603 nebo dle ČSN P ENV 1090-1 a ČSN 
PEN V 1090-5.

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 vy
robená z kontrolních desek se podrobí zkoušce tahem 
podle ČSN EN 895 a zkoušce lámavosti podle ČSN EN 
910, příp. dalším zkouškám předepsaným ve výrobní do
kumentaci. U spoje s předepsanými zkouškami prozáře
ním se tyto zkoušky provedou i na svařených kontrolních 
deskách. Doklad o provedených zkouškách s jejich vy
hodnocením předloží montážní organizace při montážní 
prohlídce. Požadavek na provedení kontrolních desek 
musí být uveden v dokumentaci pro zadání stavby.

U tupých montážních svarových spojů hlavních nosných 
částí se pro jejich bezvadné ukončení použijí přistěho
vané výběhové destičky.

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

U montážních třecích spojů se stykové plochy na sta
veništi očistí buď kyslíkoacetylénovým plamenem nebo

lépe otryskáním plochy křemičitým pískem a v době co 
nejkratší se provede třecí spoj. U stykových ploch meta- 
lizovaných v dílně se před provedením třecího spoje kon
troluje a příp. obnoví čistota povrchu. V obou případech 
nutno striktně dbát na nepřekročení nejdelší přípustné 
doby stanovené dokumentací mezi otryskáním nebo 
metalizací a utažením třecího spoje, protože hodnota 
součinitele tření mezi stykovými plochami klesá s do
bou vystavení atmosférickým účinkům (ČSN 73 1495) 
a tím by únosnost spoje mohla klesnout pod hodnoty 
předpokládané statickým výpočtem. Stykové plochy 
žárově zinkované ponorem je třeba před zhotovením 
třecího spoje zdrsnit kartáčováním nebo tryskáním tak, 
aby se dosáhlo minimálního koeficientu tření 0,3. Při 
tryskání je třeba zajistit takové podmínky, aby nedošlo 
k znehodnocení povlaku. Předpokládá se maximální 
úběr povlaku 10 pm.

Před svařováním metalizované konstrukce nebo kon
strukce žárově zinkované ponorem je nutné z místa 
svaru a jeho nejbližšího okolí odstranit broušením 
většinu povlaku vytvořeného nástřikem Zn nebo jeho 
slitin nebo povlaku žárového zinku. Svařování je možné 
provádět s použitím technologie, která odpovídá přítom
nosti zinku. Místo svaru se okamžitě ošetří některým ze 
způsobů uvedených v ČSN EN ISO 1461.

Před ukončením montáže opraví montážní organizace 
místa, na kterých v průběhu montáže došlo k poškození 
systému PKO. Použije se systém PKO pro opravy, včetně 
kontroly jakosti a tloušťky.

Nepřístupné uzavřené (komorové) prvky musí být vodo
těsně a parotěsně uzavřeny. Přístupné komorové prvky 
musí být odvětrány a v nejnižším místě odvodněny.

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.

19.3.5 Montážní prohlídka

Montážní prohlídka konstrukce na staveništi se dle 
ČSN 73 2603 skládá z kontroly dokladů, z odborné 
prohlídky konstrukce a z vypracování zápisu o mon
tážní prohlídce.

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

- výrobní výkresy s vyznačenými změnami, ke kterým 
došlo při montáži,

- návrh montáže,

- protokoly o výsledcích nedestruktivních zkoušek 
montážních svarů se schématem umístění zkouše
ných míst,
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- výsledky zkoušek kontrolních desek,

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

- zápis o dílenské přejímce a doklady z dílenské pře
jím ky,

- doklady o provedení třecích spojů podle ČSN 

73 1495,

- 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.

Po montážní prohlídce se pro potřeby budoucího správce 
mostního objektu předají objednateli doklady v rozsahu 
dle ČSN 73 2603.

Po příznivém výsledku montážní prohlídky provede 
montážní organizace základní protikorozní ochranu, 
popř. metalizaci styků a jejich bezprostředního okolí. 
Definitivní krycí nátěry (na základním nátěru při ochraně 
konstrukce nátěrovými systémy nebo na konstrukci s ná
střikem Zn nebo jeho slitin nebo na konstrukci žárově 
zinkované ponorem), pokud vZTKP není uvedeno jinak, 
provádí zhotovitel stavby. Je-li dílenský základní nátěr 
starší dvou měsíců, nutno jej podle ČSN 03 8220 před 
další nátěrovou vrstvou obnovit.

Montážní šroubové spoje konstrukcí, u kterých je systém 
PKO navržen nástřikem Zn nebo jeho slitin nebo žáro
vým zinkováním ponorem, při použití nepředpjatých 
šroubů se navrhují s žárově zinkovanými šrouby. Při 
použití předpjatých šroubů v montážním šroubovém spoji 
se používají šrouby bez povrchové úpravy nebo i šrouby 
pozinkované pomocí speciální technologie, u kterých je 
však nutné ověřit pevnostní charakteristiky pro každou 
dodávku. Jelikož tloušťka žárového zinku na šroubech 
je z technologických důvodů menší na vlastní konstrukci, 
proto je nutné PKO hlav šroubů po montáži doplnit dal
ším nástřikem Zn nebo jeho slitin nebo nátěrem barvou 
se zinkovým pigmentem.

Výrobní a montážní organizace zhotoví a předají ob
jednateli 2 soupravy výrobních výkresů opravené podle 
skutečného provedení (stav po dílenské přejímce a mon
tážní prohlídce) pro potřeby vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby (DSPS) a pro správce 
mostního objektu.

19.3.6 Ochranná opatření před účinky 
bludných elektrických proudů

Předepisuje-li DZS ochranu ocelové mostní konstrukce 
proti ohrožení bludnými elektrickými proudy, je nutno 
ji provést podle zásad stanovených v TP 124 Základní 
ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na 
mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních 
komunikací.

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

19.3.7 Ochrana před přepětím

Pokud je v dokumentaci stavby zapracována ochrana 
před přepětím, je nutno při provádění dodržet postupy 
předepsané v této dokumentaci včetně případných úprav 
proti obvyklému provedení, jestliže jsou současně zhoto
vována ochranná opatření stavby před účinky bludných 
elektrických proudů podle TP 124.

Po realizaci zhotovovacích prací zhotovitel zajišťuje vý
chozí revizní zprávu ochrany před přepětím. V případě 
zřízení ochrany stavby před škodlivými účinky bludných 
elektrických proudů zhotovitel zajišťuje rovněž geofy
zikální 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.

Rekonstrukce se provádí podle schválené RDS. Pro 
materiál a výrobu nových dílů platí příslušné články 
těchto TKP. Má-li dojít ke svařování nových dílů se 
stávající konstrukcí, nutno se předem přesvědčit o sva- 
řitelnosti materiálu stávající konstrukce. Před svařová
ním je třeba se zbavit zbytků starých nátěrů a starých 
kovových povlaků v místě svarů a ocelovou konstrukci 
dokonale očistit na čistý kov. Uvolněné nebo odsekané 
a odvrtané nýty možno nahradit buď opět nýty nebo 
předpjatými šrouby.

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

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, stanovit, 
které styky a spoje uvolnit a jak označit demontované 
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 platí 
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 vý
robny na staveniště je nutno dodržet ustanovení ČSN 
73 2601, aby dílce nebyly při zavěšování a při dopravě 
deformovány nebo přetíženy a aby nebyla poškozena 
jejich protikorozní ochrana.

Při dopravě a manipulaci s dílci žárově zinkovanými 
ponorem je třeba určité opatrnosti, aby především na 
hranách hmotných dílů nedošlo úderem k odprýsknutí 
zinkového povlaku. Obecně platí, že povlaky s tloušťkou 
nad 150pm vyžadují opatrnější manipulaci. Nový povlak 
žárového zinkuje náchylný k vytváření bílé rzi, proto při 
dopravě a po dobu skladování nemají být dílce vystaveny 
dlouhodobějšímu působení vody.

19.4.2 Převzetí staveniště a skládka ocelových 
dílců

Staveniště vyklizené a vybavené ve smluvně dohodnutém 
stavu (viz TKP 2) a s výškovým i směrovým zaměře
ním základů, úložných ploch apod. předává objednatel/ 
/správce stavby montážní organizaci podle ČSN 73 2601. 
O převzetí staveniště se sepíše zápis.

Skládka dílců na staveništi musí vyhovovat požadav
kům ČSN 73 2601, zejména: spodní hrana materiálu 
min. 300 mm od úrovně terénu, prokládací vložky mezi 
díly výšky min. 100mm, výška skladovaných dílců od 
úrovně terénu max. 2 000mm, event. 1 600mm u dílců 
s ostrými hranami nebo u dílců s vyčnívajícími styční- 
kovými plechy.

