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20.1 PYLÓNY

Tato část kapitoly 20 se musí vykládat a chápat ve 
smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení 
uvedených v kap. 1 TKP - Všeobecně.

20.1.1 ÚVOD

20.1.1.1
Pylóny jsou nosné prvky zavěšených a visutých kon
strukcí, které přenášejí reakce závěsů zde kotvených.

20.1.1.2
Pro provádění, zkoušení a sledování pylonů platí 
příslušné předpisy pro výstavbu pilířů betonových nebo 
ocelových resp. spřažených. Specifickým znakem pylo
nů je jejich extrémní štíhlost a přenos značných sil - 
reakcí závěsů. V dalším jsou zmiňovány nebo rozvá
děny ty požadavky, které u pylonů zaslouží upřesnění. 
Dále viz TKP kap. 17 (Betonové mosty a konstrukce), 
kap. 18 (Beton pro konstrukce) a kap. 19 (Ocelové mos
ty a konstrukce).

20.1.2 POPIS A KV4LITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLU

20.1.2.1
Pro beton platí ČSN 73 2400 - čl. 3.1 a kap. 18 TKP. 
Třídu betonu (většinou 33 a výše) a eventuální další 
požadavky stanovuje dokumentace stavby ve smyslu 
čl. 3.1.4 a 3.1.5 uvedené normy. Pro zpracování doku
mentace stavby musí být k dispozici pracovní diagram 
betonu a výztuže.

20.1.2.2
Pro ocel platí ČSN 73 6205 - kap. III a návazné normy. 
Veškerý hutní materiál musí být požadován s hutním 
atestem podle ČSN 42 0009. Požadovanou kvalitu 
materiálu uvádí dokumentace pro zhotovovací práce 
stavby (DZPS) nebo realizační dokumentace stavby 
(RDS) ve shodě s příslušnými normami (materiálové 
listy). Pro zahraniční dodávky je nutno použít materiál 
odpovídající EN 10 025.

20.1.2.3
Ochrana ocelové konstrukce proti korozi musí vyhovovat 
ČSN 03 8260 a dalším souvisejícím normám. Protikorozní 
ochrana se provede podle požadavků zvláštní realizační 
dokumentace stavby (ZRDS), pokud je vypracována, 
a musí zejména odpovídat prostředí, v němž bude pylon 
umístěn (viz ČSN 03 8203 a ČSN 03 8204), a požadované 
životnosti ochrany.

Není-li druh protikorozní ochrany uveden v DZPS, pro
vede se buď metalizace povrchu pylonů na otryskaný 
povrch podle ČSN 03 8551, nebo kombinovaný povlak 
metalizace a nátěru podle ČSN 03 8762 podle rozhod
nutí stavebního dozoru.

20.1.2.4
Ochrana proti účinkům vlivu bludných elektrických 
proudů - viz kap. 17, 18 a 19 TKP.

20.1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

20.1.3.1
Výstavba betonového pylonů (železobetonového, výji
mečně předpjatého) se provádí s použitím posuvného 
nebo překládaného bednění po sekcích. Technologii 
kontinuální betonáže (bez přerušení) stanoví ZTKP. Pro 
výrobu platí ČSN 73 2400 - kap. 5 až 7 a 10 až 12.

Ukládání betonové směsi zatěžující hotovou část 
konstrukce z tvrdnoucího betonu - viz ČSN 73 2400 čl. 
10.3.6 a 10.3.7. Přerušení betonáže - viz čl. 10.1.10, 
ošetření pracovní spáry viz čl. 10.4.5 uvedené ČSN.

20.1.3.2
Výrobu ocelové konstrukce pylonů může provádět jen 
výrobce, který má tzv. průkaz způsobilosti pro výrobu 
svařovaných konstrukcí podle DIN 18 800. Pro výrobu 
platí ČSN 73 2601 a ON 73 2603. Pylóny musí být 
zařazeny do výrobní skupiny Aa podle ČSN 73 2601.

20.1.3.3
Technologii betonáže spřaženého pylonů stanoví 
ZTKP.

20.1.3.4
Součástí výstavby pylonů je geodetické sledování 
bednění a konstrukce pylonů a měření teploty při všech 
površích pro eventuální opravu tvaru s ohledem na 
účinky nerovnoměrného oteplení. Mezní úchylky a tole
rance - viz čl. 20.1.6.

