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Kapitola 20 TKP zahrnuje problematiku pylonů a závěs- specifikovat konkrétní požadavky ve Zvláštních
ných a visutých systémů zavěšených a visutých mostů technických kvalitativních podmínkách stavby (ZTKP)
pozemních komunikací a lávek pro chodce/cyklisty a to pro mosty velkých rozpětí a neobvyklých soustav
(dále jen mostů). v podrobnostech větších než je obvyklé.

Zavěšený a visutý most je zpravidla staticky, konstruk- Dále uváděné požadavky objednatele jsou vztahovány 
čně a výrobně složitou konstrukcí, často architektonicky na zmiňované složitější konstrukce. Rozsah jejich uplat-
exponovanou, vyžadující individuelní přístup v projek- ňování v konkrétních případech a přiměřené zjednodu- 
tové a výrobní přípravě a při realizaci. Kapitola 20 TKP šení u jednodušších konstrukcí standardního uspořádání
vychází proto z předpokladu, že objednatel bude vždy stanoví ZTKP stavby.

20A PYLÓNY

20A.1 UVOĎ

Tato část A kapitoly 20 TKP se musí vykládat a chápat 
ve smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení 
uvedených v kap. 1 TKP - Všeobecně. Stanoví poža
davky objednatele na materiály, technologické postupy, 
zkoušení a převzetí výkonů při výstavbě pylonů mostů 
pozemních komunikací a lávek pro chodce/cyklisty 
(dále jen mostů).

20A.1.1 Všeobecně

Pylóny jsou nosné prvky zavěšených a visutých kon
strukcí, které přenášejí reakce závěsů nebo visutých lan 
zde kotvených nebo procházejících. Pylóny obvykle 
charakterizuje jejich štíhlost a přenos značných sil reak
cí závěsů nebo visutých lan.

Problematika návrhu a realizace pylonů je blízká pro
blematice vysokých a štíhlých pilířů a proto specifické 
požadavky kladené na pylon lze uplatnit v přiměřené 
míře i pro vysoké štíhlé pilíře.

Tato část této kapitoly TKP se nezabývá problematikou 
založení pylonů, pro kterou platí odpovídající kapitoly 
TKP a ve složitějších případech bude samostatně řešena 
v ZTKP stavby.

Zhotovitel zajišťuje a předkládá k odsouhlasení objed
nateli/správci stavby dle Dodacích podmínek stavby 
a zásad uvedených v těchto TKP a v ZTKP stavby:

- realizační dokumentaci stavby zavěšeného nebo vi
sutého mostu - ve smyslu TKP kap.l, čl. 1.10.2.1 pro 
technicky obtížné stavby Zvláštní realizační doku
mentaci pro provedení stavby (dále RDS),

- technologický předpis výstavby pylonů (dále TePř 
pylonů) - viz odd.20A.3 těchto TKP,

- dokumentaci kontroly mostu během výstavby,

- dokumentaci prohlídek, diagnostického průzkumu 
a údržby mostu během provozu,

- dokumentaci pro zatěžovací zkoušky mostu.

Vybrané požadavky na dokumentaci zavěšeného nebo 
visutého mostu, tzn. i na pylon, uvádí Příloha PÍ těchto 
TKP a dále je specifikuje dokumentace pro zadání stav
by nebo nejpozději ZTKP stavby.

ZTKP může případně stanovit, které další technické 
normy, předpisy a odvolávky na ně jsou pro danou stav
bu závazné, tzn. dle jakých norem je konstrukce navrže
na a dle jakých norem a předpisů má být zhotovena

a kontrolována. Pro odchylky od ČSN a dalších předpisů 
musí dokumentace stavby/ZTKP obsahovat písemný 
souhlas od ŘSD - TÚ/MDS.

Pro výstavbu pylonů mostů platí obecně příslušné před
pisy pro konstrukce betonové (železobetonové nebo 
předpjaté, monolitické nebo prefabrikované) nebo oce
lové resp. spražené, tzn. TKP kap. 18 Beton pro kon
strukce (s přílohou č.2 Betonové mosty a konstrukce) 
a TKP kap. 19 Ocelové mosty a konstrukce.

Pylóny se opatřují denním (barevným) a nočním (světel
ným) překážkovým označením podle předpisů platných 
pro výstavbu letišť.

Ochranu konstrukce před účinky blesku řeší ČSN 34 
1390.

Požadavky na přístupnost pylonů během výstavby 
a provozu (lávky, žebříky, průlezné otvory atd.) stano
vuje Dokumentace pro zadání stavby a ZTKP ve smyslu 
požadavků na kontrolu výstavby dle této kap. TKP.

V dalších článcích jsou zmiňovány nebo rozváděny ty 
požadavky, které u nosné konstrukce pylonů (dále jen 
pylonů) v případě složitějších konstrukčních řešení vy
žadují oproti znění TKP kap. 18 a kap. 19 upřesnění.

20A.1.2 Způsobilost:

Výrobu a montáž konstrukce pylonů může provádět jen 
výrobce/zhotovitel, který má systém řízení jakosti dle 
ČSN ISO 9000 až 9004, způsobilost pracovníků a vý
robních a montážních zařízení je certifikována certifi- 
kačním orgánem akreditovaným dle ČSN EN 45012. 
Prokazování způsobilosti u ocelových konstrukcí - viz 
kap. 10 ČSN 73 2603 (tzn. jsou držiteli Rozšířeného vel
kého průkazu způsobilosti).

Zhotovitel betonového resp. ocelového pylonů prokazu
je způsobilost dle metodického pokynu RSJ-PK pro ob
last 2.2.2 - provádění silničních a stavebních prací 
č.j.23614/96-230, uvedeném ve VD č.21 -23/96 ve znění 
VD 25/98 a pozdějších změn, pro ocelový pylon se 
zpřesněním uvedeném v TKP kap. 19, čl. 19.1.4.

Zhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřebným 
počtem pracovníků předepsané kvalifikace a potřebným 
strojním a dalším vybavením nezbytným pro výstav
bu/montáž pylonů. Zkušenost s prováděním prací podle 
této kapitoly TKP prokazuje zhotovitel také referenč
ním listem provedených prací stejného nebo podobného 
zaměření. Zhotovitel je povinen prokázat též způsobi-
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lost zkušeben, kontrolního systému a dalších činností, 
které mohou ovlivnit jakost prací.

Pracovníci zhotovitele musí mít potřebnou kvalifikaci 
pro jednotlivé odborné technické a dělnické profese 
a musí být vedeni odborným pracovníkem. Vzdělání, 
praxi v oboru, školení, příp. autorizaci pracovníků roz
hodujících profesí je zhotovitel povinen na požádání do
ložit objednateli/správci stavby.

Součástí průkazu způsobilosti, zpravidla „certifikací 
systému jakosti“ je i Technologický předpis výstavby 
pylónu, zpracovaný zhotovitelem stavby (dále TePř py
lónu). Požadavky na TePř pylónu jsou uvedeny 
v odd.20A.3 těchto TKP.

20A.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

20A.2.1 Všeobecně

U materiálů, které jsou „stanovenými výrobky“, musí 
zhotovitel předem doložit objednateli/správci stavby ja
kost použitých materiálů podle zákona č.22/1997 Sb. 
a nařízení vlády č.178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády 
č.81/1999 Sb. a to předložením dokladu o vydaném pro
hlášení o shodě včetně protokolů s výsledky zkoušek 
materiálů a jejich hodnocení posouzením splnění kvali
tativních parametrů podle příslušných ČSN, TP, TKP 
resp. ZTKP.

Ostatní stavební výrobky použité při výstavbě pylónu, 
které nejsou mezi „stanovenými výrobky“, musí být 
před dodávkou na stavbu doloženy dokladem o vyda
ném prohlášení shody včetně protokolů s výsledky 
všech požadovaných zkoušek a posouzením splnění 
kvalitativních požadavků podle dokumentace stavby, 
příslušných ČSN, technických podmínek a předpisů 
uvedených v této kapitole a v souvisejících kapitolách 
TKP resp. ZTKP. Podrobnosti o postupu posouzení sho
dy stanovuje metodický pokyn RSJ-PK v oblasti 2.3.2 - 
ostatní výrobky.

Popis a požadavky na kvalitu materiálů stanovuje doku
mentace pro zadání stavby a upřesňují se v realizační do
kumentaci (RDS).

20A.2.2 Beton

Pro beton jsou požadavky na kvalitu materiálů stanove
ny dle zásad uvedených v ČSN P ENV 206 a kap. 18 
TKP.

Dokumentace pro zadání stavby a ZTKP stanoví:

- požadavky na beton, jeho zpracování, úpravu a ošet
ření vzhledem k třídě agresivity prostředí (viz. TKP 
kap. 18, tab. 18-2),

- požadavky na výsledné provedení povrchu (max. šíř
ka trhlin na konci záruční lhůty, průkaz min. a max. 
krytí betonářské výztuže, homogenita povrchu, vypl
nění otvorů táhel bednění a barevné působení) a na 
způsob eventuelní opravy,

- detailní požadavky na technologii bednění, které za
hrne realizační dokumentace pylónu (materiál bedně
ní, styky bednění, provedení pracovních spar atd.).

20A.2.3 Ocel

Pro ocel požadavky na kvalitu materiálů stanovují zása
dy uvedené v ČSN P ENV 1993-2 nebo ČSN 736205 - 
kap. 3 a v návazných normách a v TKP kap. 19.

Ocelový pylon jako nosná část je podle ČSN 73 2601, 
čl. 17 zařazen do výrobní skupiny Aa. Požadovanou kva
litu materiálu uvede dokumentace pro zadání stavby se 
zpřesněním v RDS ve shodě s příslušnými normami 
(materiálovými listy) a se značením dle ČSN 73 1401, 
resp. ČSN EN 10 025+A1 a ČSN P ENV 1993-1-1 (viz 
TKP kap. 19, příloha 2).

ZTKP a RDS předepisují (dále viz příloha PÍ této kapi
toly TKP):

- zkoušky materiálu pro zjištění vnitřních vad (např. 
v oblasti svařování),

- způsob opravy eventuelních povrchových vad brou
šením v souladu s EN 10163.

Ochrana ocelové konstrukce proti korozi musí vyhovo
vat TP č.84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
a TKP kap. 19, čl. 19.3.3. Předepsaná min. životnost kon
strukce činí 90 let a ochranného systému 301et při stupni 
korozní agresivity atmosféry dle ČSN ISO 9223.

20A.2.4 Ochrana proti účinkům bludných 
proudů

Ochrana proti účinkům vlivu bludných elektrických 
proudů - viz kap. 18 a 19 TKP a TP 124 Základní 
ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů 
na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce poze
mních komunikací. Dokumentace stavby řeší způsob 
ochrany konstrukce proti zavedení bludných proudů. 
ZTKP předepíše zpracování Projektu ochranných opat
ření a měření, resp. kontrolní korozní průzkum podle 
ČSN 03 8374, čl.37.

20A.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

Před zahájením prací musí zhotovitel stavby předložit 
k odsouhlasení objednateli/správci stavby Technologic
ký předpis výstavby pylónu (TePř pylónu).

Podrobné podmínky výstavby (bednění, armatury a be
tonáže monolitického pylónu, resp. montáže pylónu 
prefabrikovaného nebo ocelového) uvádí realizační do
kumentace stavby (RDS). Požadavky na obsah RDS ve 
smyslu TKP kap. 18, odd. 18.1 a TKP kap. 19, odd. 19.1 
specifikují ZTKP stavby a příloha PÍ této kapitoly TKP.

Technologický předpis výstavby pylónu (TePř pylónu) 
řeší:

- Připravenost staveniště: přístupy, zpevněné plochy, 
skládky, způsob skladování materiálů resp. dílců, ko
ordinaci s objekty a s pracovními postupy vyskytují
cími se v dosahu staveniště atd.
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- Vytýčení, stabilizaci hlavních vytyčovacích bodů.
- Technologii výstavby:

- u betonových monolitických pylonů: založení 
skruží, podpěr, operace s bedněním, operace s je
řáby, transport materiálu, podrobný postup beto
náže, vibrace, opatření při betonáži za extrémních 
teplot,

- u betonových prefabrikovaných pylonů: pod
mínky dílenské výroby, operace s jeřáby, sled 
montáže, způsob kotvení/uložení,

- u ocelových pylonů: podmínky dílenské výroby, 
podmínky dílenské montáže, popis dílců z hledis
ka montáže, operace s jeřáby, sled montáže, tech
nologii svařování, umístění montážních styků, 
způsob kotvení/uložení, požadavky na podlití.

- Kontrolu výstavby: kontrolní a zkušební plán vztaže
ný k postupu výstavby pylonů, postup při předávání 
kontrolních zkoušek, při řešení neshod, sporů a poža
davků na úlevy.

- Způsob odstranění případných vad: vyrovnání dílců, 
broušení povrchových vad oceli a svarů, sanace neho- 
mogenit/trhlin betonu, odstranění nekontaktnosti 
spojů dílců, opravy protikorozní ochrany (v místě 
montážního poškození, svarů, řezání, montážního 
značení) atd.

- Opatření k zajištění bezpečnosti ve smyslu Vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ č.324/1990Sb. o bezpečnosti práce 
a technických zařízeních při stavebních pracích.

- Podmínky ochrany životního prostředí dle podmínek 
stavebního povolení.

Technologický předpis výstavby předává zhotovitel ob
jednateli/správci stavby odsouhlasený odpovědným 
projektantem realizační dokumentace.

TePř pylonů a Dokumentace kontroly mostu během vý
stavby předepisují geodetické sledování bednění a kon
strukce pylonů a měření teploty při všech površích pro 
eventuální opravu tvaru s ohledem na účinky nerovno
měrného oteplení, resp. větru. Mezní odchylky a tole
rance - viz odd. 20A.6 těchto TKP.

20A.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

Platí odpovídající články kapitol 18 a 19 TKP a poža
davky na kvalitu materiálů dle odd.20A.2 těchto TKP.

20A.4.1 Dodávka

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku dodáva
ných výrobků. Materiály musí být identifikovatelné ve 
všech etapách od výroby do přejímky při zabudování 
v konstrukci.