Při skladování dílců ocelové konstrukce nesmí dojít k de
formaci dílců a poškození protikorozní ochrany. Ocelové 
dílce žárově zinkované ponorem se při skladování 
ukládají tak, aby mezi jednotlivými dílci byla mezera. 
Dílce musí být proloženy a vyspádovány, aby se nikde 
nezadržovala voda. Ocelové dílce žárově zinkované po
norem se nemají dostat do kontaktu s nepokovenou ocelí, 
která může povlak vzhledově znehodnotit sdílenou rzí. 
Ze stejného důvodu je třeba na stavbě s povrchu dílců 
žárově zinkovaných ponorem okamžitě odstranit třísky 
po vrtání a broušení.

19.4.3 Průkazní zkoušky

Za průkazní zkoušky se ve smyslu této kapitoly TKP 
považují zkoušky hutního materiálu, prováděné před za
hájením výroby ocelové konstrukce, kterými se prokazují 
potřebné vlastnosti materiálu, který má být použit pro 
zhotovení ocelové konstrukce. Rozsah zkoušek vychází 
z požadovaného typu dokumentu kontroly jakosti podle 
ČSNEN 10204+Ál, který je stanoven v 19.2.1. Průkazní 

zkoušky musí být provedeny pouze akreditovanou labo
ratoří odsouhlasenou objednatelem.

Obsahem průkazních zkoušek jsou:

- Zkoušky základního materiálu (plechů a tvarovaných 
tyčí). Provádějí se podle norem uvedených v ČSN 
73 6205.

- Zkoušky základního materiálu prokazující jeho 
odolnost proti lamelární praskavosti. Tyto zkoušky 
se provádějí v případě, kdy materiál bude namáhán ve 
směru kolmém k povrchu materiálu, např. u připojení 
závěsných ok. Zkoušky se provádějí podle ČSN EN 
10164. Vyžaduje se stupeň odolnosti alespoň Z 25.

- Zkoušky plechů a široké oceli o tloušťce větší nebo 
rovné 10mm pro hlavní nosné části, u kterých by 
zdvojení materiálu mohlo ohrozit bezpečnost kon
strukce. Zkouška se provádí ultrazvukem podle ČSN 
EN 10160. Rozsah kontrol a požadovaný klasifikační 
stupeň je předepsán v DZS.

- Zkoušky jakosti povrchu plechů, široké oceli a tva
rových tyčí podle ČSN EN 10163. Požadovaná třída 
a podskupina je předepsána v DZS. Objednatel může 
požadovat provedení této zkoušky na odokujeném 
materiálu.

- Zkoušky mezních úchylek rozměrů, tvaru a hmot
nosti plechů, široké oceli a tvarových tyčí podle ČSN 
73 6205.

- Zkoušky spojovacího materiálu (šroubů, matic a pod
ložek) podle ČSN 73 1401.

- Zkoušky materiálu odlitků a výkovků podle ČSN 
73 6205.

- Zkoušky svařitelnosti na vzorcích příslušného ma
teriálu se v případě nutnosti provádějí podle ČSN 
05 1309, ČSN 05 1310, ČSN 05 1311, ČSN 05 1312 
a ČSN 05 1314.

- V případě, že se provádějí zkoušky materiálu ne
známých 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 bě
hem výroby ocelové konstrukce nebo po jejím ukončení,
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pokud vzniknou pochybnosti o kvalitě použitých hutních 
materiálů. Tyto zkoušky provádí výrobní organizace 
ocelové konstrukce, pokud objednatel nestanoví jinou 
nezávislou organizaci (zkušebnu), v rozsahu požadova
ném dokumentací a/nebo TKP příp. ZTKP. Kontrolní 
zkoušky musí být provedeny pouze akreditovanou la
boratoří odsouhlasenou objednatelem.

Kontrolní zkoušky svarů se provádějí při svařování 
dílenském i při svařování na staveništi v rozsahu pře
depsaném výrobní a montážní dokumentací. Provádí se 
kontrola před zahájením svařování, při svařování a kon
trola na hotových svařených dílcích. Kontrola se provádí 
vizuálně a v předepsaných případech prozářením rent
genovými nebo radioizotopovými zdroji. Požadovaný 
klasifikační stupeň svaru musí být uveden v DZS. Dále 
se provádějí zkoušky tupých svarů hlavních nosných částí 
mostní konstrukce na kontrolních deskách. Počet kontrol
ních desek a jejich umístění musí být uveden v DZS.

Kontrolní zkoušky svařitelnosti se provádějí v případě, 
že vzniknou pochybnosti o svařitelnosti materiálu (např. 
při opravě staré mostní konstrukce). Postupuje se ob
dobně jako u kontrolních zkoušek hutního 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 objednatel/ 
/správce stavby nařídí zkoušku, která není stanovená 
smlouvou, nebojí požaduje provést jinde než ve výrobně 
nebo na staveništi a tato zkouška nevyhoví, pak náklady 
na zkoušku nese zhotovitel. Pokud zkouška vyhoví, tak 
náklady nese objednatel a zhotovitel má nárok na pří
padné prodloužení lhůty prací.

19.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky rozměrů a tvaru se sledují v jed
notlivých fázích výroby a montáže ocelové mostní 
konstrukce:

- 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. 
Odchylky musí vyhovovat požadavkům 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 
prohlídce, že odchylky rozměrů a tvaru jsou větší, než 
připouští ČSN 73 2611 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 projek
tované niveletě a ose převáděné komunikace se posoudí 
dle Přílohy 9 TKP!.

Přípustné odchylky ocelové konstrukce příslušenství 
pozemních komunikací se prověří dle příslušných ka
pitol 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 stejných 
podmínek jako v dílně. Pokud tomu tak není, musí být 
místo pro svařování i svářeč chráněn před deštěm, sně
hem, větrem a mrazem. Svařovat při teplotách ovzduší 
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 (ČSN 73 2601). Tento požadavek 
nemusí být dodržen při použití speciálních legovaných 
jemnozrnných oceli, u kterých je vysloveně uvedeno, za 
jakých podmínek lze ještě svařovat.

19.7.2 Ochrana konstrukcí nátěry na 
staveništi

Viz čl. 19.3.3.

19.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce byly 
provedeny v souladu se závazky zhotovitele ve smlouvě 
o dílo, tj. že poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní cha
rakteristiky konstrukce odpovídají požadavkům doku
mentace, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům 
smlouvy. Požadavek na odsouhlasení prací předkládá 
zhotovitel objednateli/správci stavby písemnou formou. 
K žádosti se přikládají doklady prokazující řádné pro
vedení prací dle TKP 1. Součástí těchto dokladů jsou 
protokoly o kontrolních zkouškách použitého materiálu 
a zápisy z dílenské přejímky a montážní prohlídky.

Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jed
notlivé části ve shodě s požadavkem objednatele. Převzetí 
prací se uskutečňuje přejímacím řízením, které svolává 
objednatel/správce stavby po oznámení zhotovitele, že
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dokončil příslušný objekt nebo jeho část. Podmínkou 
uskutečnění přejímacího řízení je provedení přejímacích 
zkoušek s kladným výsledkem, pokud jsou tyto zkoušky 
obsahem smlouvy o dílo. K převzetí prací musí zhotovi
tel předložit doklady dle TKP 1.

Převzetí prací uskuteční objednatel/správce stavby pouze 
tehdy, když všechny přebírané práce jsou provedeny ve 
shodě s dokumentací stavby, s požadavky TKP, ZTKP 
a případnými odsouhlasenými změnami. Přejímací 
řízení se uzavře „Protokolem o převzetí prací“, který 
vystaví objednatel/správce stavby. Obsah protokolu je 
uveden v TKP 1. Od okamžiku převzetí prací přechází 
povinnost pečovat o dílo nebo jeho část na objednatele.

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

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

První hlavní prohlídku zajišťuje objednatel a zúčastní se 
jí kromě zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů i projek
tant, objednatel/správce stavby a správce mostu.

Při první hlavní prohlídce se podle ČSN 73 6221 kont
roluje provedení mostu podle RDS.

Touto kontrolou se ověřuje soulad skutečného provedení 
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 
ocelové mostní konstrukce a na ocelové konstrukce pří
slušenství pozemních komunikací nesplňují požadavky 
stanovené dokumentací, TKP nebo ZTKP má objednatel 
nárok na bezplatné odstranění vady včetně nahrazení 
nevyhovující konstrukce nebo její části konstrukcí novou. 
Při nepodstatných vadách může objednatel také akcep
tovat opravu konstrukce a/nebo slevu z ceny a/nebo 
prodloužení záruční doby dle TKP 1, Příloha 7 a 8.

Pokud objednatel připraví k přejímacímu řízení vlastní 
celkové hodnocení jakosti provedených prací, předá kopii 
zhotoviteli a následnému správci. Podkladem je zpráva 
o hodnocení kvality vypracovaná zhotovitelem a závěry 
objednatele/správce stavby k činnosti zhotovitele a vý
sledky zkoušek a měření objednatele.