20.1.3.5
Pylóny se opatřují denním (barevným) a nočním (svě
telným) překážkovým označením podle předpisů plat
ných pro výstavbu letišť.

20.1.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

20.1.4.1
Platí odpovídající články kapitol 17, 18 a 19 TKP.

20.1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

20.1.5.1
Pro beton platí ČSN 73 2400 - kapitola 14 (kontrola 
jakosti betonové směsi a čerstvého betonu), 15 (kontrola 
jakosti betonu) a 16 (kontrola ocelové výztuže do beto
nu). Kontrola jakosti betonu podle 15.3.1 se doplňuje 
o požadavek stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti 
ze zkoušky v tahu za ohybu podle ČSN 73 1319 
v četnosti, kterou stanoví dokumentace stavby.

20.1.5.2
Spojování nosné (podélné) betonářské výztuže se prove
de spoji

- svarovými,

- nalisovanými objímkami,

- objímkami s lepeným stykem.
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Pro svary platí ČSN 73 2400 - čl. 16.2.1 až 16.2.4, 
zkoušky - viz ČSN 05 1130 až 34. U objímek se provádí 
zkouška tahem zkušebních tyčí základního materiálu 
podle ČSN 42 0310 a 42 0139, zkušebních těles podle 
ČSN 05 1131. Zkouška se pokládá za vyhovující, pokud 
spoj přenese napětí rovné nebo větší než je pevnost 
v tahu výztužné vložky a nedojde k posunu mezi 
objímkou a vložkou.

Kontrolní zkoušky se provádějí na zkušebních tělesech 
zhotovených za stejných podmínek jako při provádění 
a v četnosti stanovené v dokumentaci stavby (obvykle 1 
zkouška na 200 styků).

Způsob provádění, použitá zařízení (lisovací agregát) 
a materiály (lepidlo) musí být stanoveny v ZTKP pro 
každé použití jednotlivě.

20.1.5.3
V případě spřaženého ocelo-betonového průřezu se pro
vádějí kontrolní zkoušky betonu podle předpisů plat
ných pro čerpaný beton podle ČSN 73 2400.

20.1.5.4
Pro ocel ocelových a spřažených pylonů platí ustano
vení ČSN 73 2601 a 73 2603. Kontrolu kvality svařo
vání doloží výrobce vpodle ČSN 05 1305 a ostatních 
norem citovaných v ČSN 73 2601 čl. 102.

20.1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

20.1.6.1
Vytyčovací odchylky a třídu přesnosti vytyčení stanoví 
příloha DZPS - Podrobný návrh geometrické přesnosti 
ve smyslu ČSN 73 0220 - čl. 106 až 118.

20.1.6.2
Dokumentace stavby zavěšeného nebo visutého mostu 
stanoví mezní úchylky a tolerance.

Pro pylon definuje:

- maximální odchylku ve vrcholu x, y,

- přípustnou křivost (max.odchylku od osy),

- přípustnou odchylku v uložení kotevních míst vzhle
dem k ose pylónu x,y,z,

- přípustnou odchylku v natočení podkladních desek 
tg a,

- přípustnou odchylku v uložení průchodek pro závě
sy.

20.1.6.3
Přesnost osazení betonářské výztuže - viz ČSN 73 2400
- čl. 17.3. Minimální krytí nosné výztuže podle doku

mentace stavby musí být zajištěno s přesností 2 mm. 
V případě, že krytí není dosaženo, je třeba beton chránit 
vhodným nátěrem, který prokáže svou bariérovou 
funkci proti průniku vodní páry a CO2.

20.1.6.4
Přesnost výroby ocelové konstrukce - viz čl. 20.1.3.2; 
mezní úchylky smontované konstrukce - viz čl. 20.1.6.2 
a ČSN 73 2611.