Pokud nebyl u „stanovených výrobků“ předem předán 
doklad o vydaném prohlášení o shodě podle § 11 naříze
ní vlády č.178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády 
č.81/1999 Sb., musí být tyto doklady dodány nejpozději 
s dodacím listem první dodávky.

U „ostatních výrobků“ se předává doklad o vydaném 
prohlášení shody a další doklady dle odd. 20A.2 této ka
pitoly TKP.

Způsob kontroly (požadavky na dokumenty kontroly) 
stanoví dle požadavků uvedených v ZTKP stavby reali
zační dokumentace.

Veškerý hutní materiál musí být požadován s dokumen
ty kontroly podle ČSN EN10204.

Pro dodávku prvků ocelové konstrukce pylonů stano
vují ZTKP dle ČSN EN 10204 adie druhu prvku některý 
z následujících dokumentů kontroly:

- Prohlášení o shodě s objednávkou „2.1 “dle ČSN 

EN 45014,

- Atest nespecifický „2.2“,

- Inspekční certifikát „3.1 .B“,

- Inspekční certifikát „3.1.C“.

Pro hlavní nosné části pylonů a pro oblasti přenosu sou
středěných sil (kotvení, sedla) se požaduje dokument 
3.1.C, tj. inspekční certifikát s uvedením výsledků zkou
šek, provedených na základě specifikovaného zkoušení 
kvalifikovanými osobami nezávislými na výrobních 
útvarech a to v souladu s technickými požadavky objed
návky. Zkoušky se provádí na výrobcích určených k do
dávání nebo na výrobcích zkušební jednotky, z nichž 
dodávka tvoří část této zkušební jednotky pro zjištění, zda 
výrobky zkušební jednotky splňují požadavky objednáv
ky. Dokument potvrzuje objednatel/správce stavby.

ZTKP může předepsat jakostní přejímku v hutích objed
natelem/správcem stavby u vybraných případů.

20A.4.2 Skladování

Materiály musí být skladovány za podmínek stanovený
mi výrobcem a specifikovanými v TePř pylonů dle zá
sad uvedených v TKP kap. 18 a kap. 19.

20A.4.3 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky materiálů použitých k výstavbě pyló
nu zajišťuje zhotovitel, přičemž protokoly s výsledky 
zkoušek a jejich zhodnocení posouzením kvalitativních 
parametrů dle těchto TKP jsou přílohou dokladu o vyda
ných prohlášeních o shodě.

Objednatel/správce stavby má právo zkontrolovat roz
sah a výsledky průkazních zkoušek ve smyslu Všeobec
ných dodacích podmínek a TKP kap. 1.

Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způ
sobilostí podle metodického pokynu RSJ-PK v oblasti 
2.2.1-Zkušebnictví. Laboratoř musí být odsouhlasena 
objednatelem/správcem stavby.

20A.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel.

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti v oblasti zkušebnictví a laboratorní činnosti podle
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metodického pokynu k RSJ-PK pro oblast 
2.2.1-Zkušebnictvíč.j. 19160/95-230 z 6.6.1995, uvede
ném ve VD č.23/95 ve znění MP RSJ-PK, uvedeném ve 
VD č.25/98, a pozdějších změn.

Zkušební laboratoř musí být odsouhlasena objednate
lem/správcem stavby.

Rozsah zkoušek se stanovuje v dokumentaci pro zadání 
stavby dle zásad uvedených v této kap. TKP, kap. 18 a 19 
TKP a ZTKP stavby s upřesněním v RDS.

Kontrolu geometrické přesnosti stanovuje TePř pylónu 
dle ustanovení ČSN uvedených v TKP kap.l, či. 
1.6.4.2.2 a příloha 9 a dle požadavků uvedených v RDS. 
Součástí geodetického měření konstrukce pylónu je mě
ření deformací základové půdy/základu pylonu/základu 
mostu.

Pro beton platí ČSN P ENV 206, kap. 11. ZTKP eventu
elně předepíše požadavek na zpracování pracovního 
diagramu betonu a betonářské výztuže a na stanovení 
modulu pružnosti a přetvárnosti ze zkoušky v tahu za 
ohybu podle ČSN 73 1319 v četnosti, kterou stanoví do
kumentace pro zadání stavby.

Zkoušky spojování nosné (podélné) betonářské výztuže 
(svarové, nalisovanými objímkami resp. objímkami 
s lepeným stykem) se provádí dle následujících norem:

- Pro svary platí ČSN 73 2400 - čl. 16.2.1 až 16.2.4, 
zkoušky - viz ČSN 05 1130 až 34 a ČSN 05 1317.

- U spojování nalisovanými objímkami se provádí 
zkouška tahem zkušebních tyčí základního materiálu 
podle ČSN EN 10002-1 (42 0310) a ČSN 42 0139, 
zkušebních těles podle ČSN 05 1131. Zkouška se po
kládá za vyhovující, pokud spoj přenese napětí rovné 
nebo větší než je charakteristická pevnost v tahu vý
ztužné vložky a nedojde k posunu mezi objímkou 
a vložkou. Kontrolní zkoušky se provádějí na zkušeb
ních 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 mate
riály (lepidlo) musí být stanoveny v TePř pylónu pro 
každé použití jednotlivě.

V případě spřaženého ocelobetonového průřezu se pro
vádějí kontrolní zkoušky betonu podle přepisů platných 
pro čerpaný beton podle ČSN P ENV 206.

Pro kontrolní zkoušky hutního materiálu, svarů, svařitel- 
nosti, spojovacího materiálu ocelových a spřažených pylo- 
nů platí kap. 19 TKP, odd. 19.5 a ustanovení ČSN 73 2601 
a 73 2603. Kontrolu kvality svařování doloží výrobce pod
le ČSN 05 1305 a ostatních norem citovaných v ČSN 73 
2601 čl. 102 a způsobem popsaným v TePř pylónu. ZTKP 
předepíše rozsah kontroly svařování prozářením.

Kontrolní zkoušky protikorozní ochrany předpisuje do
kumentace stavby dle TKP kap. 19, čl. 19.3.3.

Pro opatření na ochranu konstrukce pro omezení vlivu 
bludných proudů stanovuje dokumentace stavby dle zá
sad uvedených v ZTKP:

- způsob prokazování účinnosti opatření,

- četnost měření během výstavby a provozu mostu.

20A.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Vytyčovací odchylky a třídu přesnosti vytyčení stanoví 
příloha DZS resp. RDS - Podrobný návrh geometrické 
přesnosti ve smyslu TKP kap.l, příloha č.9.

Metodiku stanovení vytyčovacích a geometrických od
chylek konstrukcí betonových a ocelových stanovuje 
TKP kap.l, příloha 9.

Přesnost osazení betonářské výztuže - viz ČSN 73 
2400- čl. 17.3. a údaje v RDS (u nosné výztuže minimál
ní a maximální krytí výztuže betonem).

Mezní úchylky rozměrů, tvaru, hmotnosti plechů a širo
ké oceli stanovují ČSN EN 10029 (třída tolerance A) 
resp. ČSN EN 10051 (kategorie A). Mezní úchylky 
smontované konstrukce - viz TKP kap. 19, ZTKP stav
by, RDS a TePř pylónu. Tolerance pro výrobu a montáž 
uvádí ČSN P ENV 1993-2, příloha K (informativní) 
a ČSN EN 1090-5.

Mezní úchylky a tolerance se kontrolují ve fázích:

- před zahájením výroby ocelové konstrukce (rozměry 
hutního materiálu),

- při výstupní kontrole na konci výroby jednotlivých 
částí, případně části provizorně smontované kon
strukce (ocelové pylóny),

- při kontrole v předepsaných fázích výstavby pylónu 
a v rámci montážní přejímky (ocelové, prefabrikova
né betonové pylóny),

- při přejímce mostu.

20A.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Podle materiálu (ocel, beton) a technologie výstavby 
platí příslušné články kapitol 18 a 19 TKP a údaje tech
nických listů aplikovaných speciálních materiálů pro in- 
jektáž (zbytková vlhkost betonu, teplota betonu a oceli, 
doba zpracování materiálu atd.).

Při výstavbě za zvláštních klimatických podmínek jsou 
dopady na výrobu, dopravu, ukládání a ošetřování beto
nu, na svařování oceli a na aplikaci speciálních materiá
lů specifikovány v TePř pylónu.

20A.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

20A.8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci písemnou formou.

K žádosti se přikládají doklady prokazující řádné zhoto
vení a to zejména:

- výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání 
s předepsanými hodnotami a ustanoveními,

- doklady o kvalitě zabudovaných stanovených a ostat
ních výrobků a materiálů podle zákona č.22/1997Sb. 
a nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlá
dy č.81/1999 Sb. a metodického pokynu k RSJ-PK 
v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky,
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- geodetické protokoly s údaji o přesnosti osazení dílů 
pylónu v jednotlivých fázích výstavby s vyhodnoce
ním odchylek,

- ostatní doklady požadované TKP, ZTKP, dalšími 
částmi Smlouvy o dílo a uvedenými v TePř pylónu.

Odsouhlasení prací se provede ve shodě s požadavkem 
objednatele, který je uveden ve smlouvě o dílo. Zhotovi
tel je povinen i po odsouhlasení výrobku nebo práce o ně 
řádně pečovat a zodpovídá za vzniklé škody až do doby 
převzetí objednatelem.

20A.8.2 Jakostní přejímka materiálů ocelo
vých konstrukcí

U ocelových konstrukcí, kde je požadován inspekční 
certifikát „3.1.C“, může požadovat objednatel ve 
Smlouvě o dílo jako součást vydání inspekčního certifi
kátu jakostní přejímku materiálu u zhotovitele tohoto 
materiálu v hutích.

20A.8.3 Dílenská přejímka

Objednatel/správce stavby případně jim pověřená práv
nická nebo fyzická osoba kontroluje shodu konstrukce 
s dokumentací stavby a údaji předepsanými v RDS 
a TePř pylónu. U ocelové konstrukce se provádí vždy 
dle ČSN 732603, čl.6.2., doklady k dílenské přejímce 
uvádí čl.6.3. této normy.

20A.8.4 Montážní prohlídka

Postup při montážní prohlídce ocelové konstrukce sta
novuje TePř pylónu dle zásad uvedených v TKP kap. 19, 
čl. 19.3.5 a ČSN 73 2603, čl.7.4.

Z montážní prohlídky se sepisuje Zápis s údaji uvedený
mi v ČSN 73 2603, čl.7.5.

U betonového prefabrikovaného pylónu se postupuje 
dle údajů v TePř pylónu. Kontrolují se především mon
tážní styky, geometrie pylónu a poloha kotevních míst 
nebo průchodek závěsů.

U betonového monolitického pylónu se postupuje dle 
TePř pylónu. Kontroluje se geometrie bednění, uložení 
betonářské výztuže a poloha kotevních míst nebo prů
chodek závěsů v jednotlivých fázích výstavby.

Zhotovitel stavby montovaného pylónu vypracuje a ob- 
jednateli/správci stavby předloží „protokol o osazení 
pylónu“, který zaznamená mimo jiné způsob osazení, 
použité materiály a vyhodnocení nepřesností v osazení.

Odsouhlasení prací provede objednatel/správce stavby jen 
pokud bylo dodrženo provedení dle RDS a TePř pylónu.

Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele vy
plývající ze smlouvy o dílo.

20A.8.5 Převzetí prací

Převzetí prací se provádí ve shodě s požadavky objedna
tele, uvedenými ve smlouvě o dílo. Řídí se ustanoveními 
Dodacích podmínek staveb pozemních komunikací. 
Přejímka se provádí po kompletním dokončení mostu, 
t.zn. po nanesení všech zatížení na nosnou konstrukci.

Navazuje na přejímku závěsného systému (viz 
Č1.20B.8.2 těchto TKP).

Uskutečňuje se přejímacím řízením po oznámení zhoto
vitele objednateli/správci stavby písemnou formou.

Zhotovitel předává objednateli/správci stavby:

- dokumentaci prokazující kvalitu použitých materiálů 
a technologií (tj. kopie dokladů o vydaných prohláše
ních o shodě, výsledky zkoušek prováděných během 
výstavby pylónu atd.),

- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) 
ve smyslu TKP kap.l, čl. 1.10.4,

- fotografickou dokumentaci ve smyslu TKP kap.l, 
čl. 1.10.5,

- geodetickou dokumentaci ve smyslu TKP kap.l, 
čl. 1.10.6,

- zprávu o hodnocení kvality prací pylónu v návaznosti 
na hodnocení ostatních částí nosné konstrukce mostu 
(nosná konstrukce, závěsný systém),

- další doklady, které objednatel/správce stavby poža
doval během výstavby.

Požadavky na rozsah Zprávy o hodnocení kvality, meto
diku srovnání výsledků zkoušek a měření a způsob pře
dávání DSPS (např. vytyčovací body v digitální formě) 
stanoví ZTKP ve smyslu metodického pokynu „Zásady 
pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních 
komunikací zhotovitelem“(ŘSD-ČR, 1999).

Objednatel/správce stavby kontroluje zvláště:

- geometrické odchylky tvaru pylónu, pracovní spáry 
a montážní styky,

- kotvení pylónu do základu/mostovky (zalití spar, ko
tevních šroubů, protikorozní ochranu atd.),

- místa kotvení/sedla závěsů, sedla visutých lan (jejich 
umístění, antikorozní ochranu, konstrukční provedení).

Dokumentaci, na základě které objednatel převzal práci, 
předá objednatel následnému správci mostního objektu. 
Součástí předávané dokumentace stavby je Dokumenta
ce kontroly mostu během výstavby a Dokumentace pro- 
hlídek, diagnostického průzkumu a údržby mostu 
během provozu, s aktualizací dle výsledků přejímky.

Od okamžiku převzetí prací přechází povinnost pečovat 
o dílo nebo jeho části na objednatele, který zodpovídá za 
škody vzniklé na díle, pokud nejsou důsledkem vadného 
plnění zhotovitele.

Převzetím prací se neruší zbývající závazky zhotovitele 
určené smlouvou o dílo a obecně závaznými právními 
předpisy.

Chování pylónu se ověřuje při statické a pokud je přede
psána i při dynamické zatěžovací zkoušce. Rozsah mě
ření stanoví dokumentace pro zatěžovací zkoušky.