Zatěžovací zkouška mostů se provádí podle ČSN 73 6209. 
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. Zatěžovací zkouška se smí 
uskutečnit teprve po provedení první hlavní prohlídky 
mostního objektu. O výsledku zatěžovací zkoušky se vy
pracuje 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) bude na 
spodní stavbě nebo na nosné konstrukci mostu nebo na 
jiném objektu sledována deformace konstrukce (posun, 
průhyb, pootočení apod.), je nutno v RDS označit místa 
osazení měřických (pozorovacích) bodů (trvale spoje
ných s konstrukcí) včetně detailů osazení do konstrukce. 
Zhotovitel je povinen během výstavby tyto body osadit, 
udržovat a zahájit příslušná měření, jedno měření bude 
provedeno a vyhodnoceno zároveň s případnou zatěžo
vací zkouškou mostu nebo v rámci přejímacího řízení. 
Dokumentaci o měření během výstavby a pokyny pro 
další postup měření budou při předání objektu do pro
vozu odevzdány správci objektu. Součástí měřické sítě 
náležející k objektu jsou i případná pevná (stabilizovaná) 
měřící stanoviště mimo konstrukci stanovená 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 natěračských kabinách, nutno věnovat mimořádnou 
pozornost péči a ochraně zdraví pracovníků (ochranné 
pomůcky, účinné odsávání škodlivých zplodin) ve shodě 
s příslušnými předpisy.

Při natěračských pracích na staveništi nutno věnovat 
dostatečnou pozornost likvidaci ekologicky škodli
vých odpadů (užité štětce, obaly od nátěrových hmot, 
ředidel apod.). Zhotovitel je povinen při manipulaci se 
škodlivými látkami a následně při zneškodnění odpadu 
postupovat v souladu se zákonem 254/01 Sb. a 185/01 Sb. 
a s příslušnými prováděcími předpisy. Pokud to je možné, 
nemají být používány škodlivé nátěrové hmoty.

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 povlaků se 
nesmí dostat do vodních toků a do půdy. Úniku nebez
pečných odpadů lze zabránit např. odsáváním při trys
kání při současném provizorním zakrytí (zaplachtování) 
konstrukce. Požadavek na tato zvláštní opatření musí být 
uveden v DZS.

14



19.11 SOUVISEJÍCÍ normy a předpisy

19.11.1 Seznam citovaných a souvisejících 
ČSN

Uvedený seznam norem odpovídá stavu ke dni schválení 
této kapitoly TKP. Ve smyslu TKP 1 se použijí normy 
a TP v platném znění v době uzavření smlouvy.

ČSN 01 3483 Výkresy stavebních konstrukcí.
Výkresy kovových konstrukcí 
(1. 7. 1987)

ČSNEN 10160 Zkoušení ocelových plochých vý
robků o tlouštice 6 mm nebo větší 
ultrazvukem (odrazová metoda)
(01 5024; 1.2.2000)

ČSN EN ISO 898-1 Mechanické vlastnosti spojovacích 
součástí z uhlíkové a legované 
oceli
Část 1: Šrouby (02 1005;
1. 9. 2000)

ČSN EN ISO 3506 Mechanické vlastnosti spojovacích 
součástí z korozivzdorných ocelí 
(02 1007; 1. 2. 1999)
Část 1: Šrouby 
Část 2: Matice
Část 3: Stavěči šrouby a podobné 
spojovací součásti nenamáhané 
tahem

ČSN EN ISO 10683 Spojovací součásti - Neelekto- 
lyticky nanášené povlaky ze 
zinkových mikrolamel (02 1013;
1. 12.2001)

ČSN EN 20273 Spojovací součásti. Díry pro
šrouby (ISO 273:1979), (02 1050;
1. 2. 1996)

ČSN EN ISO 4014 Šrouby se šestihrannou hlavou - 
Výrobní třída A a B (02 1101;
1. 12.2001)

ČSN EN 24015 Spojovací součásti. Šrouby se
šestihrannou hlavou s redukova
nou hladkou částí dříku. Výrobní 
třída B (ISO 4015:1979), (02 1101;
1.4. 1995)

ČSN EN ISO 8765 Šrouby se šestihrannou hlavou 
s jemným metrickým závitem - 
Výrobní třída A a B (02 1103;
1. 12. 2001)

ČSN EN ISO 4017 Šrouby se šestihrannou hlavou se 
závitem k hlavě - Výrobní třída 
A a B (02 1108; 1. 12.2001)

ČSN EN ISO 8676 Šrouby se šestihrannou hlavou 
s jemným metrickým závitem 
k hlavě. Výrobní třída A a B.
(02 1109; 1. 12. 2001)

ČSN EN ISO 1207 Spojovací součásti. Šrouby s vál
covou hlavou. Výrobní třída 
A (ISO 1207: 1992), (02 1131;
1. 6. 1996)

ČSN EN ISO 4016 Šrouby se šestihrannou hla
vou -Výrobní třída C (02 1301; 
1.12.2001)

ČSN EN ISO 4018

ČSN EN ISO 4032

ČSN EN ISO 4034 

ČSN 02 2301 

ČSN 03 8009

Šrouby se šestihrannou hlavou se 
závitem k hlavě - Výrobní třída C 
(02 1303; 1. 12.2001)
Šestihranné matice, typ 
1 - Výrobní třída A a B (02 1401; 
1. 12.2001)
Šestihranné matice - Výrobní 
třída C (02 1601; 1. 12. 2001) 
Nýty s půlkulovou hlavou 
(1.7. 1969)
Povrchová ochrana kovů nátěrem.
Předpisování (1. 7. 1984)

ČSN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. Korozní 
agresivita atmosfér. Klasifikace 
(03 8203; 1. 7. 1994)

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem
(1.9. 1985)
- Změna a (11/90)

ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových podkladů
před nanesením nátěrových hmot 
a obdobných výrobků. Vizuální 
vyhodnocení čistoty povrchu.
Část 1: Stupně zarezavění a stupně 
přípravy ocelového podkladu bez 
povlaku a ocelového podkladu po 
úplném odstranění předchozích 
povlaků. (03 8221; 1. 7. 1998)
- Změna Z1 (11/01)

ČSN EN ISO 8503 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků. Charakteristiky 
drsnosti povrchu otryskaných oce
lových podkladů (03 8223)
Část 1: Specifikace a definice pro 
hodnocení otryskaných povrchů 
s pomocí ISO komparátorů profilu 
povrchu. (1.1. 1997)
Část 2: Hodnocení profilu povrchu 
otryskané oceli komparátorem.
(1. 1. 1997)
Část 3: Postup kalibrace ISO kom
parátorů profilu povrchu a sta
novení drsnosti profilu povrchu 
mikroskopem (1. 3. 1997)
Část 4: Postup kalibrace ISO kom
parátorů profilu povrchu a sta
novení drsnosti profilu povrchu 
profilometrem. (1.3. 1997)

ČSN EN ISO 8504 Příprava ocelových podkladů
před nanesením nátěrových hmot 
a obdobných výrobků. Metody 
přípravy povrchu (03 8224;
1.2. 2002)
Část 1: Obecné zásady 
Část 2: Otryskávání

ČSN ISO 8504-3 Příprava ocelových podkladů
před nanesením nátěrových hmot 
a obdobných výrobků. Metody 
přípravy povrchu.
Část 3: Ruční a mechanizované 
čištění. (03 8224; 1.11. 1996)

ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty - Protikorozní 
ochrana ocelových konstrukcí

15



ochrannými nátěrovými systémy 
(03 8241)
Část 1: Obecné zásady

ČSN EN 895(1. 11. 1998)
Část 2: Klasifikace vnějšího pro
středí (1. 11. 1998)
Část 3: Navrhování (1. 6. 1999)
Část 4: Typy povrchů podkladů 
a jejich příprav (1. 11. 1998)
Část 5: Ochranné systémy

ČSN EN 910

(1. 7. 1999)
Část 6: Laboratorní zkušební me
tody (1. 11. 1998)

ČSN EN 1435

Část 7: Provádění a dozor při zho
tovování nátěrů (1. 3. 1999)
Část 8: Zpracování specifikací

ČSN EN 1714

pro nové a udržovací nátěry 
(1.6. 1999)

ČSN EN 1713

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí 
proti atmosférické korozi.
Předpisování, provádění, kontrola 
jakosti a údržba (1.3. 1985)
- Změna a (1/89)
- Změna 2 (5/94)

ČSN EN 12517

ČSN EN ISO 14713 Ochrana železných a ocelových 
konstrukcí proti korozi - Povlaky 
zinku a hliníku - Směrnice

ČSN 05 1309

(03 8261; 1. 1.2000) ČSN 05 1310
ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku blud

ných proudů na úložná zařízení
ČSN 05 1311(1. 1. 1964)

ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi 
neliniových zařízení uložených
v zemi nebo ve vodě (1.4. 1978) ČSN 05 1312

ČSN 03 8374 Zásady proti korozní ochrany 
podzemních kovových zařízení 
(1.4. 1977)

ČSN EN 22063 Kovové a jiné anorganické po
vlaky. Žárové stříkání. Zinek, 
hliník a jejich slitiny. (03 8551;

ČSN 05 1314

1.2. 1996) ČSN 34 1390
ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené 

ponorem na železných a ocelo
vých výrobcích - Specifikace 
a zkušební metody (03 8558;
1. 1. 2000)

ČSN 03 8762 Kombinované povlaky z žárově
stříkaných kovů a organických 
povlaků (1.7. 1990)

ČSN 41 7240

ČSN EN 29692 Ruční obloukové svařování, sva ČSN 41 7241
řování v ochranných plynech ČSN 41 7248
a plamenové svařování - Příprava ČSN 41 7249
svarových ploch pro svařování 
oceli (05 0025; 1.4. 1997)

ČSN 41 7346

ČSN EN 25817 Svarové spoje ocelí zhotovené ob
loukovým svařováním - Směrnice 
pro určování stupňů jakosti 
(05 0110; 1. 12. 1995)

ČSN 41 7348

- Změna 1 (6/98) ČSN EN 10204
ČSN 05 0705 Zváranie. Predpisy pre základné 

skúšky zváračov (1. 1. 1978)
ČSN EN 1597-2 Svařovací materiály - Zkušební

metody - Část 2: Příprava jed
nostranně a oboustranně sva-

ČSN EN 10027

řovaných zkušebních kusů pro 
zhotovení vzorků z oceli (05 1102; 
1. 8. 1999)
Destruktivní zkoušky svarových 
spojů kovových materiálů - 
Příčná zkouška tahem. (05 1121;
1.4. 1997)
Destruktivní zkoušky svarů kovo
vých materiálů - Zkouška láma- 
vosti. (05 1124; 1. 1. 1998) 
Nedestruktivní zkoušení svarů - 
Radiografické zkoušení svarových 
spojů (05 1150; I. 7. 1999) 
Nedestruktivní zkoušení svarů - 
Zkoušení svarových spojů ultra
zvukem (05 1171; 1. 10. 1999) 
Nedestruktivní zkoušení svarů 
-Zkoušení ultrazvukem - 
Posouzení charakteru indikací ve 
svarech (05 1173; 1. 12. 1999) 
Nedestruktivní zkoušení svarů - 
Radiografické zkoušení svaro
vých spojů - Stupně přípustnosti 
(05 1178; 1. 12. 1999)
Zváranie. Zvariteľnost kovov a jej 
hodnotenie. Všeobecné ustanove
nia. (1. I. 1991)
Zváranie. Skúšanie zvariteľnosti 
ocelí. Základní ustanovenia.
(1. 9. 1974)
Zváranie. Zvariteľnost ocelí na ob
lúkové zváranie. Skúšanie a hod
notenie (1. 3. 1991)
Zváranie. Skúšanie zvariteľnosti 
ocelí hrubších ako 5 mm na zvá
ranie plameňovými a oblúkovými 
spôsobmi. (1.4. 1964)
Zváranie. Zvariteľnost’ a jej hod
notenie. Skúšky odolnosti proti la- 
melárnej praskavosti. (1. 5. 1985) 
Elektrotechnické předpisy ČSN. 
Předpisy pro ochranu před bles
kem (1.4. 1970)
- Změna a (12/79)
- Změna b (5/85)
-Změna c (1/88)
-Změna 4 (12/96)
Ocel 17 240 Cr-Ni (1. 12. 1972)
- Změna a (5/82)
Ocel 17 241 Cr-Ni (1. 5. 1980)
Ocel 17 248 Cr-Ni-Ti (1.2. 1976) 
Ocel 17 249 Cr-Ni (1. 12. 1972) 
Ocel 17 346 Cr-Ni-Mo 
(I. 12. 1972)
Ocel 17 348 Cr-Ni-Mo-Ti 
(1. 2. 1976)
- Změna a (1/77)
- Změna b (5/82)
Kovové výrobky. Druhy do
kumentů kontroly. (42 0009;
1.2. 1994)
-Změna AI (2/97)
Systémy označování ocelí 
(42 0011)
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ČSN EN 10163

ČSN EN 10025 +A1

ČSN EN 10088

ČSN EN 10155

ČSN EN 10113

ČSN EN 10164

ČSN EN 10029

ČSN EN 24624

ČSN ISO 2409 

ČSN 73 0035

Část I: Systém zkráceného 
označování. Základní symboly.
(1. 5. 1995)
Část 2: Systém číselného označo
vání. (1.4. 1995)
Dodací podmínky pro jakost po
vrchu ocelových výrobků válcova
ných za tepla. Plechy, široká ocel 
a tyče tvarové
Část 1: Všeobecné podmínky 
(42 0016; 1.9. 1994)
Část 2: Plechy a široká ocel 
(42 0017; 1.9. 1994)
Část 3: Tyče tvarové (42 0018;
1.9. 1994)
Výrobky válcované za tepla z ne- 
legovaných konstrukčních ocelí. 
Technické dodací podmínky 
(42 0904; 1. 8. 1996)
Korozi vzdorné oceli
Část 1: Přehled korozivzdorných
ocelí (42 0927; 1. 1. 1998)
Část 2: Technické dodací pod
mínky pro plechy a pásy pro všeo
becné použití (42 0928; 1.2. 1998) 
Část 3: technické dodací pod
mínky pro před výrobky, tyče, 
válcované dráty a tvarové tyče 
pro všeobecné použití (42 0929; 
1.2. 1998)
Konstrukční oceli se zvýšenou 
odolností proti atmosférické ko
rozi. Technické dodací podmínky 
(42 0930; 1.3.1996)
Výrobky válcované za tepla ze 
svařitelných jemnozrnných kon
strukčních ocelí.
Část I: Všeobecné dodací pod
mínky (42 0934; 1.5. 1995)
Část 2: Dodací podmínky pro 
normalizačně žíhané nebo norma
lizačně válcované oceli (42 0935; 
1.4. 1995)
Část 3: Dodací podmínky pro 
termomechanicky válcované oceli 
(42 0936; 1.4. 1995)
Výrobky z ocelí se zlepšenými 
deformačními vlastnostmi kolmo 
k povrchu výrobku. Technické 
dodací podmínky (42 1001;
1. 11. 1995)
Plechy ocelové válcované za tepla, 
tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky 
rozměrů, tvaru a hmotnosti 
(42 5311; 1.4. 1995)
Nátěrové hmoty. Odtrhová 
zkouška přilnavosti. (67 3077;
1. 3. 1995)
Nátěrové hmoty. Mřížková 
zkouška. (67 3085; 1.4. 1993) 
Zatížení stavebních konstrukcí
(1.5. 1988)
- Změna a 8/91
- Změna 2 2/94

ČSN P ENV 1991 Zásady navrhování a zatížení kon
strukcí (73 0035)
Část 1: Zásady navrhování 
(1.2.1996)
- Změna 1 12/96
Část 2-1: Zatížení konstrukcí. 
Objemová tíha, vlastní tíha 
a užitná zatížení (1.3. 1997)
Část 2-2: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení konstrukcí namáhaných 
požárem (1. 3. 1997)
Část 2-3: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení sněhem (1.3. 1997)
Část 2-4: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení větrem (1. 9. 1997)
Část 2-5: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení teplotou (1. 3. 1999)
Část 2-6: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení během provádění 
(1.3. 1999)
Část 2-7: Zatížení konstrukcí. 
Mimořádná zatížení od nárazů 
a výbuchů (1. 11. 1999)
Část 4: Zatížení zásobníků a ná
drží (1.3. 1998)
Část 5: Zatížení od jeřábů a stroj
ního vybavení (1. 6.2000)

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí.
(1.4. 1998)
- Změna Z1 (7/01)
- Změna Z2 (5/02)

ČSN P ENV 1993 Navrhování ocelových konstrukcí 
(73 1401)
Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby.
(1. 12. 1994)
-Změna AI (1/97)
- Změna A2 (9/00)
-Změna Z1 (10/00)
Část 1-2: Obecná pravidla - 
Navrhování konstrukcí na účinky 
požáru (1. 12. 1996)
Část 1-4: Obecná pravidla - 
Doplňující pravidla pro korozi- 
vzdorné oceli (1. 4. 1998)
Část 1-5: Obecná pravidla- 
Doplňující pravidla pro rovinné 
deskostěnové konstrukce bez příč
ného zatížení (1. 1. 1999)
Část 1-6: Obecná pravidla- 
Doplňující pravidla pro skořepi
nové konstrukce (1. 3. 2001)
Část 1-7: Obecná pravidla- 
Doplňující pravidla pro příčně 
zatížené rovinné prvky deskostě- 
nových konstrukcí (1. 1. 2001) 

ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových kon
strukcí. Část 1-3: Obecná pra
vidla - Doplňující pravidla pro 
tenkostěnné za studená tvarované 
prvky a plošné profily. (73 1402;
1. I. 1998)
- Změna Z1 (10/00)
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ČSN 73 1403

ČSN 73 1411

ČSN PEN V 1993-5

ČSN 73 1495 

ČSN P ENV 1994

ČSN 73 2601

ČSN P ENV 1090

ČSN P ENV 1090-2

ČSN 73 2603 

ČSN P ENV 1090-5

ČSN 73 2611

ČSN 73 6201 

ČSN 73 6203 

ČSN P ENV 1991-3

Navrhování trubek v ocelových 
konstrukcích (1. 4. 1990)
- Změna a (1/91)
- Změna 2 (4/99)
Rozteče, roztečné čáry, průměry 
šroubů nebo nýtů a těžištní osy 
pro šroubové nebo nýtové spoje 
(1. 11. 1998)
Navrhování ocelových kon
strukcí - Část 5: Ocelové pi
loty a štětové stěny (73 1451;
1. 10. 2000)
Šroubové třecí spoje ocelových 
konstrukcí (1. 8. 2001)
Navrhování spřažených ocelobeto- 
nových konstrukcí (73 2089)
Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby.
(1. 5. 1994)
-Změna Z1 (10/00)
Část 1-2: Navrhování konstrukcí 
na účinky požáru (1.7. 1996)
Část 2: Spřažené ocelobetonové 
mosty (1.1. 1999)
Provádění ocelových konstrukcí. 
(1. 7. 1989)
- Zrněna a (10/90)
- Změna 2 (8/94)
- Změna 3 (3/98)
Provádění ocelových konstrukcí 
(73 2601)
Část 1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby (1. 1. 1998) 
Část 3: Doplňující pravidla pro 
oceli vysoké pevnosti (1. 11. 1998) 
Část 4: Doplňující pravidla pro 
konstrukce z dutých průřezů 
(1. 11. 1998)
Část 6: Doplňující pravidla pro 
korozi vzdorné oceli 
Provádění ocelových konstrukcí - 
Část 2: Doplňující pravidla pro 
tenkostěnné za studená tvarované 
prvky a plošné průřezy (73 2602;
1.4. 1999)
Provádění ocelových mostních 
konstrukcí. (1.2. 1996)
Provádění ocelových konstrukcí
- Část 5: Doplňující pravidla pro 
mosty (73 2603; 1.9. 1999) 
Úchylky rozměrů a tvarů ocelo
vých konstrukcí. (1. 3. 1981)
- Změna a (2/82)
- Změna b (4/88)
- Změna 3 (6/93)
- Změna 4 (1/94)
Projektování mostních objektů.
(1. 3. 1995)
- Změna 1 (5/96)
Zatížení mostů. (1.9. 1987)
- Změna a (8/88)
- Změna b (11/89)
Zásady navrhování a zatížení kon
strukcí

Část 3: zatížení mostů dopravou 
(73 6203)

ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostů.
(1.4. 1999)

ČSN P ENV 1993-2 Navrhování ocelových kon
strukcí - Část 2: Ocelové mosty 
(73 6205; 1.7. 1999)

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů.
(1. 3. 1996)

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních ko
munikací. (1. 8. 1996)

ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes
pozemní komunikace. (1. 6. 1996)

19.11.2 Seznam technických předpisů
normativního charakteru včetně 
rezortních směrnic

TP 42 Opravy ocelových nosných konstrukcí silničních 
mostů - metody a technologie ke 
zvýšení zatížitelnosti a prodlou
žení životnosti. IMOS, 1990.

TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních
komunikací. Dopravoprojekl Brno, 
1995.

TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nos
ných konstrukcí mostů pozemních 
komunikací. PONTEX Praha, 
1995.

TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí.
SVÚOM Praha, 2003.

TP86 Mostní závěry. Promo Praha, 1997.
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení

vlivu bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové kon
strukce pozemních komunikací. 
TEKU, 1999

TP 157 Mostní objekty pozemních komunikací s pou
žitím ocelových trub z vlnitého 
plechu. 2003.

Směrnice pro použití ocelí ATMOFIX. TEVUH Praha, 
1978.

Vzorové projekty údržby a oprav silničních mostů.
4. Ocelové mosty. IMOS, 1986.

VN 73 1466-1990 Nosné konstrukce z patinujících ocelí 
ATMOFIX (1.1.1991)

Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních 
objektů pozemních komunikací, 
IMOS, 1997.

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komuni
kací. Pragoprojekt, 1999.

MP SJ-PK - Věstník dopravy 9/01 a 1/02.
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PŘÍLOHA 1

Přiřazení značek ocelí podle ČSN EN 10025+A1 a ocelí podle materiálových listů s uvedením maximální tloušťky 
konstrukčních prvků v závislosti na provozní teplotě pro ocelové mostní konstrukce.

Označení oceli podle Ekvivalent českých ocelí2’ Maximální tloušťka [mm] pro teplotu3’

ČSN EN 10025+A1 podle materiálových listů -10 °C -20 °C -30 °C -40 °C -50 °C

S235J0 11 378 85 75 60 55 45

S235J2G3 120 100 85 75 60

S275.T0 80 65 55 50 40

S275J2G3 11 448, 11 4494> 110 90 80 65 55

S355J0 11 523 65 55 45 40 30

S355J2G3 11 503 90 80 65 55 45

S355K2G3 110 90 80 65 55

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

2) Oceli neuvedené je nutno zařadit podle ČSN EN 10025+A1. Oceli jakostního stupně JR 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 40mm, 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 27J při 
teplotě -50 °C). Ocel má potom výrazně lepší křehkolomové vlastnosti.
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PŘÍLOHA 2

Přiřazení značek ocelí podle ČSN EN 10025+A1 a ocelí podle materiálových listů s uvedením maximální tloušťky 
konstrukčních prvků v závislosti na provozních podmínkách pro ocelové konstrukce příslušenství pozemních ko
munikací.

Maximální tloušťka pro předpokládanou provozní 
teplotu11

Označení oceli podle 
ČSN EN 10025+AI

Ekvivalent českých ocelí 
podle materiálových listů

-10 °C -20 °C

Provozní podmínky2'

Sl S2 Sl S2

S235JR

S235JRG1 11 3733) 108 30 74 22

S235JRG2 11 375 108 30 74 22

S235J0 11 3784) 250 75 187 53

S235J2G3 250 212 250 150

S275JR 11 443 63 19 45 14

S275J0 150 45 123 33

S275J2G3 11 448, 1 ] 4495) 250 127 250 84

S355.TR 29 9 21 6

S355J0 11 523fi) 73 21 52 16

S355J2G3 11 5037) 177 52 150 38

S355K2G3 250 85 250 59

0 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 zařízením 
jeřáby třídy JI. J2, .13, 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+A1 provedeno. Pro plechy do tloušťky 40mm, 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.

71 Pro plechy a výkovky lze uvažovat jakostní stupeň J5 (viz5>).
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PŘÍLOHA 3 - ČÁST 3.1

Část 3.1: Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí 

(týká se ocelových konstrukcí, které jsou součástí mostního objektu)

Poř.

č.
Popis konstrukčního dílu

Základní

korozní

zatížení11

Předepsaná min. životnost 

(roky) Stupeň

přípravy

povrchu41

Ochranný systém5*

Nominální

tloušťka6*

pmkonstrukce21 ochranného

systému'1

1

2

hlavní nosné části ocelových a nebo 

ocelobetonových mostních konstrukcí 

(plnostěnné a příhradové hlavní nosníky, 

podélníky. příčníky, desková mostovka, 

ocelové pilíře, ztužení hlavního nosného 

systému, výztuhy prvků hlavního 

nosného systému)

c, 100 30 Sa 3 kombinovaný povlak = 

nástřik Zn nebo jeho slitin (riapř. 

ZnAl 15)

+
nátěry

100

+
160-200

Be kombinovaný povlak'"= 

žárové zinkování ponorem 

+
nátěry

85

+
160-200

3 c4 100 30 Sa 3 kombinovaný povlak = 

nástřik Zn nebo jeho slitin (např. 

ZnAl 15)

+
nátěry

120

+
180-220

4 Be kombinovaný povIak'"= 

žárové zinkování ponorem 

+
nátěry

85

+
180-220

5 popis jako u poř.č. 1 až 4 - vnitřní plochy 

přístupných uzavřených komorových 

prvků (za předpokladu odvodnění 

nejnižšího místa a odvětrání komorového 

prvku)

c. 100 30 Sa 3 kombinovaný povlak = 

nástřik Zn nebo jeho slitin (např. 