20.1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

20.1.7.1
Podle materiálu (ocel, beton) a technologie výstavby 
platí příslušné články kapitol 17, 18 a 19 TKP.

20.1.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

20.1.8.1
Pro přejímku platí ČSN 73 2400 resp. ČSN 73 2601 
a ON 73 2603.

20.1.8.2
Pro zaměření prací platí články 8 kapitol č. 17 a 19 TKP.

20.1.8.3
S oučástí dokumentace stavby je dokumentace pro měře
ní a sledování mostu, kde jsou specifikovány požadavky 
vztahující se k pylónu. Ve stanovených místech se 
předepisuje osadit body pro geodetické sledování vzta
žené ke stabilizovaným vytyčovacím bodům.

20.1.8.4
Kotevní zařízení závěsného systému umístěná na pyló
nu musí být přístupná pro jejich kontrolu.

20.1.8.5
Chování pylónu se ověřuje při statické a dynamické 
zatěžovací zkoušce. Rozsah měření stanoví doku
mentace pro zatěžovací zkoušky.

20.1.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Viz čl. 20.1.8.3.

20.1.10 EKOLOGIE

Platiči. 10 kapitol 17 a 19 TKP.

20.1.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Viz čl. 20.2.11.

20.2 MOSTNÍ ZÁVĚSY

20.2.1 UVOĎ

Tato část kapitoly se musí vykládat a chápat ve smyslu 
ustanovení definic, pokynů a doporučení uvedených 
v kap. 1 TKP - Všeobecně.

20.2.1.1
Zavěšený most je zpravidla staticky, konstrukčně 
a výrobně složitou konstrukcí, která vyžaduje vypra

cování Zvláštních technických kvalitativních podmínek 
stavby (ZTKP) v podrobnostech větších než je obvyklé. 

Zvláště pro mosty velkých rozpětí a mosty drah je třeba 
požadavky na materiál a jeho kontrolu, dále uváděné 
v čl. 20.2.2 a 20.2.4, pokládat za orientační a musí být 
definovány v ZTKP individuálně pro každou stavbu.
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20.2.1.2
Závěs je nosný prvek zavěšeného mostu, jehož základní 
funkci je přenášet reakce mostovky od svislých zatížení 
na pylon.

20.2.1.3
Staticky lze rozlišit:

20.2.1.3.1 Závěs tuhý
- předpjatý nebo železobetonový.

20.2.1.3.2 Závěs volný z kabelů

- lanových,

- z rovnoběžných drátů,

- z rovnoběžných pramenců,
- z tyčové oceli.

20.2.1.4
Z hlediska antikorozní ochrany volného závěsu lze 
rozlišit:

20.2.1.4.1 Závěs s volnými kabely,

20.2.1.4.2 Závěs s kabely uloženými v ochranné 
trubce.

20.2.1.5
Závěs tuhý se chová jako betonový prvek a platí pro něj 
příslušné normy a předpisy vztahující se k žele
zobetonovým resp. předpjatým konstrukcím. V dalším 
textu se pod termínem závěs rozumí závěs volný.

20.2.1.6
Konstrukční uspořádání mostu musí umožnit výměnu 
závěsu s minimálním zásahem do konstrukce event, 
provozu mostu. V ZTKP ve smyslu čl. 20.2.1.1 se stano
ví minimální požadovaná životnost závěsu.

20.2.1.7 Prvky závěsu

20.2.1.7.1 Kabel

- je tvořen některým z prvků uvedených v čl. 2.1.3.2 
(lano, drát, pramenec, tyč).

20.2.1.7.2 Kotva
- zařízení pro přenos sil ze závěsu do nosných prvků 

mostu.

20.2.1.7.3 Tlumič

- amplitud (podélného kmitáni)
- vibrací (příčného kmitání)

U závěsů podle 20.2.1.4.2:

20.2.1.7.4 Obalová trubka.

20.2.1.7.5 Injektážní hmota.

U zakřiveného vedení kabelu:

20.2.1.7.6 Sedlo.

U závěsů z tyčové oceli:

20.2.1.7.7 Spojka.

20.2.2 POPIS A KV4LITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLU

20.2.2.1
Použití ocelových lan podle ČSN 02 4301 je výjimečným 
případem, pro který příslušné požadavky na vlastnosti 
materiálu stanoví ZTKP ve smyslu čl. 20.2.1.1.