20A.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Viz čl. 20A.6 těchto TKP a Dokumentace kontroly mos
tu během výstavby.
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20A.10 EKOLOGIE 20A.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Obecně platí požadavky uvedené v TKP kap. 1, odd. 1.11 Viz odd. 20B.11 těchto TKP. 
Životní prostředí a dále kap. 18 TKP, odd.18.1 akap. 19 
TKP, odd. 19.1.

20B MOSTNÍ ZÁVĚSY

20B.1 ÚVOD

Tato část B kapitoly 20 TKP se musí vykládat a chápat 
ve smyslu ustanovení definic, pokynů a doporučení uve
dených v kap. 1 TKP - Všeobecně. Stanoví požadavky 
objednatele stavby na prvky, na materiály, technologic
ké postupy, zkoušení a převzetí výkonů a dodávek při 
výstavbě, opravě a údržbě závěsných/visutých systémů 
zavěšených a visutých mostů pozemních komunikací 
a lávek pro chodce/cyklisty (dále jen mostů).

20B.1.1 Všeobecně

Terminologie je uvedena v Č1.20B.1.3 těchto TKP. Za
váděny jsou termíny: závěsný systém a visutý systém.

Závěsným/visutým systémem se rozumí jak samotný 
závěs/visuté lano, tak jeho kotvení/uložení a eventuelní 
další vybavení (antioscilační spojky, tlumiče atd.). Je 
chráněn účinným systémem proti poškození (viz příloha 
PÍ těchto TKP).

Ve smyslu úvodu této kapitoly TKP se předpokládá vy
pracování Zvláštních technických kvalitativních pod
mínek stavby (ZTKP) s oddílem vztahujícím se 
k závěsnému/visutému systému mostu. Požadavky na 
materiál, technologii výstavby akontrolu, uváděné v ná
sledujících článcích, musí být upřesněny v ZTKP indivi
duálně pro každou stavbu.

Rozsah prokazování kvality materiálů/prací (průkazní 
zkoušky, kontrolní zkoušky, požadavky na převzetí pra
cí atd.) je v této části B kap. 20 TKP uváděn s podrobnos
tí odpovídající pro závěsné/visuté systémy složitějších 
mostních konstrukcí. Přiměřené zjednodušení u jedno
dušších konstrukcí standardního uspořádání stanoví 
ZTKP stavby.

Dále uváděné technické kvalitativní podmínky závěs
ných/visutých systémů platí pro:

- závěsy zavěšených mostů,
- volné předpjaté kabely mostů výrazně dynamicky na

máhané (např. vedené nad průřez nosné konstrukce),

- kabely visutých pásů,
- závěsy obloukových mostů s dolní mostovkou,
- visutá lana visutých mostů,
- závěsy visutých mostů,

- lanová táhla jiných typů mostních konstrukcí;

dále platí v přiměřené míře pro:

- závěsy provizorního kotvení nosných konstrukcí (let
má betonáž/montáž a výsuv nosné konstrukce s vyvě
šováním),

- závěsy provizorního kotvení montážních konstruk
cí/zařízení (kotvení skruží, pilířů, betonážních zaříze
ní atd.).

Zhotovitel zajišťuje a předkládá k odsouhlasení objed
nateli/správci stavby dle Dodacích podmínek stavby 
a zásad uvedených v těchto TKP a v ZTKP stavby:

- realizační dokumentaci stavby zavěšeného/visutého 
mostu (ve smyslu TKP kap. 1, čl. 1.10.2.1 pro technic
ky obtížné stavby Zvláštní realizační dokumentaci 
pro provedení stavby (dále RDS)),

- technický a prováděcí předpis závěsného/visutého 
systému (dále TPP závěsného/visutého systému),

- technologický předpis montáže závěsného/visutého 
systému (dále TePř montáže) - viz Č1.20B.3.1 těchto 
TKP,

- dokumentaci kontroly mostu během výstavby,
- dokumentaci prohlídek, diagnostického průzkumu 

a údržby mostu během provozu,

- dokumentaci pro zatěžovací zkoušky mostu.

ZTKP stavby může předepsat, že součástí dodávky stav
by je i dodávka revizního zařízení (stabilního/demonto- 
vatelného), které umožní kontrolu závěsného/visutého 
systému během provozu.

Vybrané požadavky na dokumentaci zavěšeného/visu
tého mostu, tzn. i na závěsný/visutý systém, uvádí Přílo
ha PÍ této kapitoly TKP.

Pro návrh závěsného/visutého systému je třeba prefero
vat dodávku kompletního systému od jednoho výrobce 
a s průkaznými referencemi o realizaci.

Technický a prováděcí předpis závěsného/visutého sys
tému v případě, že sejedná o prvek/výrobek jednoho vý
robce, zpracovává výrobce; v opačném případě postup 
při sestavení TPP závěsného/visutého systému stanoví 
ZTKP stavby.

TPP závěsného/visutého systému obsahuje:

- všeobecné údaje o konstrukci závěsného/visutého 
systému, materiálech a technologiích výroby a mon
táže,

- schematický výkres závěsného/visutého systému 
(konstrukce závěsu/visutého lana, jeho kotvení),

- technické údaje použité pro návrh závěsného/visuté
ho systému včetně informace, podle kterých norem 
a předpisů je systém navržen,

- údaje o posouzení technických požadavků a vlastnos
tí výrobků ve smyslu nařízení vlády č.l78/97Sb. ve 
znění nařízení vlády č.81/1999 Sb.,

- údaje o průkazních zkouškách a laboratořích, které 
zkoušky prováděly,
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- údaje o požadavcích na kontrolu a sledování závěsné
ho/visutého systému během výstavby, které slouží 
jako podklad pro Dokumentaci kontroly mostu bě
hem výstavby,

- údaje o požadavcích na kontrolu, sledování a údržbu 
závěsného/visutého systému během provozu a funkč
ní podmínky, které vyžadují opravu, sanaci nebo vý
měnu závěsného/visutého systému. Tyto údaje slouží 
jako podklad pro Dokumentaci prohlídek, diagnostic
kého průzkumu a údržby mostu během provozu,

- informace o opatřeních k ochraně instalovaného zá
věsu/visutého lana proti poškození/nárazu.

V TPP závěsného/visutého systému musí být požadova
né údaje specifikovány tak, aby bylo možno zkontrolo
vat, že požadavky těchto TKP a ZTKP jsou splněny.

20B.1.2 Způsobilost

Výrobu prvků závěsného/visutého systému může pro
vádět jen výrobce/zhotovitel, který má systém řízení ja
kosti dle ČSN ISO 9000 až 9004, způsobilost 
pracovníků a výrobních a montážních zařízení je certifi- 
kována certifikačním orgánem akreditovaným dle ČSN 
EN 45012. Pro prokazování způsobilosti platí požadav
ky uváděné v kap. 10 ČSN 73 2603 (tzn. výrobce/zhoto
vitel je držitelem Rozšířeného velkého průkazu 
způsobilosti).

Montáž závěsného/visutého systému může provádět 
zhotovitel, který musí prokázat způsobilost pro zajištění 
jakosti při provádění/osazení závěsného systému podle 
metodického pokynu RSJ-PK pro oblast 2.2.2 - prová
dění silničních a stavebních prací č.j.23614/96-230, 
uvedeném ve VD č.21-23/96 ve znění VD 25/98 a poz
dějších změn. Zhotovitel je povinen prokázat, že dispo
nuje potřebným počtem pracovníků předepsané 
kvalifikace a potřebným technicky způsobilým strojním 
a dalším vybavením. Zkušenost s prováděním prací pod
le této kapitoly TKP prokazuje zhotovitel také referenč
ním listem provedených prací stejného nebo podobného 
zaměření. Zhotovitel je povinen prokázat též způsobi
lost zkušeben, kontrolního systému a dalších činností, 
které mohou ovlivnit jakost prací.

Pracovníci zhotovitele, kteří realizují instalaci závěsné
ho/visutého systému, musí mít potřebnou kvalifikaci 
pro jednotlivé odborné technické a dělnické profese 
a musí být vedeni odborným pracovníkem. Vzdělání, 
praxi v oboru, školení, příp. autorizaci pracovníků roz
hodujících profesí je zhotovitel povinen na požádání do
ložit objednateli/správci stavby.

Součástí průkazu způsobilosti, zpravidla „certifikací 
systému jakosti“ je i Technologický předpis montáže 
závěsného/visutého systému, zpracovaný zhotovitelem 
stavby (dále TePř montáže). Požadavky naTePř montá
že jsou uvedeny v Č1.20B.3.1 těchto TKP.

20B.1.3 Terminologie

1) Drát: ocelové vlákno vytvářející základní jednot
ku lan/pramenů,

2) Pramen: svazek sestavený ze spirálově vedených 
drátů,

3) Lano: nosný ohebný tažený prvek otevřený/uzav
řený, kompaktně k ose symetricky sestavený para
lelně/vinutě z jednoho nebo více drátů/pramenů,

4) Závěs volný/tuhý: tažený prvek, jehož nosnou 
funkci přebírají dráty, prameny, lana nebo ocelové 
tyče, eventuelně další prvky závěsu (obalové trub
ky, beton),

5) Visuté lano: nosné lano visutých systémů,

6) Kotva/kotevní systém: zařízení pro přenos sil ze 
závěsu/visutého lana do nosných prvků mostu/zá
kladu,

7) Koncovka: trvalý závěr na konci pramenu/la
na/tyče, zajišťující přenos síly ze závěsu do kotvení,

8) Svorka: prvek zajišťující geometrii (tvar průřezu) 
závěsu nebo přenos síly z koncovky závěsů na vi
suté lano,

9) Tlumič podélného kmitání: zařízení/konstrukční 
uspořádání v kotvení závěsu sloužící k omezení 
vlivu únavového namáhání závěsu na kotvu,

10) Tlumič příčného kmitání: zařízení ke tlumení/po
hlcení energie příčných vibrací závěsu (laděné tlu
miče se setrvačnou hmotou, hydraulické/pružné 
tlumiče, vložky mezi prameny atd.),

11) Obalová trubka (pouzdro): obal pramene/lana, 
obvykle plnící funkci antikorozní ochrany nebo 
zlepšující aerodynamické charakteristiky průřezu 
a sloužící k základní ochraně pramene/lana proti 
poškození/nárazu,

12) Injektážní hmota: výplň prostoru mezi prame
ny/lany, dráty a obalovou trubkou,

13) Sedlo: Prvek umožňující zakřivení průběhu závě
su/visutého lana v pylonu/nosné konstrukci/zákla
du,

14) Spojka: prvek umožňující napojení jednotlivých 
nosných částí závěsu,

15) Závěsný systém: nosný systém, který se skládá ze 
závěsů, jejich kotvení, eventuelně z dalšího vyba
vení (antioscilační spojky, svorky, tlumiče, 
ochranné trubky atd.),

16) Visutý systém: hlavní nosný systém visutých mos
tů, který se skládá z visutého lana, jeho uložení na 
pylónu (sedlo) a kotvení v základech/nosné kon
strukci a z dalšího vybavení.

20B.1.4 Specifikace závěsu a visutého lana

20B. 1.4.1 Závěs zavěšeného mostu

Závěsem zavěšeného mostu se rozumí konstrukční pr
vek, jehož nosná část přenáší reakce vodorovné nosné 
konstrukce do pylónu nebo kotví pylon do základu.

Závěsy zavěšených mostů se odlišují od předpínacích 
kabelů předpjatých betonových mostů tím, že na jejich 
namáhání je významný podíl proměnlivé složky napětí 
od krátkodobého zatížení (dopravou, teplotou, větrem),
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tzn. rozkmit napětí. V dalším se předpokládá, že se jedná 
o závěsy, kde návrhový rozkmit napětí v předpjaté oceli 
činí min 5% jmenovité pevnosti použité oceli.

V případě, že rozkmit napětí je nižší (např.závěsy s ma
lým sklonem, které mají spíše charakter předpínacího 
kabelu vedeného mimo průřez a to závěsu/kabelu volné
ho, tzn. bez soudržnosti nebo výjimečně závěsu/kabelu 
tuhého, tzn. se soudržností), musí dokumentace stavby 
dle požadavků ZTKP zdůvodnit velikost přípustného 
namáhání závěsu/kabelu) a přípustný návrhový rozkmit 
napjatosti (viz příloha Pl, čl. 1.1.3 těchto TKP).

Je patrné, že nelze stanovit ostrou hranici, kdy se jedná 
o volný kabel předpínacího systému nebo o závěs závěs
ného systému.

Z hlediska funkce závěsu se rozlišuje:

- Závěs volný
z jednopramenných vinutých lan, 
ze svazku rovnoběžných drátů, 
z rovnoběžných pramenů (lan), 
z tyčové oceli.

- Závěs tuhý (předpjatý se soudržností nebo zcela výji
mečně železobetonový).

Závěs volný je prvek lanového/tyčového charakteru, 
kotvený v nosné konstrukci/základu a v pylónu nebo zde 
v sedle procházející. Sestává se z nosného prvku 
(lana/prameny/dráty/tyče), kotvy/koncovky (pasivní 
resp. aktivní, tzn. umožňující napínání/rektifikaci síly) 
a eventuelních dalších prvků a vybavení (obalové trub
ky, injektážní hmoty atd.).

Konstrukční uspořádání kotvení závěsů v pylónu nebo 
v nosné konstrukci musí umožnit jednoduchým způso
bem vnášení předpětí nebo kontrolu resp. rektifikaci síly 
v závěsu kdykoliv během výstavby nebo provozu s mi
nimálním omezením provozu na mostě.

Z hlediska řešení antikorozní ochrany volného závě
su/visutého lana (viz Č1.20B.2.4 těchto TKP) se rozlišu
je:

- Závěs/lano s individuelní antikorozní ochranou 
lan/pramenů/drátů/tyčí (galvanizace, polyethylenový 
povlak atd.).

- Závěs/lano s nosnými prvky uloženými v ochranné 
trubce (pouzdru) a s jejich jednonásobnou nebo více
násobnou ochranou (např. injektáž prostoru mezi pra
meny/lany a trubkou).

U závěsů s nosnými prvky uloženými v ochranné trubce 
se zajišťuje poloha lan (drátů) v průřezu a jejich požado
vaná protikorozní ochrana distančními vložkami. Při 
použití cementové injektážní hmoty musí být distanční 
vložky zhotoveny z materiálů na bázi silikátů nebo prys
kyřičného pojivá.