ZnAl 15)

+
nátěry

100

+
160-200

6 popis jako u poř.č. 1 až 4-vnitřní plochy 

nepřístupných uzavřených komorových 

prvků (za předpokladu vodotěsného 

a parotěsného uzavření prvků)

100 vnitřní povrch se neopatruje 

ochranným systémem
—

7 vedlejší nosné části ocelových mostních 

konstrukcí (ztužení, které není součástí 

hlavního nosného systému, nosné části 

chodníků a schodišť)

c, 100 30 Sa 3 kombinovaný povlak = nástřik Zn 

nebo jeho slitin (např. ZnAl 15)

+
nátěry

100

+
160-200

8 Be kombinovaný povlak = žárové 

zinkování ponorem 

+
nátěry

85

+
160-200

9 c4 100 30 Sa 3 kombinovaný povlak = nástřik Zn 

nebo jeho slitin (např. ZnAl 15)

+
nátěry

120

+
180-220

10 Be kombinovaný povlak = žárové 

zinkování ponorem 

+
nátěry

85

+
180-220

11 ložiska, klouby c4 100 30 Sa 3,2> kombinovaný povlak = nástřik Zn 

nebo jeho slitin (např. ZnAl 15)

+
nátěry

160

+
180-220

12 Be kombinovaný povlak = žárové 

zinkování ponorem 

+
nátěry

85

+
180-220

13 Sa 2 1/2 v technicky odůvodněných 

případech nátěrový systém se 

zinksilikátovým základním 

nátěrem

až 300
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14 mostní závěry 71 c4 30 30 Sa 3121 kombinovaný povlak = nástřik Zn 

nebo jeho slitin (např. ZnAl 15)

+
nátěry

160

+
180-220

15 Be kombinovaný povlak = žárové 

zinkování ponorem 

+
nátěry

85

+
180-220

16 Sa 2 1/2 v technicky odůvodněných 

případech u částí mostních závěrů 

nátěrový systém se zinksilikátovým 

základním nátěrem

až 300

17 nenosné části ocelových mostních 

konstrukcí (podlahové plechy včetně 

výztuh, výztuhy nepřipojené k hlavní 

nosné části, revizní zařízení, cizí 

zařízení)

c, 30 1:5 Be žárové zinkování ponorem17* 85

Sa 2 1/2 nátěry (ne však pro podlahové 

plechy)

160-20018

19 c4 30 15 Be žárové zinkování ponorem17’ 85

2« Sa 2 1/2 nátěry (ne však pro podlahové 

plechy)

180-220

21 Be kombinovaný povlak = 

žárové zinkování 

ponorem20’

+
nátěry

70-85

+
80

22 prvky vybavení mostních objektů, které 

jsou přímo spojené s mostem včetně 

spodní stavby, zdí a pevných základů 
(zábradlí, zábradel ni: svodidlo, sloupky 

svodidel, portály, stožáry osvětlení 

a další prvky osvětlení připojené bez 

možnosti výměny, zábrany, sloupky 

protihlukové stěny)

c, 30 15 Be kombinovaný povlak = 

žárové zinkování 
ponorem20*

+
nátěry

45-85

+
160-200

Sa 3 kombinovaný povlak = 

nástřik Zn nebo jeho slitin (např. 

ZnAl 15)

+
nátěry

100

+
160-200

23

24 c4 30 15 Be kombinovaný povlak = 

žárové zinkování 
ponorem20'

+
nátěry

45-85

+
180-220

25 Sa 3 kombinovaný povlak = 

nástřik Zn nebo jeho slitin (např. 

ZnAl 15)

+
nátěry

100

+
180-220

26 prvky vybavení mostních objektů, které 

nejsou přímo spojené s mostem (např. 
ostatní prvky svodidel*’, výplně 

protihlukových stěn. prvky osvětlení 

s možností výměny, proti nárazové 

zábrany apod.)

c, 30 15 Be žárové zinkování ponorem171+ 20' 45-85

27 Sa 2 1/2 nátěry 160-200

28 c4 30 15 Be žárové zinkování ponorem17’+ 201 45-85

29 Sa 2 1/2 nátěry 180-220

30 prvky vybavení mostních objektů s nižší 

požadovanou životností těchto prvků 

(např. nosné konstrukce svislého 

dopravního značení včetně jejich přípojů, 

dopravní zařízení, tlumiče nárazu apod.)

C, 15 10 Be žárové zinkování ponorem17'+ 201 45-85

Sa 2 1/2 nátěry 120-16031

32 c4 15 10 Be žárové zinkování ponorem17'+ 201 45-85

Sa 2 1/2 nátěry 120-16033

34 odvodnění mostů (odvodňovače, žlaby, 

kotlíky, svody)

C, + voda 

+ abraze

30 30 Be zvnějšku: žárové zinkování 

ponorem17'

85

35 Be zvnitřku:

kombinovaný povlak= 

žárové zinkování ponorem 

+
nátěry14'

85

+
160-240

36 - odvodnění se provede 
z korozi vzdorné oceli15’, litiny nebo 

plastu podle jiných TKP

37 spojovací materiál9’ pro hlavní a vedlejší 

nosné části (popis části dle poř. č. 1. 5, 6 

a 7) ocelových mostních konstrukcí 

a spojovací materiál pro připojení ložisek 

a mostních závěrů71; provádí se pouze 

vnější ochrana spojovacích prostředků 

smontované konstrukce

c,,c4 100 30 odpovídající předpisu pro spojované části
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38 spojovací material9* pro nenosné části 

(popis části dle poř. č. 17) ocelových 

konstrukcí

c„ c4 30 15 Be pro šrouby: žárové zinkování 

ponorem17’+ 20' + 2n
25-45

39 Sa 2 1/2 jiná technologie 

např. mechanické 

nanášení19'

45™

40 - šrouby z korozi

vzdorné oceli15'
-

41 odpovídající 

předpisu pro 

spojované části

pro svary 
a nýty:

odpovídající předpisu pro 

spojované části

42 spojovací materiál9* pro prvky vybavení 

mostních objektů, které jsou přímo 

spojené s mostem včetně spodní stavby, 

zdí a pevných základů (popis prvků dle 

poř. č. 22). jedná se o šrouby, svary nebo 

kotvy do betonu

c„c, 30 15 Be pro šrouby: žárové zinkování 

ponorem17'+20'+2"
25-45

43 Sa 2 1/2 jiná technologie 

např. mechanické 

nanášení19'

45™

44 - šrouby z korozi
vzdorné oceli15'

-

45 odpovídající 

předpisu pro 

spojované části

pro svary 
a nýty:

odpovídající předpisu pro 

spojované části

46 spojovací materiál9* pro prvky vybavení 

mostních objektů, které nejsou přímo 

spojené s mostem (popis prvků dle poř. 

č. 26), jedná se o šrouby, svary nebo 

kotvy do betonu

C,, Cj 30 15 Be pro šrouby: žárové zinkování 

ponorem17’+20' + 2"
25-45

47 Sa 2 1/2 jiná technologie 

např. mechanické 

nanášení191

25—15™

48 - šrouby z korozi
vzdorné oceli151

-

49 odpovídající 

předpisu pro 

spojované části

pro svary 
a nýty:

odpovídající předpisu pro 

spojované části

50 spojovací materiál9* pro prvky vybavení 

mostních objektů s nižší požadovanou 

životností těchto prvků (popis prvků dle 

poř. č. 30), jedná se o šrouby, svary nebo 

kotvy do betonu

C„ c4 15 10 Be pro šrouby: žárové zinkování 
ponorem17'*20'*2"

25-45

51 Sa 2 1/2 jiná technologie 

např. mechanické 

nanášení191

25-45™

52 - šrouby z korozi
vzdorné oceli15’

-

53 odpovídající 

předpisu pro 

spojované části

pro svary 
a nýty:

odpovídající předpisu pro 

spojované části

54 ocelové plochy ve styku s betonem 

(rozumí se do hloubky min. 50mm od 

povrchu betonu)10' "*

C,,C4 15 až 100 nelze obnovit Sa2 1/2 nátěry16' 160-200

55 Sa 3 nástřik Zn nebo jeho slitin 

(např. ZnAl 15)

40

56 Be žárové zinkování ponorem17'* l6' + 20' 45-85

57 dodatečné ocelové kotvy do betonu 

včetně lepených kotev a šroubů 121

C4 15 až 100 nelze obnovit Be žárové zinkování ponorem17*+,6'+20' 

po montáži vyčnívající části opatřit 

epoxidovým nátěrem

45-85

300

58 - kotvy a šrouby z korozivzdorné 
oceli15'

-

59 mostní provizoria c,

c4

30

30

30

30

Sa 3 kombinovaný povlak = 

nástřik Zn nebo jeho slitin (např. 