20.2.2.2
Dráty, resp. pramence, resp. tyče podle čl. 20.2.1.3.2 
musí vykázat:

- průměrnou pevnost v tahu Rm > 1/0,45 Rg, kde Rg je 
maximální namáhání od provozního zatížení

- únavovou únosnost pro pravděpodobnost P = 0,95 
o h = 0,45 Rm odpovídající hodnotám:

pramence a nespojkované tyče:

Ao= 200 MPa pro N = 2 x 106

Ao= 260 MPa N = 5 x 105

Ao= 380 MPa N = 1 x 105

Ao= 300 MPa pro N = 2 x 106

Aa= 365 MPa N = 5 x 105

Ao = 490 MPa N = 1 x 105

spojkované tyče:

stanoví ZTKP ve smyslu čl. 20.2.1.1 podle druhu 
spojky, kde

Rm - pevnost v tahu drátu, pramence či tyče 

Sh - maximální zkušební napětí 

Ao - rozkmit napětí 

N - počet zkušebních cyklů

Případné nižší požadavky na únavovou únosnost musí 
zdůvodnit ZTKP ve smyslu čl. 20.2.1.1.

20.2.2.3
Pro únavovou únosnost závěsu platí hodnoty při značení 
podle čl. 20.2.2.2.

pramence a nespojkované tyče:

Ao= 160 MPa
dráty:

pro N = 2 x 10'

Ao = 195 MPa pro N = 2 x 10'

spojkované tyče:

stanoví ZTKP ve smyslu čl. 20.2.1.1 podle druhu
spojky.

20.2.2.4 Kotvy
- ocel musí být z oceli atestované jakosti, musí vyho

vovat požadavkům čl. 46 až 55 ON 74 2874 a splňo
vat průkaz vrubové houževnatosti oceli při teplotě 
-20rfC podle požadavků ČSN 73 6205 čl. III. 12.

- statická únosnost musí být ověřena průkazními 
zkouškami podle čl. 90 ČSN 73 1251 změnaa-6/1982

- únavová únosnost musí vyhovovat zkouškám mini
málně v rozsahu odpovídajícím zkouškám závěsu - 
viz čl. 20.2.4.8.
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20.2.2.5
Tlumič amplitud - konstrukční připojení ke kotvě 
a stabilita tlumícího media musí vyhovovat zkouškám 
na únavu minimálně v rozsahu odpovídajícím zkouš
kám závěsu.

20.2.2.6
Tlumič vibrací - v případě, že trvání jeho požadované 
účinnosti nebude odpovídat předpokládané životnosti 
závěsu, konstrukční uspořádání tlumiče musí umožňo
vat jeho kontrolu a snadnou výměnu. Tlumicí materiál 
musí prokázat funkčnost při teplotě -30° +50°C.

20.2.2.7 Obalová trubka

20.2.2.7.1 Ocelová obalová trubka
- materiál musí vyhovovat ČSN 42 0250. Pokud 

spolupůsobí s kabely při účincích statického a dyna
mického zatížení, musí průřez včetně spojů vyho
vovat požadavkům ČSN 73 6205 čl. 72 až 77.

20.2.2.7.2 Trubka z polyetylénu
- musí splňovat požadavky ČSN 64 3041 čl. 21 až 27 

a být stabilní na účinnost ultrafialového (UV) záření 
po dobu předpokládané životnosti závěsu. Materiál 
musí prokázat pevnost v tahu na mezi kluzu 
(min.20 MPa), tažnost (větší než 100%), rozmě
rovou stálost, odolnost proti teplu, nasákovost ve 
vybraných mediích, odolnost proti účinkům kyslíku, 
oxidům dusíku a síry, obsah sazí (min.2%).

20.2.2.7.3 Další eventuální požadavky a opatření na 
obal stanoví ZTKP ve smyslu čl. 20.2.1.1. podle 
požadavků dokumentace mostu (zavedení ocelo
vých trubek do vzdorujícího průřezu závěsů, snížení 
změn teploty závěsů).

20.2.2.8 Injektážní hmota

20.2.2.8.1 Cementová injektážní hmota pro kabely bez 
individuální ochrany musí splňovat požadavky 
ČSN 73 2401 čl. 8.1.1 až 8.1.10. Pro použití přísad 
platí čl. 2.2.4 této ČSN. Ma-li injektážní hmota 
zajišťovat přenos síly z kabelu do obalové trubky 
nebo konstrukce tlumiče, je třeba prokázat míru 
spolupůsobení při statickém a opakovaném namá
hání podle předpokladu statického výpočtu v reali
zační dokumentaci stavby mostu.