Závěs tuhý se chová jako betonový prvek obvykle stě
nového charakteru a platí pro něj příslušné normy 
a předpisy vztahující se k železobetonovým resp. před- 
pjatým konstrukcím.

V dalším textu se pod termínem závěs rozumí závěs volný.

20B.1.4.2 Závěs visutého mostu

Závěsem visutého mostu se rozumí tažený prvek, kte
rým se přenáší zatížení z vodorovné nosné konstrukce 
na visuté lano visutého mostu. Závěs se sestává z nosné
ho prvku (lana/pramene/tyče) a jeho kotvy/koncovky 
(pasivní resp. aktivní, umožňující napínání/rektifikaci 
síly).

20B.1.4.3 Visuté lano

Visuté lano je hlavním nosným prvkem visutého mostu, 
u mostů s menším rozpětím může být provedeno z vinu
tého lana nebo z více paralelních pramenů. U mostů vel
kých rozpětí se skládá z velkého množství paralelních 
drátů nebo pro urychlení doby výstavby z paralelních 
svazků paralelních drátů. Visuté lano zpravidla přechází 
přes sedlo umístěné na pylónu. Na obou koncích je visu
té lano kotveno do základových bloků, příp. do trámů 
mostovky.

20B.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

U materiálů, které se použijí pro zhotovení závěsné
ho/visutého systému a jsou „stanovenými výrobky“, 
musí zhotovitel předem doložit objednateli/správci 
stavby jakost použitých materiálů podle zákona 
č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/97 Sb. ve znění na
řízení vlády č.81/1999 Sb. předložením dokladu o vyda
ném prohlášení o shodě včetně protokolů s výsledky 
zkoušek materiálů a jejich hodnocení posouzením spl
nění kvalitativních parametrů podle příslušných ČSN, 
TP, této kap.TKP, souvisejících kapitol TKP a ZTKP 
stavby. Doklad o vydaném prohlášení o shodě s certifi
kátem výrobku předkládá zhotovitel objednateli při 
schvalování výrobce/dovozce výrobku objednatelem.

Ostatní stavební výrobky použité při realizaci závěsné
ho/visutého systému, které nejsou mezi „stanovenými 
výrobky“, musí být před dodávkou na stavbu doloženy 
dokladem o vydaném prohlášení shody včetně protoko
lů s výsledky všech požadovaných zkoušek a posouze
ním splnění kvalitativních požadavků podle 
dokumentace stavby, příslušných ČSN, technických 
podmínek a předpisů uvedených v této kapitole TKP, 
v souvisejících kapitolách TKP a ZTKP. Podrobnosti 
o postupu posouzení shody stanovuje metodický pokyn 
RSJ-PK v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky.

Konstrukce závěsného/visutého systému musí splňovat 
požadavky na min. životnost 901et, ochranný systém 
301et, pokud ZTKP nedefinuje životnost jinak.

Popis a kvalita materiálů použitých pro závěsný/visutý 
systém jsou stanoveny:

- v dokumentaci pro zadání stavby a upřesňují se v rea
lizační dokumentaci,

- v TPP závěsného/visutého systému.

20B.2.1 Závěs a visuté lano

Použití uzavřených pramenných lan pro závěsy je výji
mečným případem, pro který příslušné požadavky na
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vlastnosti materiálu stanoví ZTKP ve smyslu čl. 
20B.1.1 těchto TKP.

Dráty pro prameny/lana musí být z oceli za studená taže
né a válcované v souladu s EN 10264 nebo prEN 10138, 
na které se odvolává ČSN P ENV 1993-2, čl.A.4.1-(l) 
a s charakteristikami uvedenými v ISO 2408.

Požadavky na tažnost drátu stanovuje ČSN P ENV 
1993-2, čl.A.4.l-(3).

Pro materiály a sestavu drátěných lan velkých průměrů 
platí ISO 8369.

Dráty, resp. prameny, resp. tyče podle čl. 20B.1.3 musí 
vykázat:

- průměrnou pevnost v tahu Rnl > 1/0,45 Sd, kde S(1 
je maximální namáhání od provozního zatížení,

- únavovou únosnost pro pravděpodobnost P = 0,95 
a o,, = 0,45 Rn odpovídající hodnotám:

prameny a nespojkované tyče:

Aa = 200 Mpa proN = 2 x 10'1

Ag = 260 Mpa proN = 5 x 105

Aa = 380 Mpa

dráty:

proN = 1 x 105

Aa = 300 Mpa proN = 2 x 10f’

Aa = 365 Mpa proN = 5 x 105

Aa = 490 Mpa

spojkované tyče:

proN = 1 x 105

Aa = 100 Mpa proN = 2 x 106

Aa = 165 Mpa pro N = 5 x 105

Aa = 245 Mpa pro N = 1 x 105

kde

Rm - pevnost v tahu drátu, pramene či tyče 

sh - maximální zkušební napětí 

A a - rozkmit napětí 

N- počet zkušebních cyklů.

Případné nižší požadavky na únavovou únosnost musí 
zdůvodnit ZTKP ve smyslu čl. 20B. 1.1.

Pro únavovou únosnost závěsu platí:

prameny a nespoj kované tyče:

Aa- 160 MPa proN = 2 x 10fi

dráty:

A G = 195 Mpa proN = 2 x 10* 

spojkované tyče:

stanoví ZTKP předepsáním průkazní zkoušky podle 
druhu spojky,

visuté lano:

stanoví ZTKP předepsáním průkazní zkoušky podle 
druhu lana.

20B.2.2 Kotva, spojka, koncovka

Požadavky na materiál a konstrukční uspořádání ko
tev/spojek/koncovek musí vyhovovat zkouškám mini
málně v rozsahu odpovídajícímu zkouškám kabelu dle 
požadavků uvedených v ZTKP, v těchto TKP, TKP 
kap. 19 a v realizační dokumentaci.

Požadavky na materiál koncovek stanovuje ČSN P ENV 
1993-2, čl.A.4.2, na sedla a svorky ČSN P ENV 1993-2, 

čl.A.4.3.

Požadavky na kotvení a spojky kabelů a návrhovým roz
kmitem napětí menším než 5% jmenovité pevnosti po
užité oceli musí být v souladu s příslušnou normou 
(např. ČSN P 74 2871) nebo s povolením příslušného 
ústředního úřadu ve smyslu ČSN 73 6207.

20B.2.3 Tlumič

- Tlumič podélného kmitání- konstrukční uspořádání 
kotvení nebo tlumícího prvku s připojením ke kotvě 
a stabilita tlumícího media musí vyhovovat zkouš
kám na únavu minimálně v rozsahu odpovídajícím 
zkouškám závěsného/visutého systému.

- Tlumič příčného kmitání - v případě, že trvání jeho 
požadované účinnosti nebude odpovídat předpoklá
dané životnosti závěsného/visutého systému, kon
strukční uspořádání tlumiče musí umožňovat jeho 
kontrolu a snadnou výměnu. Tlumící materiál musí 
prokázat funkčnost při teplotě -30°C až + 50°C.

20B.2.4 Protikorozní ochrana

Systém protikorozní ochrany ocelových prvků závěsné
ho/visutého systému dle stupně korozní agresivity at
mosféry podle ČSN ISO 9223 se provádí dle 
dokumentace stavby, která musí být v souladu s ustano
veními kap. 19 TKP, ZTKP a TP84.

TPP závěsného/visutého systému a TePř stanoví dle po
žadavků ZTKP a dalších částí Smlouvy o dílo:

- životnost protikorozní ochrany závěsů, visutých lan, 
sedel, svorek a dalšího vybavení do požadované opra
vy (obnovy),

- záruky na systém protikorozní ochrany,
- způsoby kontroly systému protikorozní ochrany s dů

razem na místa zvýšeného namáhání (ohybově namá
hané výstupy závěsu/visutého lana z kotvení/sedla, 
v místě svorek a závěsů visutého lana atd.),

- způsob obnovy antikorozní ochrany (nátěrů) při je
jich eventuelním poškození při montáži a provozu 
mostu.

Tyto údaje jsou pak dále specifikovány s pokyny pro 
opravu a údržbu v Dokumentaci prohlídek, diagnostic
kého průzkumu a údržby mostu během provozu.

Ve smyslu Č1.20B. 1.4.1 těchto TKP se pro individuelní 
antikorozní úpravu uplatňuje:

- ochranný nátěr např. epoxidovými povlaky (tyče, 
dráty),

- žárové pozinkování ponorem s hmotností zinkové 
vrstvy min 180g/ny, max 340gArf,



- povlak vysokomolekulárním polyethylenem tl.min 
l,5mm (tolerance - 0,+0,25mm),

- ochranná výplň inhibitorem koroze (tuk, vosk) 
v prostom mezi jednotlivými dráty lana a mezi povr
chem lana a vnějším povlakem (obalovým pozinko
vaným drátem visutých lan, plastovým páskem, 
obalem, pouzdrem).

V prípade požadavku na vícenásobnou ochranu závěs
ného/visutého systému, stanoveném v DZS a ZTKP, na
vrhuje RDS systém s obalovou trubkou a výplní 
prostom injektážní hmotou.

Pro prvky citlivé na pronikání vlhkosti (vstupy a výstu
py kotvení/sedel, svorky atd.) se speciálně chrání těsní
cími tmely, pastami atd.

20B.2.5 Injektážní hmota

Injektážní hmota je obvykle viskózni nebo modifikova
ná cementová.

Složení viskózni hmoty (např. tuk, vosk, polybutadien, 
polyuretan atd.) a technologie injektáže musí zajistit:

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

- vyloučení látek podporujících korozi,
- ochranu pramenů/lan proti korozi po celou dobu pře

depsané životnosti závěsu,

- možnost dodatečné rektifikace napjatosti závěsu/vi
sutého lana bez nepříznivého dopadu na funkci a tr
vanlivost injektážní hmoty.

Cementová modifikovaná injektážní hmota musí splňo
vat požadavky ČSN 73 2401 čl. 8.1.1. až 8.1.10. a ČSN 
EN 445, 446 a 447. Požadavky na přísady (kompenzace 
smrštění zvětšováním objemu a snížením odlučování 
vody, zvýšení odolnosti proti mrazu) stanovuje ZTKP 
stavby.

Použití cementové modifikované injektážní malty se 
připouští pro případy výplně obalových trubek 
s lany/prameny bez soudržnosti (s individuelní ochra
nou). Pro lana/prameny se soudržností (bez individuální 
ochrany) musí být v maltě vytvořena tlaková rezerva 
nebo velikost tahových napětí v maltě nepřekročí hod
noty, kdy výskyt trhlin by ohrožoval životnost závěsu. 
Tyto případy stanoví spolu s požadavky naprotikorozní 
úpravu pramenů/lan a obalových trubek ZTKP stavby.

Má-li injektážní hmota zajišťovat přenos síly z nosného 
prvku závěsu do obalové trubky nebo konstrukce tlumi
če (sedla) soudržností, je třeba prokázat míru spolupůso
bení průkazními zkouškami. Kotvení soudržností je 
přípustné dle požadavků uvedených v ZTKP, kdy lze 
jednoduchým způsobem závěs v případě potřeby de
montovat a nahradit.

20B.2.6 Obalová trubka (pouzdro)

Ocelová obalová trubka:

Materiál musí vyhovovat ČSN P ENV 1993-1 -1, ČSN P 
ENV 1993-1-3 , ČSN P ENV 1993-2 (tab.3.2 Mezní 
tloušťka ocelí pro tažené prvky - duté průřezy dle EN

10210 a EN 10219) a ČSN 73 1403. Tažnost nesmí být 
menší než 22%.

Trubka z vysokomolekulárního polyethylénu:

Materiál musí splňovat následující fyzikální požadavky:

Hustota 0,94-0,96 g/cm1

Tažnost Min 100%

Modul pružnosti za ohybu 550-1 lOOMPa

Pevnost v tahu na mezi kluzu 20-28MPa

Pevnost na hydrostatický přetlak 8,6-1 IMPa

Poměr vnějšího průměru k tloušťce stěny má být max. 18 
(viz ČSN P ENV 1993-2 - příloha A. 14). ZTKP specifi
kuje požadavky na materiál, který musí být stabilní na 
účinnost ultrafialového (UV) záření po dobu předpoklá
dané životnosti závěsu, na rozměrovou stálost, odolnost 
proti teplu, nasákavost ve vybraných mediích, odolnost 
proti účinkům kyslíku,oxidům dusíku a síry, obsah sazí 
(min. 2%). Tavné svary musí zajistit plné zplastizování 
průřezu obalu a vodotěsnost.

Barva závěsu/visutého lana je stanovena v dokumentaci 
pro zadání stavby a TPP závěsného/visutého systému 
určí její stálost a podmínky pro její opravu (hodnocení 
degradace nátěrů - viz ČSN ISO 4628-2:1996 a další 
části této normy ISO).

20B.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

20B.3.1 Všeobecně

Technologie výstavby závěsného/visutého systému se 
stanoví v realizační dokumentaci stavby, v TPP závěsu 
ve smyslu čl. 20B. 1.1a podrobný popis je uveden v TePř 
montáže závěsného/visutého systému, který musí zho
tovitel stavby předložit k odsouhlasení objednate
li/správci stavby před zahájením prací.

TePř montáže obsahuje:

- dokumentaci připravenosti staveniště (přístupy, 
skládky, koordinaci s pracovními postupy vyskytují
cími se v dosahu staveniště, předvídání a reakce na 
povětrnostní podmínky),

- způsob dodávky prvků závěsného/visutého systému 
(transportní prostředky, min.poloměry navinutí drá
tů/pramenů/lan na nosiče, ochrana proti vlivům pově- 
trnosti a poškození, uchycení na jeřáby atd.),

- technologii výstavby (sestavu prvků z hlediska mon
táže, operace s jeřáby a montážními pomůckami, sled 
montáže a souvisejících stavebních prací, ochranu zá
věsu/visutého lana při montážních manipulacích 
a eventuelním pojezdu montážními zařízeními atd.),

- technologické předpisy všech stavebních operací při 
sestavě a montáži závěsného/visutého systému,

- kontrolu výstavby: kontrolní a zkušební plán vztaže
ný k postupu výstavby závěsného/visutého systému, 
postup při předávání kontrolních zkoušek, při řešení 
neshod, sporů a požadavků na úlevy,
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- opatření k zajištění bezpečnosti ve smyslu Vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ č.324/1990Sb., o bezpečnosti práce 
a technických zařízeních při stavebních pracích,

- podmínky ochrany životního prostředí dle podmínek 
stavebního povolení.