ZnAl15)

+
nátěry

100

+
40

60 Be žárové zinkování ponorem17' 85

61 Sa 3 kombinovaný povlak = 

nástřik Zn nebo jeho slitin (např. 

ZnAl 15)

+
nátěry

100

+
40

62 Be žárové zinkování ponorem17' 85
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63 mostní objekty z ocelových trub 

z vlnitého plechu18' (spojovací materiál - 

viz por. č. 37)

C,C, 100 rub +

zabetonovaná

část lícové 

strany: 
nelze obnovit

Be žárové zinkování ponorem 

+
polymerní povlak 

+
ochrana určeným zásypem (pouze 

na rubu)18'

85

+
200-300

64 c, 100 líc: 30 Be žárové zinkování 
ponorem171

85

65 c4 100 líc: 30 Be kombinovaný povlak = 

žárové zinkování ponorem 

+
nátěry

85

+
160-200

66 C, + voda + 

abraze

100 líc: 30 Be kombinovaný povlak = 

žárové zinkování ponorem 

+
nátěry141

85

+
160-240
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PŘÍLOHA 3 - ČÁST 3.2

Část 3.2: Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí příslušenství pozemních komunikací 

(týká se ocelových konstrukcí umístěných v trase pozemní komunikace mimo mostní objekty)

Poř.

č.
Popis konstrukčního dílu

Základní

korozní

zatížení11

Předepsaná min. životnost 

(roky) Stupeň

přípravy

povrchu4’

Ochranný systém”
Nominální

tloušťka6’

pmkonstrukce-’
ochranného

systému”

101 ocelové konstrukce příslušenství 

pozemních komunikací s delší 

požadovanou životností, jako např.: 

portály nebo protihlukové stěny, mimo 

konstrukcí uvedených pod poř. č. 22

c, 30 15 Be žárové zinkování ponorem 85

102 Sa 2 1/2 nátěry 160-200

103 c4 30 15 Be žárové zinkování ponorem 85

104 Sa 2 1/2 nátěry 180-220

105 ocelové konstrukce příslušenství 

pozemních komunikací s kratší 
požadovanou životností, jako např.: 

zábradlí, svodidla, stožáry osvětlení, 

stožáry signalizace, mimo konstrukcí 

uvedených pod poř. č. 22 a 26

c, 20 10 Be žárové zinkování ponorem20’ 45-85

106 Sa 2 1/2 nátěry 120-160

107 c4 20 10 Be žárové zinkování ponorem 85

108 Sa 2 1/2 nátěry 160-200

109 ocelové konstrukce příslušenství 

pozemních komunikací s nejkratší 

požadovanou životností, jako např.: 

ploty, přístřešky, dopravní značky, 

dopravní zařízení, tlumiče nárazu, mimo 

konstrukcí uvedených pod poř. č. 30

c, 15 10 Be žárové zinkování ponorem20’ 45-85

110 Sa 2 nátěry 120-160

111 c4 15 10 Be žárové zinkování ponorem201 45-85

112 Sa 2 nátěry 120-160

113 spojovací materiál?! pro prvky 

příslušenství pozemních komunikací
C„ c4 30 15 Be pro šrouby: žárové zinkování 

ponorem17'420’421’
25-45

114 Sa 2 jiná technologie, 

např. mechanické 

nanášení19'

45"’'

115
- šrouby z korozi

vzdorné oceli15’

116 odpovídající 

předpisu pro 

spojované části

pro svary: odpovídající předpisu pro 

spojované Části

117 c„ c4 15 až 20 10 Be pro šrouby: žárové zinkování 

ponorem17'4
201 + 21)

25-45

118 Sa 2 jiná technologie, 

např. mechanické 
nanášení19'

25-45'f

119
- šrouby z korozi

vzdorné oceli15’

120 odpovídající 

předpisu pro 

spojované části

pro svary: odpovídající předpisu pro 

spojované části

121 ocelové plochy ve styku s betonem 

(rozumí se do hloubky 50mm od povrchu 
betonu)10'“'

c„c4 15 až 30 nelze obnovit Sa2 1/2 nátěry1” 160-200

122 Sa 3 nástřik Zn nebo jeho slitin (např. 

ZnAl 15)
40

123 Be žárové zinkování ponorem17’41(”+20’ 45-85

124 dodatečné ocelové kotvy do betonu 

včetně lepených kotev a šroubů
c4 15 až 30 nelze obnovit Be žárové zinkování ponorem17’4“”421" 

po montáži vyčnívající části opatřit 

epoxidovým nátěrem nebo 
povlakem práškového plastu

45-85

300

125
- kotvy a šrouby z korozivzdorné 

oceli15'
-
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Poznámky:

1) Korozní agresivita atmosféry pro kovové povlaky je uvedena v ČSN ISO 9223, pro nátěrové systémy je klasifikace 
vnějšího prostředí uvedena v ČSN EN ISO 12944-2.

2) Pro nosné části ocelových nebo ocelobetonových konstrukcí je předepsána životnost 100 let (viz ČSN 73 6205), 
pro mostní provizoria se předpokládá životnost max 30 let. Pro ostatní konstrukční díly pro jinou životnost než je 
zde uvedena, je nutné volit odpovídající ochranný systém.

3) Jedná se o životnost do obnovy ochranného systému.

4) Stupeň přípravy povrchu je definován v ČSN ISO 8501-1; viz též TP 84.

5) Ochranné systémy jsou uvedeny v TP 84.

6) Dle TP 84.

7) Na pojížděné ploše mostního závěru se nevyžaduje dodržení předepsané životnosti systému protikorozní ochrany 
(viz TP 86). Systém protikorozní ochrany však musí být odolný vůči působení silných alkálií, chemických roz
mrazovacích látek, nemrznoucích kapalin chladících soustav a ropných látek.

8) Svodnice se pouze žárově zinkují ponorem.

9) Týká se i závitů, pokud tloušťka ochranného systému není větší než 45 pm. Pokud tloušťka ochranného systému je 
větší než 45 pm, lak musí být matice a šrouby vyrobeny se zápornou tolerancí.

10) Životnost se stanoví stejná, jako je životnost příslušného konstrukčního dílu.

11) V případě, že místem styku ocelové plochy s betonem prochází pracovní spára betonu, tak se provede protikorozní 
ochrana ocelové konstrukce v délce 0,5 m na obě strany od spáry.

12) Kotvy do betonu mostních závěrů a ložisek, na kterých se protikorozní ochrana neprovádí, postačí očistit na stupeň 
čistoty povrchu Sa 1 nebo Sa 2; nesmí však být použito odrezovačů.

13) Pouze se souhlasem objednatele.

14) Nátěr odolný působení vody.

15) Přehled korozivzdorných ocelí je v ČSN EN 10088. Používají se převážně korozivzdorné oceli se zaručenou 
svařitelností uvedené též v ČSN 41 7240, 41 7241, 41 7248, 41 7249 a 41 7346. Pro spojovací materiál se použí
vají korozivzdorné austenitické oceli druhu A2 podle ČSN 41 7241 nebo druhu A4 podle ČSN 41 7348. Pravidla 
pro navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí jsou v ČSN P ENV 1993-1-4 a pro provádění v ČSN P ENV 

1090-6.

16) Je nutno volit nátěry odolávající alkalickému prostředí v betonu (např. epoxidové nebo na bázi akrylátových dis
perzí).

17) V případě, že se povrch žárově zinkovaný ponorem opatří nátěrem, musí být použit vhodný nátěr nebo úprava 
povrchu zinku včetně odpovídající technologie (viz TP 84).

18) Dle TP 157 Mostní objekty pozemních komunikací s použitím ocelových trub z vlnitého plechu.

19) Mechanickým nanášením se rozumí technologie dle ČSN EN ISO 10683 Spojovací součásti - Neelektrolyticky 
nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel, přičemž přesná tloušťka povlaku z mikrolamel se stanoví podle této 
normy pro dobu trvání zkoušky solnou mlhou 480 hodin; případně jiné postupy umožňující vytvoření ochranných 
povlaků na menších dílech.

20) Minimální tloušťka povlaku průměrná a místní musí odpovídat požadavku TP 84 a ČSN EN ISO 1461.

21) Jedná se o tloušťky povlaku po odstředění.
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PRÍLOHA 4

OPRAVY A ÚDRŽBA

19.P4.1 ÚVOD

19.P4.1.1 Všeobecne

Tato kapitola obsahuje požadavky objednatele při pro
vádění oprav a údržby ocelových mostních konstrukcí 
a ocelových konstrukcí příslušenství pozemních komu
nikací. Návrh a provedení oprav a údržby ocelových 
mostních konstrukcí a ocelových konstrukcí příslušenství 
pozemních komunikací musí splňovat podmínky norem 
uvedených v čl. 19.11 této kapitoly TKP a v předpisu 
Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních 
objektů pozemních komunikací.