20.2.2.8.2 Injektážní hmota jiného složení než cementová 
musí být schválena odborným ústavem a stavebním 
dozorem. Její složení a technologie injektáže musí 
zajistit:

- dokonalou přilnavost a vyplnění injektovaného 
nebo natíraného prostoru bez vzduchových mezer,

- vyloučení látek podporujících korozi,

- ochranu lan proti korozi po celou dobu předepsané 
životnosti závěsu.

20.2.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

20.2.3.1
Technologie výstavby závěsu se stanoví v ZTKP ve 
smyslu čl. 20.2.1.1. Vedle technického předpisu musí

obsahovat soupis opatření pro bezpečnost a ochranu 
zdraví pracujících.

20.2.3.2
Způsob montáže kabelů s obalovou trubkou musí 
garantovat, že nebude překročeno její přípustné ohybo
vé namáhání.

20.2.3.3
Napínací zařízení musí garantovat přesnost vnesení síly 
do závěsu předepsanou dokumentací stavby (obvykle 2 
až 5%). Zařízení ověřené průkazní zkouškou (viz 
čl. 20.2.4.11) je cejchováno při použití každé dva měsí
ce ve smyslu ČSN 73 2401 čl. 7.1.7 až 7.1.12.

20.2.3.4
Při napínání se vyhotovuje napínací protokol se zazna
menáním průtahu při 0,25; 0,50; 0,75 a 1,0 násobku 
kotevní síly, pokluzu, teploty kabelu a betonů mostovky 
a pylónu. Postup při vyhodnocování protokolů stanoví 
dokumentace pro kontrolu a sledování mostu, která je 
součástí dokumentace stavby mostu. Pro přenos síly do 
mostovky a pylónu platí ČSN 73 2401 čl. 7.3.

20.2.3.5
Pro injektáž kabelu musí být zpracován technologický 
předpis, který může být součástí ZTKP podle čl. 20.2.1.1, 
nebo musí být schválen objednatelem.

20.2.3.6
Je-li do vzdorujícího průřezu zaváděna ocelová trubka 
resp. injektážní malta, musí se zabezpečit vytvoření tlako
vé rezervy v injektážní maltě (dále viz čl. 20.2.2.8.1).

20.2.3.7
Kotevní zařízení závěsu musí být přístupná a s ochra
nou, která garantuje jejich funkčnost po předepsanou 
životnost závěsu.

20.2.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

20.2.4.1
Před použitím kabelů pro závěsy je třeba provést kon
trolní zkoušky podle čl. 20.2.5.1. Dodávka je provázena 
osvědčením o jakosti oceli a kompletnosti dodávky ve 
smyslu příslušných technických podmínek.

20.2.4.2
Kabely je třeba dočasně chránit po dobu od jejich výroby 
do vytvoření trvalé ochrany. Způsob ochrany je třeba 
ověřit zkouškami v mlhové komoře.

20.2.4.3
Pro skladování drátů a pramenců platí ČSN 73 2401 
čl. 2.3.6, pro tyče čl. 2.3.7 téže normy.

20.2.4.4
Kabely se musí dopravovat v krytých dopravních 
prostředcích. Při manipulaci je možno s nimi smýkat 
pouze na dřevěných podkladcích nebo lépe na pohybli
vých válcích. Nesmějí se vystavovat teplotě vyšší než 
180°C.
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20.2.4.5
Průkazní zkoušky se předkládají pro každou stavbu. 
Průkazní zkoušky kabelu (drátu, pramence, tyče) se 
nemusí provést, pokud výrobce garantuje únavovou 
únosnost podle čl. 20.2.2.2.

Průkazní zkoušky závěsu podle čl. 20.2.4.7 se nemusí 
provést, pokud navržený materiál nebo systém je shodný 
s již odzkoušeným a zkoušky únavové únosnosti kabelu 
prokáží nejméně stejnou únosnost jako kabely použité 
pro odzkoušený závěs.