20B.3.2 Montáž

Způsob skladování, dopravy a montáže závěsného/visu
tého systému musí garantovat, že nebude překročeno 
přípustné namáhání prvků závěsu nebo jejich poškoze
ní. Ocelové obaly se nesmí svařovat, pokud jsou v nich 
uložena lana.

20B.3.3 Napínání

Pro napínání závěsu/visutého lana musí být zpracován 
technologický předpis, který je součástí TePř montáže 
podle čl. 20B.3.1 těchto TKP.

Napínací zařízení je zařazeno do stanovených měřidel 
Výměrem 108/99 Věstníku č. 12 Úřadu pro technickou 
normalizaci, měření a zkušebnictví (účinnost 1.1.2000). 
Musí garantovat přesnost vnesení síly do závěsu přede
psanou dokumentací stavby (obvykle 2 až 5%). Zařízení 
ověřené průkazní zkouškou musí být cejchováno při po
užití každý rok ve smyslu Závazného zkušebního postu
pu TZÚS-TIS č.09-0008, pokud ZTKP nestanoví lhůtu 
kratší.

Pro přenos síly do vodorovné nosné konstrukce a pylónu 
platí ČSN 73 2401 čl. 7.3. Při napínání se vyhotovuje na
pínací protokol, z kterého je možno vyhodnotit velikost 
předpínací síly v jednotlivých pramenech (při postup
ném napínání jednotlivých pramenů závěsu) a celkovou 
sílu v závěsu. Např. se zaznamená průtah při 0,25; 0,50; 
0,75 a 1,0 násobku kotevní síly, eventuelní pokluz, tep
lota kabelu a betonů mostovky a pylónu.

Postup při vyhodnocování protokolů a vyhodnocení dal
ších měření souvisejících s napínáním (ověřování napja- 
tosti v závěsu, geodetická měření) stanoví 
Dokumentace kontroly mostu během výstavby.

20B.3.4 Injektáž

Pro injektáž závěsu/visutého lana musí být zpracován 
technologický předpis, který je součástí TePř montáže 
podle čl. 20B.3.1 těchto TKP. Podrobně uvádí materiály 
a jejich kontrolu, technologii injektáže a její kontrolu, 
rozmístění injektážních a odvzdušňovacích otvorů, kli
matická omezení (teplota ovzduší, teplota a vlhkost ma
teriálů) atd.

20B.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

20B.4.1 Dodávka a skladování

Zhotovitel odpovídá za správnost všech manipulací 
a uskladnění jednotlivých výrobků/materiálů a je povi
nen zajistit jejich řádnou přejímku. Materiály musí být 
identifikovatelné ve všech etapách od výroby do přejím- 
ky při zabudování v konstrukci.

Pokud nebyl u „stanovených výrobků“ předem předán 
doklad o vydaném prohlášení o shodě podle § 11 naříze
ní vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády 
č.81/1999 Sb., musí být tyto doklady spolu s výsledky 
zkoušek dle odd. 20B.4.2 této kapitoly TKP dodány nej
později s dodacím listem první dodávky.

U „ostatních výrobků“ se předává doklad o vydaném 
prohlášení shody a další doklady dle odd. 20B.2 této ka
pitoly TKP rovněž nejpozději s dodacím listem první 
dodávky.

Veškerý hutní materiál musí být požadován s dokumen
ty kontroly podle ČSN EN10204 (viz Č1.20A.4.1 těchto 
TKP)

Způsob dodávky, transportu, ošetřování a skladování 
výrobků/materiálů je stanoven v TPP závěsného/visuté
ho systému a TePř montáže, u vybraných materiálů je 
uvedena záruční lhůta dle údaje výrobce materiálu.

Prvky závěsů/visutých lan je třeba dočasně chránit po 
dobu od jejich výroby do vytvoření trvalé ochrany. Způ
sob ochrany je třeba ověřit zkouškami v mlhové komoře.

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

Lana/prameny/dráty/tyče se musí dopravovat v krytých 
dopravních prostředcích. Při manipulaci je možno 
s nimi smýkat pouze na dřevěných podkladcích nebo 
lépe na pohyblivých válcích. Nesmějí se vystavovat tep
lotě vyšší nežl80°C. Přípustné postupy při těchto mani
pulacích uvádí TePř montáže.

Kotevní zařízení závěsného/visutého systému v mon
tážním stavu musí být ochráněna tak, aby byla garanto
vána předepsaná životnost závěsného/visutého 
systému. Zhotovitel zajistí jejich přístupnost pro správ
ce stavby a umožní jejich kontrolu po celou dobu vý
stavby.

20B.4.2 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky materiálů použitých ke konstrukci zá
věsného/visutého systému zajišťuje zhotovitel, přičemž 
protokoly s výsledky zkoušek a jejich zhodnocení po
souzením kvalitativních parametrů dle těchto TKP jsou 
přílohou dokladů o vydaných prohlášeních o shodě.

Objednatel/správce stavby má právo zkontrolovat roz
sah a výsledky průkazních zkoušek ve smyslu Všeobec
ných dodacích podmínek a TKP kap. 1.

Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způ
sobilostí podle metodického pokynu RSJ-PK v oblasti 
2.2.1-Zkušebnictví. Laboratoř musí být odsouhlasena 
objednatelem/správcem stavby.

Přílohou k prohlášení o shodě nosných prvků závěsu/vi
sutého lana (drát, pramen,tyč) jsou výsledky zkoušek:

- plochy průřezu a mezní odchylky (plochy, vinutí),

- pevnosti v tahu při statickém a únavovém namáhání,
- smluvní meze kluzu (mez průtažnosti 0,1 a 0,2),

- tažnosti na mezi pevnosti (poměrného protažení při 
maximálním napětí),

- lámavosti,
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- odolnosti proti střídavému ohybu,
- odolnosti proti mezikrystalové korozi,

- relaxace,
- pracovní diagramy.

ZTKP může doplnit požadavky na průkazní zkoušky 
o zkoušku ovinutí drátu, zinkování ovinutého drátu, 
stejnoměrnosti a hmotnosti antikorozní ochrany eventu
elně o další zkoušky, umožňující zpřesnění návrhových 
předpokladů (účinný modul pružnosti pramene/lana, 
účinná ohybová tuhost pramene/lana, zkoušky tření 
v sedle, dotvarování pramenů/lan v koncovkách, život
nosti protikorozní ochrany atd. - dále viz příloha PÍ 
těchto TKP).

Přílohou k prohlášení o shodě kotvení jsou výsledky 
zkoušek:

- pevnosti v tahu při statickém a únavovém namáhání,

- roznosu zatížení.

ZTKP předepíše, zda-li zhotovitel zajistí provedení 
zkoušky kompletního vzorku závěsu/visutého lana nebo 
zkoušky kotvení nebo průchodu kompletního vzorku 
závěsu/visutého lana sedlem a to pro jednorázové nebo 
únavové zkušební zatížení, imitující předpokládané pů
sobení na mostě. ZTKP předepíše přesnost zkušebního 
zařízení, rychlost zatěžování a další podmínky prokazo
vání (teplota).

Průkazní zkoušky únavového namáhání nosných prvků 
závěsu (drátů, lan, tyčí) se nemusí provést, pokud výrob
ce prokazuje minimální únavovou únosnost podle čl. 
20B.2.1 těchto TKP.

Průkazní zkoušky pevnosti při statickém a únavovém 
namáhání závěsu/visutého lana se nemusí provést, po
kud navržený materiál nebo systém je shodný s již od
zkoušeným a zkoušky únavové únosnosti nosných 
prvků závěsu prokáží nejméně stejnou únosnost jako 
nosné prvky závěsu použité pro odzkoušený závěs.

- Metodika průkazních zkoušek drátu/pramene/tyče je 
stanovena v prEN 10138 část 1, příloha C a v ČSN P 
74 2871, příloha A (čl. A.4 dle ČSN EN 10002-1, ČSN 
ISO 7438 a ČSN ISO 7801),

- Metodika průkazní zkoušky únavové únosnosti 
drátu/pramene/tyčeje stanovena v prEN 10138 část 1, 
příloha C, v ČSN P 74 2871, příloha A (čl.A.6.7) 
a v doporučení RILEM/FIP/CEB - RPC8 z roku 
1979. Prvek vyhoví, pokud splňuje podmínky stano
vené v čl. 20B.2.1 těchto TKP.

- 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. 20B.2.1 
těchto TKP.

- Metodika průkazní zkoušky sestavy závěs+kotva je 
stanovena v Recommendations for acceptance of 
post-tensioning systems - FIP 1993 - kapitola 5 
a v ČSN P 74 2871, příloha B.

- V případě, žejsou závěsy vedeny v pylónu přes sedlo, 
ověřují se ztráty třením, vliv ohybu na únavovou pev
nost a vliv soustředěného tlaku na materiály a podloží 
sedla. Pokud se při zkoušce vyloučí nadměrná ohybo

vá namáhání v oblasti kotvení, zkouška se spojí se 
zkouškou závěsu a nahrazuje ji. Metodika zkoušky je 
stanovena v ČSN P 74 2871, příloha D, čl.D.4.1 (tření 
v sedle) a příloha F (pevnost v tahu resp. pevnost na 
únavu) a v Recommendations for stay cable design 
and testing-PTI leden 1986, jen délka vzorkuje dvoj
násobná.

- Vliv soustředěného tlaku na sedlo se stanoví statickou 
zkouškou. Metodika zkoušky je stanovena v Recom
mendations for acceptance of post-tensioning sys
tems-FIP 1993.

- Průkazní zkouška přenosu síly ze závěsu do nosné 
konstrukce (mostovka, pylon) se provede, pokud je 
požadována v ZTKP, podle ČSN P 74 2871, příloha B 
nebo dle doporučení FIP 1993 (viz předchozí odsta- 
vec)-kapitola 5.2.3.

- Průkazní zkouška odolnosti nosných prvků závě
su/visutého lana proti mezikrystalové korozi je uve
dena v ČSN P 74 2871, příloha H.

- Průkazní zkouška únavové únosnosti spojů ocelo
vých obalových trubek se provede, pokud obalová 
trubka je započítávána do vzdorujícího průřezu závě
su a v rozsahu, který specifikuje ZTKP ve smyslu čl. 
20B.1.1 a 20B. 1.2 těchto TKP.

- Průkazní zkouška cementové injektážní hmoty se 
provede podle ČSN EN 445 a 447. Uvedené zkoušky 
se doplní zkouškou odlučování vody injektážní mal
ty, pokud se injektáž závěsu provádí po úsecích. Me
todika zkoušky je uvedena v Recommendations for 
stay cable design and testing-PTI leden 1986, odst. 8.

- Metodika průkazní zkoušky injektážní resp. nátěrové 
hmoty jiného složení než cementové se stanoví indi
viduálně dle zásad uvedených v ZTKP. Např. pro 
ochranu kabelu mazivem platí Specification for un
bonded single strand tendons - PTI - 1985.

- Metodika průkazní zkoušky napínacího (resp. rektifi- 
kačního) zařízení je stanovena v Závazném zkušeb
ním postupu TZÚS-TIS č.09-0008 s označením 
postupu „Napínací soupravy - metody zkoušení pro 
úřední ověřování“. Dále je uvedena v Recommenda
tions for acceptance and application of 
post-tensioning systems - FIP září 1980 - kapitola R 
5.4.1 (ve verzi 1993 není již specifikována).

20B.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel, pokud ZTKP 
nestanoví jinak. Zhotovitel musí prokázat způsobilost 
pro zajištění jakosti v oblasti zkušebnictví a laboratorní 
činnosti podle metodického pokynu k RSJ-PK pro ob
last 2.2.1-Zkušebnictví č.j. 19160/95-230 z 6.6.1995, 
uvedeném ve VD č.23/95 ve znění MP RSJ-PK, uvede
ném ve VD č.25/98, a pozdějších změn.

Zkušební laboratoř musí být odsouhlasena objednate
lem/správcem stavby. Požadavky na rozsah a četnost 
kontrolních zkoušek stanoví ZTKP stavby a jejich 
upřesnění (např. vlivem klimatických podmínek prová
dění) uvede TePř montáže a Dokumentace kontroly

14



mostu během výstavby ve smyslu následujících ustano
vení:

- Geodetická kontrolní měření stanovuje Dokumenta
ce kontroly mostu během výstavby dle ČSN uvede
ných v TKP kap.l, čl. 1.6.4.2.2 a příloha 9.

- Metodika kontrolní zkoušky nosných prvků závěsu 
(drátů/pramenů/tyčí) je stanovena v Recommendati
ons for stay cable designand testing-PTI leden 1986 — 
kapitola 6.3. Rozsah kontrolních zkoušek lan pro 
předpínací výztuž stanovuje ČSN 73 2401, 
čl.10.3.2.2. až 4, a čl. 10.3.2.9 a ČSN P 74 2871, 

čl.5.4.
- Rozsah kontrolních zkoušek, postup zkoušení a vlast

nosti kotev a spojek musí být v souladu s příslušnou 
normou (např. ČSN 74 2401, ČSN 74 2870 a ČSN P 
74 2871) nebo s povolením příslušného ústředního 
úřadu.

- Pro kontrolní zkoušky ostatních materiálů závěsné
ho/visutého systému (kovových částí, plastů, injek- 
tážních hmot, maziva atd.) platí ustanovení 
příslušných norem. Pokud nejsou k dispozici, stano
vení podmínek pro kontrolní zkoušky určí ZTKP ve 
smyslu čl. 20B.1.1. Pro četnost a druh kontrolních 
zkoušek injektážní cementové malty platí ČSN EN 

446, čl.8.4.
- Kontrolní zkoušky síly napínacího (resp.rektifikační- 

ho) zařízení - viz ČSN 73 2401 čl.7.1.7. až 7.1.12. 
a Č1.20B.3.3 této kapitoly TKP.