Při provádění oprav a údržby ocelových mostních kon
strukcí a ocelových konstrukcí příslušenství pozemních 
komunikací musí být splněny požadavky na bezpečnost 
práce a silničního provozu podle příslušných předpisů, 
případně požadavky kap. TKP 1, čl. 1.8.7, TKP 11, TKP 
14 (provizorní omezení dopravy a případná záchytná 
bezpečnostní zařízení).

19.P4.1.2 Způsobilost

Opravy a údržbu ocelových mostních konstrukcí a oce
lových konstrukcí příslušenství pozemních komunikací 
zajišťuje majetkový správce (vlastník) pozemní komu
nikace prostřednictvím zhotovitele, tj. právnické nebo 
fyzické osoby se způsobilostí dle čl. 19.1.2 až 19.1.4. 
Majetkový správce (vlastník) může provádět opravu 
a údržbu vlastními silami za předpokladu prokázání 
způsobilosti k této činnosti ve stejném rozsahu jako 
zhotovitel, pokud příslušná kap. TKP nestanoví jinak, 
např. kap. 11, 14.

19.P4.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Materiály použité k opravě nebo údržbě ocelových 
mostních konstrukcí musí splňovat požadavky čl. 19.2.1, 
materiály použité k opravě nebo údržbě ocelových kon
strukcí příslušenství pozemních komunikací musí spl
ňovat požadavky čl. 19.2.2. Materiály použité k opravě 
nebo obnově ochranného protikorozního systému musí 
splňovat požadavky čl. 19.2.3 a navíc musí respektovat 
vlastnosti povrchu stávajícího ochranného protikorozního 
systému v tom smyslu, aby byla zajištěna soudržnost ob
novovacího a stávajícího systému.

19.P4.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

19.P4.3.1 Všeobecně

Provádění opravy nebo údržby ocelových mostních kon
strukcí a ocelových konstrukcí příslušenství pozemních 
komunikací se řídí technologickým předpisem (TePř) 
zpracovaným zhotovitelem stavby a odsouhlaseným 
objednatelem. Technologický předpis obsahuje všechny 
technologické postupy prací při opravě nebo údržbě, 
které musí splňovat požadavky čl. 19.3 této kapitoly 
TKP.

Při provádění opravy nebo údržby za veřejného provozu 
na pozemní komunikaci je nutné dodržet ustanovení uve
dená v kap.1 TKP v čl. 1.8.7, 1.8.8 a 1.9.5.I.

19.P4.3.2 Prohlídky a údržba

Celkový technický stav ocelové mostní konstrukce se 
zjišťuje pravidelně se opakujícími běžnými, hlavními 
a kontrolními prohlídkami a v případě potřeby mimo
řádnými prohlídkami. Obsah a intervaly prohlídek jsou 
uvedeny v ČSN 73 6221 - 1996. Celkový technický stav 
ocelové konstrukce příslušenství pozemní komunikace 
se zjišťuje pravidelně se opakujícími preventivními nebo 
podrobnými prohlídkami. Obsah a intervaly těchto pro
hlídek jsou uvedeny v ČSN 73 2601 - 1988.

O každé prohlídce a údržbě se provádí záznam, který 
se zakládá v příslušné evidenci. Obsahuje výsledky 
prohlídky a závěry, které vedly k údržbě nebo opravě 
ocelové mostní konstrukce nebo ocelové konstrukce 
příslušenství.

19.P4.3.3 Oprava

Opravou ocelové mostní konstrukce se rozumí jakýkoliv 
zásah do nosné nebo podružné (nenosné) části mostní 
konstrukce. Opravou ocelové konstrukce příslušenství 
pozemní komunikace se rozumí jakýkoliv zásah do oce
lové konstrukce příslušenství. Opravou protikorozního 
ochranného systému ocelové konstrukce se rozumí jak 
lokální oprava tak i celkové obnovení protikorozního 
ochranného systému.

Oprava ocelové mostní konstrukce je vyvolána závěry 
běžné, hlavní, mimořádné příp. kontrolní prohlídky 
podle ČSN 73 6221 — 1996 a jejím cílem je obnovení 
původní funkce mostní konstrukce a jejích jednotlivých 
částí. Ke změně funkce mohlo dojít v důsledku provozu, 
havarijní situace na mostě nebo pod mostem, klimatic
kých jevů (povodně apod.), degradačních procesů (únava, 
koroze) nebo jiných mimořádných okolností.
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Opravou se nerozumí taková činnost, která je vyvolána 
zrněnou původních funkčních vlastností mostní kon
strukce (rozšíření mostu, zvýšení původně projektované 
zatížitelnosti apod.). V tom případě se jedná o rekon
strukci (přestavbu) - viz čl.19.3.8 - a postupuje se stejně 
jako při stavbě nové mostní konstrukce.

Oprava ocelové mostní konstrukce nebo ocelové kon
strukce příslušenství pozemní komunikace musí být pro
vedena tak, aby životnost opravované části odpovídala 
minimálně zbytkové životnosti opravované konstrukce 
a současně aby nebyla nikterak snížena zbytková život
nost opravované konstrukce.

Oprava ocelové mostní konstrukce nebo ocelové kon
strukce příslušenství pozemní komunikace může být 
provedena obnovou, zesílením, výměnou nebo zvláštní 
úpravou.

Obnova je druh opravy, při které se konstrukce nebo 
její část uvádí do původního stavu (např. vyrovnání 
zdeformovaného prutu, vyrovnání zdeformované hrany 
výztuhy stěny, vyrovnání vyboulené stěny, dotažení nebo 
doplnění chybějícího šroubu apod.).

Zesílení je druh opravy, při které se oslabený průřez 
(např. korozí, únavou) zesiluje tak, aby bylo dosaženo 
původní únosnosti nebo životnosti zesilovaného prvku.

Výměnou je druh opravy, při které se poškozený prvek 
ocelové konstrukce (nárazem, korozí, únavou) vyměňuje 
za nový prvek stejných funkčních vlastností jako měl 
původní prvek.

Mezi opravy lze počítat i zvláštní úpravy, při kterých se 
mění tvar nebo konstrukční řešení opravovaného prvku, 
např. z důvodů provozních, udržovacích, technologických 
apod. (např. výměna nýtového spoje za třecí spoj, odstra
nění montážního ztužidla apod.).

V případě, že se při opravě bude svařovat na stávající 
ocelové konstrukci, je nutné zjistit, zda použitá ocel je 
svařitelná. Při tom je třeba uvážit i případné stárnutí 
oceli.

Ocelové konstrukce porušené únavovými trhlinami 
nelze opravovat svařováním. Zesílení únavově poruše
ného prvku lze provést pomocí šroubovaných příložek 
s předpjatými šrouby. Krátkodobě lze zastavit další růst 
únavové trhliny pomocí odvrtání konce trhliny. Toto 
retardační opatření však vyžaduje patřičné zkušenosti.

Vypadlé, uvolněné nebo jinak poškozené nýty v nýtované 
ocelové konstrukci se nahrazují novými nýty.

Způsob provádění opravy závisí na tom, zda se jedná 
o práci za provozu (plného nebo omezeného) nebo za 
přerušeného provozu. V tomto případě se může jednat 
o provoz na mostě i pod mostem. Některé práce lze ze 
statických nebo technologických důvodů provádět pouze 
na nezatíženém mostě.

19.P4.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky musí přimě
řeně odpovídat rozsahu údržby nebo opravy a čl. 19.4 této 
kapitoly TKP a použitým materiálům. Přesný rozsah je 
obsahem smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.

19.P4.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky stanoví TePř 
(19.P4.3.1) přiměřeně k požadavkům čl. 19.5 této ka
pitoly TKP.

19.P4.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky rozměrů a tvaru stanoví dokumen
tace opravy a TePř (19.P4.3.1) ve smyslu čl. 19.6 této 
kapitoly TKP.

19.P4.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení odpovídají požadavkům čl. 19.7 této 
kapitoly TKP.

19.P4.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

19.P4.8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli písemnou formou s doklady v přiměřeném 
rozsahu dle.čl. 19.8 této kapitoly TKP.

19.P4.8.2 Převzetí prací

Převzetí prací se provede ve shodě s požadavkem ob
jednatele, který je uveden ve smlouvě o dílo, a dle zásad 
uvedených v čl. 19.8 této kapitoly TKP. Při pracích pro
vedených vlastními složkami správce musí být převzetí 
provedeno vedoucím příslušné složky správce.

19.P4.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Provádí se dle. čl. 19.9 této kapitoly TKP, podle doku
mentace opravy a podle TePř (19.P4.3.1.).

19.P4.10 EKOLOGIE

Požadavky uvádí TKP kap.l a čl. 19.10 této kapitoly 
TKP.
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