20.2.4.6
Metodika průkazní zkoušky únavové únosnosti kabelu 
(drátu, pramence, tyče) je stanovena v doporučení 
RILEM/FIP/CEB - RPC8 z roku 1979. Kabel vyhoví, 
pokud splňuje podmínky stanovené v čl. 20.2.2.2.

20.2.4.7
Metodika průkazní zkoušky závěsu je stanovena 
v RECOMMENDATIONS FOR STAY CABLE DESIGN 
AND TESTING - PTI leden 1986 - kapitola 6.1 a 6.2. Závěs 
vyhoví, pokud splňuje podmínky stanovené v čl. 20.2.2.3.

20.2.4.8
Metodika průkazní zkoušky sestavy kabel + kotva je stano
vena v RECOMMENDATIONS FOR ACCEPTANCE 
AND APPLICATION OF POST-TENSIONING 
SYSTEMS - FIP září 1980 - kapitola R.5. Zkouška kotvy - 
viz ČSN 73 1251 změna a - 6/1982 - čl. 90.

20.2.4.9
V případě, že jsou kabely závěsů vedeny v pylónu přes 
sedlo, ověřují se ztráty třením, vliv ohybu na únavovou 
pevnost a vliv soustředěného tlaku na sedlo. Pokud se 
při zkoušce vyloučí nadměrná ohybová namáhání 
v oblasti kotvení, zkouška se spojí se zkouškou závěsu 
a nahrazuje ji. Metodika zkoušky je podle čl. 20.2.4.7, 
jen délka vzorku je dvojnásobná.

20.2.4.14
Metodika průkazní zkoušky injektážní resp. nátěrové 
hmoty jiného složení než cementové se stanoví indi
viduálně. Tuto zkoušku navrhne zhotovitel a její prove
dení odsouhlasí stavební dozor. Např. pro ochranu kabelu 
mazivem platí SPECIFICATION FOR UNBONDED 
SINGLE STRAND TENDONS - PTI - 1985.

20.2.4.15
Metodika průkazní zkoušky napínacího (resp. rektifi- 
kačního) zařízení je stanoveno v doporučení FIP (viz 
čl. 20.2.4.8) - kapitola R 5.4.1.

20.2.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

20.2.5.1
Metodika kontrolní zkoušky kabelu je stanovena 
v doporučení PTI (viz čl. 20.2.4.7) - kapitola 6.3.

20.2.5.2
Pro kontrolní zkoušky ostatních materiálů závěsu 
(kovových částí, injektážní malty resp. maziva) platí 
ustanovení příslušných norem. Pokud nejsou k dispo
zici, stanovení podmínek pro kontrolní zkoušky určí 
ZTKP ve smyslu čl. 20.2.1.1.

20.2.5.3
Kontrolní zkoušky síly v závěsu a napínacího (resp. 
rektifikačního) zařízení - viz čl. 20.2.3.3 a 20.2.5.4.

20.2.5.4
Četnost a metodiku ověření velikosti síly v závěsu 
stanoví dokumentace pro kontrolu a sledování mostu. 
Ověřování se předpokládá minimálně před rektifikací 
(pokud se provádí) a po dokončení mostu (po nanesení 
všech stálých zatížení). S měřením síly v závěsu souvisí 
zjištění jeho teploty a teploty mostovky a pylónu.

20.2.4.10
Vliv soustředěného tlaku na sedlo se stanoví statickou 
zkouškou. Metodika zkoušky je stanovena v doporučení 
FIP (viz čl. 20.2.4.8) - kapitola R 5.2.3.

20.2.4.11
Průkazní zkouška přenosu síly ze závěsu do nosné 
konstrukce (mostovka, pylon) se provede, pokud je poža
dována v ZTKP, podle doporučení FTP (viz čl. 20.2.4.8) - 
kapitola R 5.2.3.

20.2.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

20.2.6.1
Sledované mezní úchylky a tolerance kotevních míst 
závěsu v pylónu uvedené v čl. 20.1.6.2. se definují i pro 
mostovku.

20.2.6.2
Mezní úchylky v konstrukci závěsu stanoví ZTKP ve 
smyslu čl. 20.2.1.1.

20.2.4.12
Průkazní zkouška únavové únosnosti spojů ocelových 
obalových trubek se provede, pokud obalová trubka je 
započítávána do vzdorujícího průřezu závěsu a v rozsa
hu, který specifikuje ZTKP ve smyslu čl. 20.2.1.1.