- Požadavky na zabezpečování jakosti měřících zaříze
ní pro kontrolu předpokladů projektové dokumentace 
uvádí ČSN ISO 10012.

- Četnost a způsob kontroly závěsu/visutého lana a ve
likosti síly v závěsu/visutém lanu navrhuje RDS 
a zpřesňuje Dokumentace kontroly mostu během vý
stavby a Dokumentace prohlídek, diagnostického 
průzkumu a údržby mostu během provozu. Obvykle 
dokumentace stavby předpisuje kontrolu velikosti 
síly v závěsech zavěšených mostů a to před rektifikací 
(pokud se provádí) a po dokončení mostu (po nanese
ní všech stálých zatížení). S měřením síly v závěsu/vi
sutém lanu souvisí zjištění jeho teploty a teploty 
mostovky a pylónu. Předpoklady RDS potvrzuje 
resp. doplňuje Zpráva o zatěžovací zkoušce (viz ČSN 

73 6209, čl.8.2.).
- Dokumentace pro statické resp. dynamické zatěžova

cí zkoušky stanoví rozsah měření při zkoušce vztahu
jící se k závěsu/visutému lanu (vlastní frekvence, 
napjatost obalových trubek, změna síly v závěsu).

- V Dokumentaci kontroly mostu během výstavby 
a Dokumentaci prohlídek, diagnostického průzkumu 
a údržby mostu během provozu jsou stanoveny další 
kontrolní činnosti, ověřující funkci závěsného/visuté
ho systému. Zde je popsána četnost kontroly, druh po
žadované kontroly (vizuální prohlídka, kontrolní 
zkoušky homogenity injektáže závěsu, defektosko- 
pické kontroly svarů, kontrola antikorozní ochrany, 
kontrola kotevních oblastí), druh případné další kon
troly v případě nejistot a sporů a způsob vyhodnocení 
a předávání výsledků.

- V případě nejistot a sporů zajistí zhotovitel provedení 
rozhodčí zkoušky s následným uvedením konstrukce 
do požadovaného stavu. Náklady na zkoušku hradí 
smluvní partner, v jehož neprospěch vyzněl výsledek.

20B.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Vytyčovací odchylky a třídu přesnosti vytyčení stanoví 
příloha DZS resp. RDS - Podrobný návrh geometrické 
přesnosti ve smyslu TKP kap.l, příloha č.9 a ČSN 73 
0220-čl. 106 až 118.

Mezní odchylky prvků závěsu/visutého lana stanoví 
RDS a TPP závěsného/visutého systému (rozměrové to
lerance, délky a úhly vinutí atd.). Mezní odchylky v kon
strukci závěsu/visutého lana (geometrie tvaru, uložení, 
nepřesnost vnesení síly do závěsu, do svorek atd.) stano
ví RDS, Dokumentace kontroly mostu během výstavby 
a TePř montáže ve smyslu čl. 20B.3.1 těchto TKP.

Metodika ověřování síly v závěsu/visutém lanu zajistí 
zjištění její velikosti s přesností 5% nebo méně, pokud to 
požaduje dokumentace stavby. Přesnost zjišťované síly 
(resp.napjatosti) se definuje v závislosti na její velikosti 
a dalších vlivech ovlivňujících přesnost měření (geo
metrické a mechanicko-fyzikální vlastnosti materiálu, 
teplota závěsu/visutého lana a nosné konstrukce atd.).

20B.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení pro výstavbu závěsného/visutého 
systému stanoví ZTKP ve smyslu čl. 20B.1.1 těchto 
TKP v závislosti na použitých materiálech (druhu injek
tážní hmoty, technologie injektáže, antikorozní ochra
ny) a metodice kontroly výstavby závěsného/visutého 
systému (např. požadavky na měření síly v závěsech).

20B.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

20B.8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/ správci stavby písemnou formou způsobem 
stanoveným v ZTKP. K žádosti se přikládají doklady 
prokazující řádné zhotovení díla a to zejména:

- výsledky kontrolních zkoušek a jejich vyhodnocení,

- doklady o kvalitě zabudovaných stanovených a ostat
ních výrobků a materiálů podle zákona č.22/1997Sb. 
a nařízení vlády č. 178/97/Sb. ve znění nařízení vlády 
č.81/1999 Sb. a metodického pokynu kRSJ-PK v ob
lasti 2.3.2 - ostatní výrobky,

- geodetické protokoly o dodržení předepsané přesnos
ti osazení kotevních míst v pylónu a nosné konstrukci 
a vedení závěsů/visutého lana,

- výsledky kontrolních měření (napjatost v závěsu, 
pevnost spojů, protikorozní ochrana atd.) požadova
né v Dokumentaci kontroly mostu během výstavby,

- ostatní doklady požadované TKP, ZTKP, dalšími 
částmi Smlouvy o dílo a uvedenými v TPP závěsné
ho/visutého systému.
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U závěsů zaveseného mostu se odsouhlasení prací pro
vádí pro každý závěs po jeho sestavení, po napnutí a po 
dokončení jednotlivých fází jeho výstavby.

U závěsného systému visutého mostu se odsouhlasení 
prací provádí po sestavení závěsů a po nanesení všech 
stálých zatížení mostu.

U visutých lan visutých mostů se odsouhlasení prací 
provádí po osazení (sestavení) visutého lana, po napnutí 
a nanesení všech stálých zatížení mostu.

Vzhledem k použití opakovaně vyráběných prvků (ko
tevní prvky, ocelové trubky) se nepředpokládá dílenská 
přejímka.

Odsouhlasení prací provede objednatel/správce stavby 
jen pokud bylo dodrženo provedení dle dokumentace 
stavby, těchto TKP, souvisejících kapitol TKP, ZTKP, 
TPP a TePř montáže.

20B.8.2 Převzetí prací

Převzetí prací se provádí ve shodě s požadavky objedna
tele, uvedenými ve smlouvě o dílo a ustanoveními Do
dacích podmínek staveb pozemních komunikací, vždy 
po kompletním dokončení mostu (nanesení všech stá
lých zatížení).

Uskutečňuje se přejímacím řízením po oznámení zhoto
vitele objednateli/správci stavby písemnou formou.

Zhotovitel předává objednateli/správci stavby:

- dokumentaci závěsného/visutého systému (skutečné
ho provedení - dále SP),

- fotografickou dokumentaci ve smyslu TKP kap.l, 
čl.1.10.5,

- geodetickou dokumentaci ve smyslu TKP kap.l,
čl.1.10.6,

- další doklady, které objednatel/správce stavby poža
doval během výstavby,

- Zprávu o hodnocení kvality prací závěsného/visutého 
systému v návaznosti na hodnocení ostatních částí 
nosné konstrukce mostu (nosná konstrukce včetně 
pylónu).

Dokumentace závěsného/visutého systému SP se zpra
covává:

- pro jednotlivé závěsy zavěšeného mostu,
- pro jednotlivá visutá lana visutého mostu,
- pro závěsný systém visutého mostu.

Tato dokumentace je součástí Dokumentace skutečného 
provedení stavby ve smyslu TKP kap. 1, čl. 1.10.4. Poža
davky na rozsah dokumentace závěsného/visutého 
systému a způsob předávání (např. vytyčovací body 
v digitální formě) stanoví ZTKP a dále je specifikuje pro 
kontrolní účely Dokumentace kontroly mostu během 
výstavby.

Dokumentace závěsného/visutého systému SP musí ob
sahovat:

- údaje o kvalitě a kontrole kvality použitých materiálů, 
kopie dokladů o vydaném prohlášení o shodě,

- údaje o technologických zařízeních a o pracovních 
postupech,

- vytyčovací protokol (zaměření kotevních míst/sedla 
závěsu/visutého lana),

- protokoly o měření napjatosti v závěsech/visutém 
lanu po jejich napnutí a v předepsaných fázích vý
stavby,

- eventuelní další doklady, které objednatel/správce 
stavby požadoval.

Požadavky na rozsah Zprávy o hodnocení kvality a me
todiku srovnání výsledků zkoušek a měření stanovuje 
ZTKP ve shodě s metodickým pokynem „Zásady pro 
hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních ko
munikací zhotovitelem (ŘSD-ČR, 1999).

Dokumentaci závěsného/visutého systému SP a další 
dokumentaci, na základě které objednatel převzal práci, 
předá objednatel následnému správci mostního objektu.

Od okamžiku převzetí prací přechází povinnost pečovat 
o dílo nebo jeho části na objednatele, který zodpovídá za 
škody vzniklé na díle, pokud nejsou důsledkem vadného 
plnění zhotovitele.

Převzetím prací se neruší zbývající závazky zhotovitele 
určené smlouvou o dílo a obecně závaznými právními 
předpisy.

Záruka za provedení práce je předmětem smluvního 
ujednání na zhotovení stavby a je 5 let, pokud ve Smlou
vě o dílo není požadováno více.

20B.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Funkce závěsného/visutého systému je ověřována 
mimo jiné kontrolou geometrie průběhu závěsného/vi
sutého systému včetně sledování kotevních míst v pylo- 
nu/vodorovné nosné konstrukci/visutém laně. Činnost 
zhotovitele při sledování deformací je popsána Doku
mentaci kontroly mostu během výstavby.

Pro funkci zavěšeného mostu je rozhodující znalost 
hmotnosti zatížení mostu a velikosti síly v závěsu. Sle
dování deformací (geodetické sledování kotevních míst, 
průvěsu) má pro hodnocení funkčnosti závěsu roli kon
trolní.

20B.10 EKOLOGIE

Obecně platí požadavky TKP kap.l a čl. 10 kapitol 18 
a 19 TKP. Při pracích s manipulací se škodlivými mate
riály a při následném zneškodnění odpadů (injektážní 
viskózni hmoty, oleje lisů) se postupuje v souladu se zá
konem 125/1997Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, se zákonem 138/1973Sb ve znění pozdějších 
předpisů a s TePř montáže.

20B.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

20B.11.1 České normy

ČSN P ENV 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí 
- Část 1: Obecná pravidla a pra-
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vidia pro pozemní stavby (73 
2601)

ČSN P EN V 1090-5 Provádění ocelových konstrukcí 
- Část 5: Doplňující pravidla 
pro mosty (73 2603)

ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení
konstrukcí - část 1: Zásady na
vrhování (73 0035)

ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení 
konstrukcí - část 2-4: Zatížení 
konstrukcí - Zatížení větrem (73 
0035)

ČSN P ENV 1991-2-5 Zásady navrhování a zatížení 
konstrukcí - část 2-5: Zatížení 
konstrukcí - Zatížení teplotou 
(73 0035)

ČSN P ENV 1991-2-6 Zásady navrhování a zatížení 
konstrukcí - část 2-6: Zatížení 
konstrukcí - Zatížení během 
provádění (73 0035)

ČSN P ENV 1991 -2-7: Zatížení konstrukcí - Mimo
řádná zatížení od nárazů a výbu
chů (73 0035)

ČSN P ENV 1991-3 Zásady navrhování a zatížení 
konstrukcí - část 3: Zatížení 
mostů dopravou (73 6203)

ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových kon
strukcí. Část 1-1: Obecná pra

vidla a pravidla pro pozemní 
stavby (73 1201)

ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových kon
strukcí. Část 1-3: Obecná pra

vidla - Betonové dílce a monto
vané konstrukce (731201)

ČSN P ENV 1992-1-5 - 1994 Navrhování betonových 
konstrukcí. Část 1-5: Obecná 

pravidla. Konstrukce s nesou- 
držnou a vnější předpínací vý
ztuží (73 1201)

ČSN P ENV 1992-2 Navrhování betonových kon
strukcí - část 2:Betonové mosty 
(736208)

ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových kon
strukcí. Část 1.1.: Obecná pra

vidla a pravidla pro pozemní 
stavby (73 1401)

ČSN P ENV 1993-1-2 Navrhování ocelových kon
strukcí. Část 1.2. : Obecná pra
vidla. Navrhování konstrukcí na 
účinky požáru (73 1401)

ČSN P ENV 1993-2 (73 6205) Navrhování ocelových 
konstrukcí. Část 2 : Ocelové 

mosty
ČSN P ENV 1994-1-1 Navrhování spřažených ocelo- 

betonových konstrukcí. Část 1.1. 

Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby (73 2089)

ČSN P ENV 1994-2 Navrhování spřažených ocelobe- 
tonových konstrukcí. Část 2: 
Spřažené ocelobetonové mosty 
(73 2089)

ČSN P ENV 206

ČSN EN 10002-1 

ČSN EN 10025

ČSN EN 10029

ČSN EN 10051

ČSN EN 10204 

ČSN EN 10210-1

ČSN 03 8374 

ČSN 05 1130

ČSN 05 1131 

ČSN 05 1132

ČSN 05 1134

ČSN 05 1305

ČSN 05 1317

ČSN 34 1390

ČSN 42 0139

ČSN 73 0202 
ČSN ISO 6784

ČSN ISO 7438

ČSN ISO 7801

ČSN 731201

Beton. Vlastnosti, výroba, uklá
dání, a kritéria hodnocení (73 
2403)
Kovové materiály. Zkouška ta
hem. Část 1 (42 0310)
Výrobky válcované za tepla z ne- 
legováných konstrukčních ocelí. 
Technické dodací podmínky. 
Změna AI: 1993 (42 0904)
Plechy ocelové válcované za 
tepla, tloušťky od 3 mm. Mezní 
úchylky rozměrů, tvaru a hmot
nosti (42 5311)
Plechy a pásy spojitě válcované 
za tepla bez povlaku z nelegova- 
ných a legovaných ocelí. Mezní 
úchylky rozměrů a tolerance 
tvaru.
Kovové výrobky: Druhy doku
mentů kontroly 
Duté průřezy tvářené za tepla 
z nelegovaných a jemnozrnných 
konstrukčních ocelí-část 1: 
Technické dodací předpisy 
(4201051)
Zásady protikorozní ochrany 
podzemních kovových zařízení 
Svařování. Mechanické zkoušky 
svarových spojů tyčí pro výztuž 
do betonu
Svařování. Zkouška tahem tyčí 
pro výztuž se svarovými spoji. 
Svařování. Zkouška lámavosti 
tyčí pro výztuž se svarovými 
spoji.
Svařování. Zkouška tvrdosti 
podle Vickerse tyčí pro výztuž 
se svarovými spoji.
Klasifikace svarů podle rádio
gramu 
Změna a
Svařování. Zkoušení a hodnoce
ní svařitelnosti ocelových tyčí 
pro výztuž do betonu 
Elektrotechnické předpisy ČSN. 

Předpisy pro ochranu před bleskem 
Změna a, b, c, 4 
Tyče pro výztuž do betonu. 
Technické dodací předpisy 
Změna a, b, 3, 4
Geometrická přesnost ve výstavbě 
Beton. Stanovení statického mo
dulu pružnosti v tlaku (73 1319). 
Kovové materiály. Zkouška lá
mavosti (42 0421)
Kovové materiály. Zkouška drá
tu střídavým ohýbáním 
(42 0422)
Navrhování betonových kon
strukcí 
Změna a, 2
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Navrhování ocelových konstrukcí 
Navrhování trubek v ocelových 
konstrukcích 
Změna a
Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí 
Změna a, b, c, 4
Provádění a kontrola konstrukcí 
z předpjatého betonu 
Změna a, 2, 3
Provádění ocelových konstrukcí 
Zrněna a, 2
Provádění ocelových mostních 
konstrukcí 
Zatížení mostů 
Změna a, b
Navrhování ocelových mostů 
Navrhování betonových a žele
zobetonových mostních kon
strukcí 
Změna a, 2
Navrhování mostních konstrukcí 
z predpjatého betonu 
Změna 1
Zatěžovací zkoušky mostů 
Prohlídky mostů pozemních ko
munikací
Ocelové kotvy pro kotvení kabe
lů konstrukcí z dodatečně před- 
pjatého betonu 
Změna a
Systémy dodatečného předpínání. 
Obecné požadavky a zkoušení 
Změna 1

ČSN EN 445 (73 2408) Injektážní malta pro předpína- 

cí kabely. Zkušební metody 
ČSN EN 446 (73 2409) Injektážní malta pro předpína- 

cí kabely. Postupy injektování 
ČSN EN 447 (73 2410) Injektážní malta pro předpína- 

cí kabely. Požadavky na běžnou 
maltu

ČSN ISO 4628-2 Nátěrové hmoty -Hodnocení de

gradace nátěrů - Hodnocení in
tenzity, množství a velikosti 
obecných vad - část 2 Hodnoce
ní stupně puchýřování (67 3071) 

ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových podkladů 

před nanesením nátěrových 
hmot a obdobných výrobků - 
Vizuální hodnocení čistoty po
vrchu - část 1: Stupně zarezavě- 
ní a stupně přípravy ocelového 
podkladu bez povlaku a ocelo
vého podkladu po úplném od
stranění předchozích povlaků 
(03 8221).

ČSN ISO 8504 -1 Příprava ocelových podkladů 

před nanesením nátěrových 
hmot a obdobných výrobků. 
Metody přípravy povrchu. Část 

1: Obecné zásady

CSN73 1401 
ČSN 73 1403

CSN 73 2400

CSN 73 2401

CSN 73 2601

ČSN 73 2603

ČSN 73 6203

ČSN 73 6205 
ČSN 73 6206

CSN 73 6207

CSN 73 6209 
ČSN 73 6221

ČSN P 74 2870

CSN P 74 2871

ČSN ISO 8504 -2 Příprava ocelových podkladů 
před nanesením nátěrových 
hmot a obdobných výrobků. 
Metody přípravy povrchu. Část 

2: Otryskání.
ČSN ISO 8504 -3 Příprava ocelových podkladů

před nanesením nátěrových hmot 
a obdobných výrobků. Metody 
přípravy povrchu. Část 3: Ruční 

a mechanizované čistění.
ČSN EN ISO 9000-1 až-4 Normy pro řízení zabezpe

čování jakosti. Směrnice pro je
jich volbu a používání. Pokyny 
pro řízení programu spolehlivosti

ČSN EN ISO 9001 Systémy jakosti. Model zabez
pečování jakosti při navrhování, 
vývoji, výrobě, uvádění do pro
vozu a servisu

ČSN EN ISO 9002 Systémy jakosti. Model zabez

pečování jakosti při výrobě 
a uvádění do provozu

ČSN EN ISO 9003 Systémy jakosti. Model zabezpe

čování jakosti při výstupní kon
trole a zkouškách

ČSN EN ISO 9004 -2 Řízení jakosti a prvky systému 
jakosti. Část 2: Směrnice pro 
služby 
Změna 1

ČSN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. Korozní 

agresivita atmosfér. Směrné 
hodnoty pro stupně korozní ag
resivity (03 8208)

ČSN ISO 9224 Koroze kovů a slitin. Korozní

agresivita atmosfér. Klasifikace. 
(03 8203)

ČSN ISO 9225 Koroze kovů a slitin. Korozní

agresivita atmosfér. Měření zne
čistění (03 8209)

ČSN ISO 9226 Koroze kovů a slitin. Korozní 

agresivita atmosfér. Stanovení 
korozní rychlosti standardních 
vzorků pro určení korozní agre
sivity (03 8210)

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivní

ho prostředí působícího na beton 
a železobetonové konstrukce

ČSN ISO 10012-1 Požadavky na zabezpečováníja

kosti měřícího zařízení část 
1 :Metrologický konfirmační 
systém pro měřící zařízení. (01 
0360)

ČSN EN 45 001-1991 Všeobecná kritéria pro činnost 

zkušebních laboratoří
ČSN EN 45 012-1991 Všeobecná kritéria pro certifi

kační orgány provádějící certifi
kaci systémů jakosti (01 5257)

ČSN EN 45 014-1991 Všeobecná kritéria pro prohlá

šení shody dodavatelem 
(01 5259)
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20B.11.2 Související předpisy

Zásady rezortního systému jakosti v oboru pozemních 
komunikací (MD ČR OPK, č j. 

18074/94-230 ze dne 19.5. 1994 
uveřejněné ve VD 14/94)

Metodický pokyn k resortnímu systému jakosti v obo
ru pozemních komunikací oblast 
2.2.2 provádění silničních a sta
vebních prací, (MD ČR OPK, 

č.j. 23614/96-230 ze dne 
31.10.1996, uveřejněný ve VD 
21-23/96) ve znění metodického 
pokynu k zavádění RSJ v oboru 
PK, uveřejněného ve VD 25/98 
a pozdějších změn.

Metodický pokyn k resortnímu systému jakosti v obo
ru pozemních komunikací oblast 
2.2.1 - Zkušebnictví (labora
torní činnost)(MD ČR OPK, 

č.j. 19160/95-230 ze dne 
6.6.1995, uveřejněný ve VD 
č.23/1995) ve znění metodické
ho pokynu k zavádění RSJ 
v oboru PK, uveřejněného ve 
VD 25/98 a pozdějších změn.

Metodický pokyn k zavádění resortního systému ja
kosti v oboru pozemních komu
nikací (MDS ČR OPK, č.j. 

29693/98-120 ze dne 23.11.
1998 uveřejněný ve VD 25/98).

Metodický pokyn k resortnímu systému jakosti v obo
ru pozemních komunikací v ob
lasti 2.3.2 - ostatní výrobky 
(MD ČR OPK, č.j. 23621/98 - 

120 dne 7. 7. 1998 uveřejněný 
ve VD 15/98) ve znění poz
dějších předpisů.

Závazný zkušební postup TZÚS-TIS č.09-0008 - „Na
pínací soupravy - metody zkou
šení pro úřední ověřování“.

Technické podmínky č.84 - Protikorozní ochrana oce
lových konstrukcí, 1996

Technické podmínky č.120 - Údržba, opravy a rekon
strukce betonových mostů poze
mních komunikací, 2000

Technické podmínky č.124 - Základní ochranná opat
ření pro omezení vlivu bludných 
proudů na mostní objekty a os
tatní betonové konstrukce poze
mních komunikací, 1999

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

Zásady pro vypracování projektu diagnostiky a údržby 
betonových mostů, 1988.

20B.11.3 Zahraniční normy

prEN 10 138 Předpjatá výztuž (Prestreeing Steels) - 
část 1 až 5

EN 10 163:1991 Dodací podmínky pro jakost povrchu 
ocelových výrobků válcovaných 
za tepla. Plechy, široká ocel 
a tyče tvarové. Část 1,2 a 3.

EN 10210 Duté průřezy tvářené za tepla z nelego- 
vaných a jemnozrnných kon
strukčních ocelí

EN 10219 Duté průřezy tvarované za studená 
z konstrukčních ocelí

EN 10 264 Ocelové kruhové dráty, drátěné výrob
ky, ocelové dráty pro lana

ISO 2408 Ocelová drátěná lana pro všeobecné 
účely, charakteristiky

ISO 4628:1996 Nátěrové hmoty -Hodnocení degrada
ce nátěrů - Hodnocení intenzity, 
množství a velikosti obecných 
vad.

ISO 8369 Ocelová drátěná lana velkých průměrů
DIN 18 800 Teil 7 Stahlbauten; Herstellen,Eignun

gsnachweise zum Schweien 
(Steel structures, Fabrication, 
verification of suitability for 
welding)

ASTM A-586 Zinc Coated Parallel and Helocal Steel 
Wire Structural Strand

ASTM A-603 Zinc Coated Steel Structural Wire Rope
ASTM D-1248-C Polythene Plastics Moulding and 

Extrusion Materials
BS 4545 Methods for Mechanical Testing of Ste

el Wire
DIN 1075 Betonbrücke; Bemessung und 

Ausfürung
DIN 3092 Drahtseil-Vergüsse in Seilhülsen; Meta- 

llishe Vergriisse; Sicherheits
technische Anforderungen und 
Prüfung

DIN 50100 Werkstoffprüfung; Dauerschwingver
such, Begriffe, Zeichen, Durch
führung

20B.11.4 Zahraniční doporučení

RILEM/FIP/CEB RECOMMENDATION RPC 8, Fa
tigue test on prestressing steels 
,Ref.No.: RILEM/RPC 8 
-1979(E)

FIP RECOMMENDATIONS for acceptance of
post-tensioning systems, - 1993

SPECIFICATION for unbonded single strand tendons 
by Post Tensioning Institute ad 
hoc Committee for unbonded 
single strand tendons journal, 
Prestressed concrete Institu
te,Vol. 30, No 2, March/April 
1985

RECOMMENDATIONS for stay cable designe, tes
ting and instalation, Fourth Edi
tion 1999 USA - PTI, DRAFT

FIP RECOMMENDATIONS Corrosion protection of 
unbonded tendons, 1986
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FIP GUIDE TO GOOD PRACTICE Quality assuran
ce and quality control for 
post-tensioned concrete structu
res, 1986

FIP GUIDE TO GOOD PRACTICE Grouting of ten
dons in prestressed concrete, 
1990

FIP TECHNICAL REPORT Tendons, 1995
FIP GUIDE TO GOOD PRACTICE Prestressed con

crete: safety precautions in 
post-tensioning, 1989

FIP RECOMMENDATIONS Acceptance of
post-tensioning systems, 1993

FIP RECOMMENDATIONS Corrosion protection of 
prestressing steels, 1996

FIP STATE OF ART REPORT Materials and systems 
for external prestressing, 1996

FIP RECOMMENDATIONS Deflected tensile test, 
1996

FIP GUIDE TO GOOD PRACTICE Quality manage
ment systems for post-tensioned 
concrete structures according to 
ISO 9001, 1998

FIP RECOMMENDATIONS Qualification and appro
val of prestressing contractors 
and system suppliers, 1998

FIP RECOMMENDATIONS Practical design of 
structural concrete, 1999
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príloha pi

POŽADAVKY NA DOKUMENTACI STAVBY

Pl.l POŽADAVKY NA DOKUMENTACI 
PRO ZADÁNÍ STAVBY

Pl.1.1 Všeobecně

Zásady pro návrh zavěšeného/visutého mostu a poža
davky na skladbu a podrobnost realizační a související 
dokumentace stavby uvádí Dokumentace pro zadání 
stavby ve smyslu ZTKP-D stavby. V dalším jsou uvede
ny požadavky na tyto specifikace, které se dotýkají ná
vrhu pylónu a závěsného/visutého systému, a to pro 
případy složitějších konstrukčních systémů a mostů vět
ších rozpětí.

Dokumentace pro zadání stavby (dále DZS) stanoví:

- normy a doporučení, na základě kterých je konstrukce 
navržena a posouzena,

- specifikace zatížení dle ČSN 73 6203 (nebo dle ČSN 

P ENV 1991-2-4, 1991-2-5, 1991-2-6, 1991-2-7, 
1991-1, 1991-3), dílčí součinitele (materiálu, tření 
atd.), spektrum rozkmitů napětí pro posouzení namá
hání na únavu a návrhová omezení, způsob zavedení 
dynamických účinků, především větru (aerodyna
mické účinky - galloping, flutter a vírové buzení),

- předpoklady statického výpočtu, z kterých se odvo
zují obecné požadavky na přesnost zhotovení a měře
ní,

- požadavky na spolehlivost dle ČSN P ENV 1991 
a ČSN P ENV 1993,

- požadavky na jakost (na plán jakosti a režim kontroly 
jakosti),

- požadavky na experimentální ověření předpokladů 
návrhu nebo využití výsledků zkoušek pro návrh 
např. zjištění únavové únosnosti závěsného/visutého 
systému, aerodynamických součinitelů účinku větru, 
účinného modulu pružnosti a tuhosti pramenů/lan, 
součinitelů tření nebo ověření konstrukčních detailů 
(kotvení, relaxace lan atd.),

- požadavky na kontrolu a zkoušení předpokladů návr
hu při realizaci např.:velikosti síly v závěse/visutém 
lanu, kontrolní zkoušky svarů, styků, montážních 
spojů, homogenity injektáže pro zjištění vnitřních 
vad a trhlin atd.,

- požadavky na předpokládanou životnost konstruk
ce/konstrukčních prvků dle výsledků měření znečis
tění dle ČSN ISO 9225 a ČSN ISO 9226,

- požadavky na vyměnitelnost prvků nosné konstruk
ce,

- požadavky na případné zesílení nosné konstrukce,
- kritéria pro návrh protikorozní ochrany (třídu korozní 

agresivity, atd.),
- klasifikaci požární odolnosti, rozsah požáru,
- požadavky na bezpečnost mostu v dočasných návrho

vých situacích (montážní dle ČSN P ENV 1991-2-6) 
a mimořádných návrhových situacích dle ČSN P

ENV 1991-2-7 (uvažovaný počet havarovaných zá
věsů, náraz na nosný systém mostu),

- požadavky související s opravou a údržbou mostu 
(počet nefunkčních/opravovaných závěsů, svedení 
dopravy na část mostu, odstranění části mostovky), 
vyvozující nepříznivé kombinace zatížení.