20.2.4.13
Průkazní zjcouška cementové injektážní hmoty se.prove- 
de podle ČSN 73 2401 čl. 10.2.3. Uvedené zkoušky se 
doplní zkouškou odlučování vody injektážní malty, 
pokud se injektáž závěsu provádí po úsecích. Metodika 
zkoušky je uvedena v doporučení PTI (viz čl. 20.2.4.7) 
- odst.8.

20.2.6.3
Metodika ověřování síly v závěsu zajistí zjištění její 
velikosti s přesností 5% nebo méně, pokud to požaduje 
dokumentace stavby. Přesnost zjištované síly (resp. 
napjatosti) se definuje v závislosti na její velikosti 
a teplotě závěsu.

20.2.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

20.2.7.1
Klimatická omezení pro výstavbu závěsu stanoví ZTKP 
ve smyslu čl. 20.2.1.1. v závislosti na použitých mate
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riálech (injektážní hmota resp. antikorozní ochrana) 
a navržené technologii výstavby a měření.

20.2.8 ODSOUHLASENI A PŘEVZETÍ PRACÍ

20.2.8.1
Pro každý závěs vypracuje zhotovitel atest závěsu, jehož 
rozsah stanoví ZTKP ve smyslu čl. 20.2.1.1. Musí obsa
hovat údaje o kvalitě použitých materiálů, techno
logických zařízení, pracovních postupů (napínací 
protokoly) a zaměření kotevních míst závěsu.

20.2.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

20.2.9.1
Dokumentace pro zatěžovací zkoušky stanoví rozsah 
měření vztahující se k závěsu (vlastní frekvence, napja
tost obalových trubek, změna síly v závěsu).

20.2.9.2
ZTKP ve smyslu čl. 20.2.1.1 musí obsahovat požadavek 
vypracovat Dokumentaci pro diagnostiku a údržbu 
mostu během provozu.

20.2.9.3
Četnost kontroly závěsu a velikosti síly navrhuje doku
mentace podle čl. 20.2.9.2. a potvrzuje ji resp. doplňuje 
Zpráva o zatěžovací zkoušce (viz ČSN 73 6209 kap. VI).

20.2.9.4
Funkce závěsu je ověřována měřením síly v závěsu. 
Sledování deformací (geodetické sledování kotevních 
míst.průvěsu) má pro hodnocení funkčnosti závěsu roli 
kontrolní.

20.2.10 EKOLOGIE

Platí čl. 10 kapitol 17 a 19 TKP.

20.2.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

20.2.11.1 Československé normy.
ČSN 02 4301 - 1974, Ocelová lana. Technické dodací 

předpisy (1.4.1976),
- změna a (1.3.1981)

ČSN 03 8203 - 1979, Koroze kovů. Klasifikace
korozní agresivity atmosféry
(1.7.1980)

- změna a (1.2.1984)
ČSN 03 8204 - 1978, Určování korozní agresivity 

atmosfér pro kovy a kovové 
povlaky (1.2.1979)

ČSN 03 8260 - 1983, Ochrana ocelových konstrukcí 
proti atmosférické korozi. 
Předpisování, provádění, kontro
la jakosti a údržba (1.3.1985),

- změna a (1.1.1989)
ČSN 03 8551 - 1984, Ochrana proti korozi. Žárově

stříkané povlaky zinkové a hliní
kové. Označování, technické 
požadavky a metody zkoušek 
(1.1.1986)

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

ČSN 05 1130 - 1987, Svařování. Mechanické zkoušky 
svarových spojů tyčí pro výztuž 
do betonu (1.7.1988)

ČSN 05 1131 - 1987, Svařování. Zkouška tahem tyčí 
pro výztuž se svarovými spoji
(1.7.1988)

ČSN 05 1132 - 1987, Svařování. Zkouška lámavosti 
tyčí pro výztuž se svarovými 
spoji (1.7.1988)

ČSN 05 1133 - 1987, Svařování. Zkouška pevnosti ve 
smyku bodových svarů tyčí pro 
výztuž (1.7.1988)

ČSN 05 1134 - 1987, Svařování. Zkouška tvrdosti
podle Vickerse tyčí pro výztuž 
ve svarovém spoji (1.7.1988)

ČSN 05 1305 - 1970, Klasifikace svarů podle 
radiogram ů (1.4.1971)

- změna a (1.8.1973)
ČSN 42 0009 - 1978, Hutní atest. Podmínky pro vydá

vání (1.11.1978)
ČSN 42 0139 - 1977, Tyče pro výztuž do betonu.