Zavěšený most musí být navržen tak, aby nevyžadoval 
rektifikaci napjatosti závěsů po dokončení mostu (kom
penzaci účinků dotvarování a smršťování betonu). Kon
strukční opatření však takový zásah musí jednoduchým 
způsobem umožnit.

Pl.1.2 Požadavky na DZS pylonů

Pylóny musí být navrženy tak, aby bezpečně přenesly 
reakce závěsů zavěšeného (visutého) mostu a to i v pod
mínkách:

- Výměny závěsu,
- Poškození stanoveného počtu závěsů (nárazem vo

zidla, požárem, havárií při výstavbě, diverzí atd),
- Nárazu vozidla, resp. lodě do pylónu. Posouzení kon

strukčních opatření betonových pilířů na náraz vozid
la uvádí např. DIN 1075.

Pl.1.3 Požadavky na DZS závěsného/visuté
ho systému

- Dokumentace zdůvodní velikost přípustného namá
hání závěsu (volného kabelu) - vztah mezi rozkmi
tem napětí a maximálním tahovým napětím závěsu.

- Dokumentace stanoví požadavky na odolnost na úna
vové namáhání závěsného/visutého systému dle 
ENV 1991-3 a případně navrhne způsob ověření prů
kazní zkouškou (např. zhotovení Wöhlerovy křivky 
materiálu, průkazní zkoušku kotvení atd.). Kategorie 
únavové pevnosti prvků závěsného/visutého systému 
uvádí ČSN P ENV 1993-2, příloha A.9.2.

- Dokumentace stanoví požadavky na konstrukční 
opatření pro dodatečné posílení předpětí tuhého závě
su (umístění kotevních prvků v nosné konstrukci pro 
dodatečné připojení kotevních bloků/deviátorů, vol
ných průchodek kabelů atd.).

- Závěsy musí být navrženy jako vyměnitelné a to 
s podmínkou zajištění funkce mostu během výměny 
závěsu. Výjimku z tohoto požadavku u konstrukcí 
s malým počtem závěsů zdůvodní DZS.

- Dokumentace specifikuje způsob ochrany závěsů 
účinným silničním záchytným systémem nebo poža
davky na dimenzování ochranné konstrukce závěsné
ho/visutého systému na náraz vozidla.
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P1.2 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA 
REALIZAČNÍ DOKUMENTACI 
STAVBY

Realizační dokumentace stavby obsahuje ve smyslu 
TKP kap. 1, príloha 3:

- Prováděcí dokumentaci.
- Výrobne technickou dokumentaci:

- výrobní dokumentaci

- u ocelových konstrukcí a betonových pre
fabrikovaných konstrukcí: výrobní výkre
sy a technologické postupy výroby, 
technické přejímací podmínky,

- u betonových monolitických konstrukcí: 
dokumentace skruží, jejich založení a bed
nění,

- montážní dokumentaci (postup výstavby resp. 
montáže pylonu/závěsného/visutého systému, 
technologické postupy a předpisy výstavby),

- návrh výměny závěsu, který obsahuje statické 
posouzení mostu ve fázích výměny a předepisu
je zásady, které je třeba při demontáži a montáži 
závěsného systému dodržovat.

RDS zavěšeného/visutého mostu mimo jiné stanoví:

- výrobní a montážní nepřesnosti (v příloze RDS Po
drobný návrh geometrické přesnosti),

- rozptyl účinků (rozptyl hodnot vlastní tíhy konstruk
ce, přípustné odchylky v předpětí závěsů, rozdílné 
oteplení nosných prvků atd.),

- detailní kontrolu předpokladů návrhu, dále rozpraco
vanou v Dokumentaci kontroly mostu během výstav
by a v Dokumentaci prohlídek, diagnostického 
průzkumu a údržby mostu během provozu (např. prů
běh velikosti síly v závěsu betonového zavěšeného 
mostu v čase),

- postup výstavby pylonu/závěsného/visutého systému 
jako podklad pro příslušný Technologický předpis,

- detailní specifikaci materiálů a technologii provádění 
protikorozní ochrany,

- plán kontrol, vyhodnocování a zkoušení, kritéria pří
pustnosti odchylek a vad, způsob odstranění vad.

Souřadnice vytyčovacích bodů se předávají v rámci 
zhotovení RDS v digitální podobě dle požadavků uve
dených v ZTKP stavby.

RDS definuje následující přípustné geometrické od
chylky:

- vytýčení vytyčovacích bodů na konstrukci,
- rozměrů hutního materiálu před zahájením a na konci 

výroby jednotlivých částí,
- rozměrů, rovinnosti resp. křivosti (přípustné imper- 

fekce), odchylky kontaktnosti dosedacích ploch 
(kontaktních styků) atd. prvků pylónu,

- geometrie konstrukce pylónu ve všech fázích výstav
by (pracovní/montážní spáry betonového pylónu, 
montážní styky ocelového/prefabrikovaného betono
vého pylónu),

- přípustnou odchylku v uložení závěsů (kotevních 
míst vzhledem k ose pylónu, natočení podkladních 
desek kotevních prvků tg a, excentricity uložení prů
chodek (sedel) pro závěsy atd.).
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PŘÍLOHA P2

OPRAVY A ÚDRŽBA PYLONŮ

Pro opravy a údržbu betonových pylonů a betonů spřa- 
žených pylonů platí příslušné odstavce těchto TKP, 
TKP kap. 18 a 31, TP 120 a Technologické postupy pro 
údržbu a opravy mostních objektů pozemních komuni
kací.

Pro opravy a údržbu ocelových pylonů a oceli spřaže- 
ných pylonů platí příslušné odstavce těchto TKP, TKP 
kap. 19 a Technologické postupy pro údržbu a opravy 
mostních objektů pozemních komunikací.
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PŘÍLOHA P3

OPRAVY A ÚDRŽBA ZÁVĚSNÉHO/ VISUTÉHO SYSTÉMU

P3.1 VŠEOBECNĚ

Tato příloha obsahuje požadavky objednatele při prová
dění rektifikace napjatosti v závěsu a oprav a údržby 
komponent závěsného/visutého systému nebo výměny 
celého závěsu/visutého lana. Ve shodě s úmluvou čl. 
20B.4.1 těchto TKP se v dalším pod termínem závěs ro
zumí závěs volný.

Pro závěs tuhý dle čl. 20B.4.1 těchto TKP se uplatňují 
požadavky na údržbu a opravu platné pro železobetono
vé resp. předpjaté konstrukce, uvedené v TKP kap.31.

Rozsah údržby závěsného/visutého systému je popsán 
v Dokumentaci prohlídek, diagnostického průzkumu 
a údržby zavěšeného/visutého mostu. Pro každý zásah 
do konstrukce, který tento rozsah údržby překračuje, 
musí být zpracována dokumentace opravy resp. výměny 
závěsu/visutého lana (dále Dokumentace opravy).

Ve smyslu Přílohy PÍ, čl.l .2 této kap. TKP je návrh sta
vebních zásahů vedoucích ke změně síly v závěsu nebo 
výměny závěsu součástí realizační dokumentace mostu 
a slouží jako podklad pro zhotovení Dokumentace opra
vy/výměny.

Výměna visutého lana znamená vždy zásadní rekon
strukci visutého mostu, která svým rozsahem přesahuje 
obsah této přílohy. Jedná se v podstatě o stavbu nového 
mostu s využitím např. stávajících základů, kdy poža
davky objednatele na výstavbu jsou stanoveny v těchto 
TKP a souvisejících TKP, tzn. vyžaduje se zpracování 
ZTKP stavby.

Pokud realizační (dříve prováděcí) dokumentace s kapi
tolou vztahující se k opravě/výměně závěsného/visuté
ho systému není k dispozici (pravděpodobně případ 
většiny dosavadních zavěšených a visutých mostů), 
nebo skutečnost při realizaci opravy nebo výměny se 
odlišuje od původních předpokladů uvedených v RDS, 
musí Dokumentace opravy obsahovat nové statické po
souzení mostu dle skutečného postupu výstavby (tzn. 
s vlivem stavebního zásahu, vyvozeného opravou/vý
měnou závěsu) a eventuelně výpočet zatížitelnosti.

Opravy a údržbu závěsů/visutého lana zajišťuje majet
kový správce (vlastník) pozemní komunikace prostřed
nictvím zhotovitele, tj. právnické nebo fyzické osoby se 
způsobilostí dle Č1.20B. 1.2 této kapitoly TKP. Majetko
vý správce (vlastník) může provádět opravu a údržbu 
vlastními silami za předpokladu prokázání způsobilosti 
k této činnosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel.

P3.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Materiály použité k opravě nebo údržbě závěsného/vi
sutého systému a jejich kotvení musí splňovat požadav
ky dle odd. 20B.2. této kap. TKP

Pro opravy platí dále TKP kap.31, pro antikorozní úpra
vu TKP kap. 19 a TP 84.

P3.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

P3.3.1 Všeobecně

Technologické postupy prací při opravě, rektifikaci síly 
a výměně závěsů/visutého lana musí splňovat požadav
ky odd.20B.3 této kap. TKP.

Při provádění oprav a údržby za veřejného provozu na 
pozemních komunikacích je nutné dodržovat ustanove
ní uvedená v TKP kap.l, čl.l.8.7, 1.8.8 a 1.9.5.1.

P3.3.2 Prohlídky a údržba

Prohlídky závěsného/visutého systému se provádějí dle 
ČSN 73 6221. Údržba závěsů/visutého lana se provádí 
dle výsledků prohlídky dle ČSN 73 6221 a dle údajů 
v Dokumentaci prohlídek, diagnostického průzkumu 
a údržby mostu a TPPzávěsného/visutého systému.

Kontrolují se především kotevní oblasti a antikorozní 
ochrana povrchu závěsného/visutého systému (poško
zení nátěrů, nehomogenita spojů, celistvost povla
ků/trubek PE atd.).

P3.3.3 Oprava

Podmínky, kdy závěsný/visutý systém nebo jeho ulože
ní přestává plnil svou funkci, obsahuje TPP závěsné
ho/visutého systému.

Oprava závěsného/visutého systému se provádí dle Do
kumentace opravy a ve shodě s ustanoveními této kapi
toly TKP, v případě sanace uložení ve shodě s TP 120 
Údržba, opravy a rekonstrukce mostů pozemních komu
nikací a Technologických postupů pro údržbu a opravy 
mostních objektů pozemních komunikací. Pro opravu 
nátěrů ocelových konstrukcí platí ČSN ISO 8501-1 
a ČSN ISO 8504 -1 ,-2,-3. a TKP kap. 19, čl. 19.3.3 a dal
ší normy týkající se protikorozní úpravy zde citované.

U oprav, kdy je zasahováno do nosných prvků závěsné
ho/visutého systému, zhotovitel předloží objednateli 
k odsouhlasení Technologický předpis opravy závěsné
ho/visutého systému (dále TePř opravy).

O každé údržbě nebo opravě se provádí záznam, který se 
zakládá v mostní evidenci. Obsahuje výsledky prohlí
dek, které vedly k údržbě nebo opravě závěsného/visu
tého systému s údaji důležitými pro posouzení jeho 
funkce. Např.:

- Deformace mostu s údaji o teplotě nosné konstrukce 
(ovzduší) v době měření,

- Stav konstrukce závěsu/visutého lana (antikorozní 
ochrany) a jeho uložení (zákres eventuelních trhlin 
s vyhodnocením šířek atd.),
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- Výsledky měření napjatosti (síly) v závěsech/visutém 
lanu, pokud měření byly prováděny.

P3.3.4 Výměna závěsu

Výměna závěsu zavěšeného mostu proběhne dle Doku
mentace výměny závěsu, která naváže na příslušnou 
část realizační dokumentace mostu. Zhotovitel předloží 
k odsouhlasení objednateli/správci stavby dle zásad 
uvedených v těchto TKP a v ZTKP stavby:

- Realizační dokumentaci výměny závěsu,
- Technický a prováděcí předpis závěsného systému 

(dále TPP závěsného systému) v případě, že by byl 
použit odlišný systém od stávajícího mostu,

- Technologický předpis demontáže a montáže závěs
ného systému (dále TePř výměny) s podrobností uvá
děnou pro TePř montáže - viz čl .20B .3.1 těchto TKP.

P3.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky musí přiměře
ně odpovídat rozsahu údržby nebo opravy dle odd. 
20B.4 této kapitoly TKP a použitým materiálům. Přesný 
rozsah je obsahem smlouvy o dílo mezi objednatelem 
a zhotovitelem.

P3.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky stanoví TePř 
opravy/výměny ve smyslu odd. 20B.5 těchto TKP.

P3.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky stanoví dokumentace opravy a TePř 
opravy/výměny ve smyslu odd. 20B.6 těchto TKP.

P3.7 KLIMATICKÁ OMEZENI

Klimatická omezení odpovídají požadavkům 
odd.20B.7 těchto TKP.

P3.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

P3.8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci stavby písemnou formou s doklady 
dle Č1.20B.8.1 těchto TKP.

P3.8.2 Převzetí prací

Převzetí prací se provede ve shodě s požadavkem objed
natele, který je uveden ve smlouvě o dílo a dle zásad 
uvedených v Č1.20B.8.2 těchto TKP.

Celkové hodnocení opravy závěsného/visutého systé
mu včetně „protokolu o opravě závěsu/visutého lana“ 
a jeho příloh předá objednatel následnému správci mos
tního objektu.

Záruka za provedení práce je předmětem smlouvy o dílo 
na zhotovení opravy.

P3.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Provádí se dle odd. 20B.9 těchto TKP a je stanoveno 
v dokumentaci opravy a TePř opravy/výměny.

P3.10 EKOLOGIE

Požadavky uvádí TKP kap. 1. a odd. 20B. 10 těchto TKP.
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