Technické dodací předpisy 
(1.12.1978),

- změna a (1.8.1985)
- změna b (1.11.1990)
- změna 3 (9/92)

ČSN 42 0250 - 1988, Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 
až 16 tvářené za tepla.
Technické dodací předpisy
(1.1.1989)

ČSN 42 0310 - 1978, Zkoušení kovů. Zkouška tahem
(1.1.1980)

ČSN 64 3041 - 1981, Plasty. Rúry a tvarovky z polye
tylénu (1.4.1983),

- změna a (1.11.1985)
- změna b (1.2.1987)
- změna c (1.5.1988)
- změna d (1.3.1989),
- změna e (1.1.1990)

ČSN 73 0220 - 1985, Přesnost geometrických para
metrů ve výstavbě. Navrhování 
přesnosti stavebních objektů 
(1.10.1986)

ČSN 73 1251 - 1969, Navrhování konstrukcí
z předpjatého betonu (1.4.1970)

- změna a (1.6.1982)
ČSN 73 1319 - 1968, Stanovení modulu pružnosti

a přetvárnosti betonu (1.1.1969)
- změna a (1.7.1978)

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola beto
nových konstrukcí (1.1.1989)

- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (11/92)

ČSN 73 2401 - 1986, Provádění a kontrola konstrukcí 
z předpjatého betonu (1.1.1989)

- změna a (1.1.1988)
ČSN 73 2403 - 1992, P ENV 206 Beton, vlastnosti, 

výroba, ukládání a kritéria 
hodnocení.

ČSN 73 2601 - 1988, Provádění ocelových konstrukcí
(1.7.1989)

- změna a (1.10.1990)
ON 73 2603 - 1978, Provádění ocelových mostních 

konstrukcí (1.1.1980)
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ČSN 73 2611 - 1978, Úchylky rozměrů a (varů ocelo
vých konstrukcí (1.3.1981)

- zrněna a (1.2.1982)
- změna b (1.4.1988)

ČSN 73 6203 - 1984, Navrhování ocelových mostních 
konstrukcí (1.5.1987)

- změna a (1.2.1987)
- změna b (1.12.1988)
- změna c (1.9.1989)

ČSN 73 6209 - 1979, Zatěžovací zkoušky mostů
(1.7.1980)

- změna a (1.6.1990)
ON 73 6221 - 1991, Údržba mostů pozemních komu

nikací
ON 74 2874 - 1978, Ocelové kotvy a spojky na

kotvenie a nadpojovanie káblov 
z lán 0 Lp 15,5 konštrukcií 
z predpátého betonu. Spoločné 
ustanovenia (1.10.1979)

20.2.11.2 Zahraniční normy
EN 10 025:1990/pr AI Hot rolled products of non

alloy structural steels - Techni
cal delivery conditions

DIN 18 800 Teil 7 Stahlbauten; Herstellen,
Eignungsnachweise zum 
Schweien (Steel structures,

Fabrication, verification of suita
bility for welding)

20.2.11.3 Zahraniční doporučení
RILEM/FIP/CEB RECOMENDATION RPC 8 

Fatigue test on prestressing 
steels
Ref.No.: RILEM/RPC 8 - 
1979(E)

RECOMENDATIONS FOR STAY CABLE DESIGN 
AND TESTING 
By Post-Tensioning Institute Ad 
Hoc Committee on Cable- 
stayed Bridges January, 1986

RECOMEND ATIONS FOR ACCEPTANCE AND 
APLICATION OF POST
TENSIONING SYSTEMS 
FIP-September 1980

SPECIFICATION FOR UNBONDED SINGLE
STRAND TENDONS by Post- 
Tensioning Institute Ad Hoc 
Committee for Unbonded 
Single Strand Tendons Journal, 
Prestressed Concrete Institute, 
Vol. 30, No. 2, March/April 
1985
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