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22.1 ÚVOD

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

22.2.4 Ložiska železobetonová - vrubové klou
by, Freyssinetovy

- Typizační směrnice TSm Příslušenství mostů

- kap. 18 TKP.

Tyto technické kvalitativní podmínky (dále jen TKP) 
stanoví zásady pro dodávání, přejímání a používání:

- ocelových ložisek pevných a válcových podle 
ON 73 6277,

- ložisek z ocelí vysokých pevností - pevných a válco
vých,

- ložisek hrncových - kruhových - HLK,

- ložisek elastomerových, vyztužených,

- ložisek železobetonových - vrubových kloubů,

- ložisek lepenkových.

pro mostní objekty na pozemních komunikacích.

V TKP jsou uvedena nejvíce používaná ložiska, která se 
vyrábějí a jsou pro ně zpracovány ČSN, ON, TP a Typi

zační směrnice.

V případě, že dokumentace stavby předepíše jiný druh 
ložisek než je uveden v této kapitole TKP, stanoví 
objednatel potřebné zásady ve Zvláštních technických 
kvalitativních podmínkách (dále jen ZTKP).

22.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Cementovací malta a beton musí vyhovovat usta
novením uvedeným v kapitole 18 TKP. Plastmalta musí 
vyhovovat dokumentaci stavby, směrnici Základní 
ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů 
na mostní objekty pozemních komunikací - vydané 
MHČR SD v r. 1992, případně ZTKP.

Popis a kvalitu materiálů stanoví pro:

22.2.1 Ocelová ložiska pevná a válcová

- ON 73 6277 a normy na tuto navazující.
Ložiska z ocelí vysokých pevností - pevná a válcová

- Typizační směrnice č. V 1121

22.2.2 Ložiska hrncová - kruhová HLK

- ON 02 3570 Hrncová ložiska a technické podmínky 
Hrncová ložiska kruhová - HLK

- Typizační směrnice TSm Příslušenství mostů

22.2.3 Ložiska elastomerová - vyztužená

- Technické podmínky, které vydalo Sdružení pro 
výstavbu silnic Praha

22.2.5 Ložiska lepenková

- Typizační směrnice TSm Příslušenství mostů.

22.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

22.3.1 Osazení ložisek

Ložiska se osazují podle výkresů a pokynů uvedených 
v dokumentaci stavby. Při výrobě a kontrole prací je 
třeba věnovat zvýšenou pozornost

- osazování ložisek na vodorovné plochy,

- pečlivému provedení navržené výztuže v místech 
soustředěného tlaku,

- podlití ložisek po celé ploše.

Pro podlití ložisek válcových z ocelí vysokých pevností 
se užije cementová malta nebo plastmalta s parametry 
podle čl. 22.2.

22.3.1.1 Ocelová ložiska pevná a válcová
Ložiska z ocelí vysokých pevností - pevná 
a válcová

U mostů ve sklonu příčném, podélném nebo obojím, se 
musí při provádění zajistit vodorovná poloha funkčních 
ploch.

U válcových ložisek se k naklonění vahadla v důsledku 
nadvýšení a deformace mostní konstrukce od zatížení 
nepřihlíží.

Při provádění a kontrole provedených prací je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost

- kotvení úložné desky do úložného prahu,

připojení vahadla k ocelové nebo betonové kon
strukci,

- zachování možnosti zdvižení mostní konstrukce 
z ložisek.

22.3.1.2 Ložiska hrncová - kruhová HLK

Pro montáž - osazování hrncových ložisek kruhových 
platí TP výrobce odsouhlasená stavebním dozorem.

Ložiska se osazují na úložný práh vodorovně podle 
ON 02 3570 a podle dokumentace stavby.

Je-li most ve spádu příčném, podélném nebo obojím, je 
třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby ložisko po 
montáži bylo vodorovné. Není-li vytvořeno v nosníku 
lůžko, je nutná klínová podložka.

Osazuje-li se ložisko přímo na nosník nebo ocelovou 
klínovou desku bez malty, musí se mezi nosník a ocel
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vložit destička z měkčeného PVC (viz dokumentace 
stavby nebo pokyn stavebního dozoru).

22.3.1.3 Ložiska elastomerová - vyztužená

Pro osazení elastomerových ložisek musí být povrch 
úložného prahu i plochy nosné konstrukce dosedající na 
ložisko suchý, rovný, drsný a zbavený nečistot, prachu 
a mastnot.

Pokud není v dokumentace stavby uvedeno jinak, je 
nutno dodržet tyto zásady:

a) Je-li úložný práh ve sklonu, ložisko se uloží na 
vrstvu zatvrdlé cementové malty nebo plastbetonu 
s vodorovným povrchem. Při tloušťce vrstvy nad 
50 mm je nutno tuto vrstvu vyztužit.
Zapuštění ložisek pod úroveň povrchu prahu je 
nepřípustné.

b) Dosedací plocha nosné konstrukce musí být rovno
běžná s úložnou plochou ložiska t.j. vodorovná. 
Pouze u prefabrikovaných prvků, které mají nad- 
výšení od předpětí, pokud odpovídající pootočení 
v ložisku nepřesáhne max. tg a, je možno nerovno- 
běžnost ploch ponechat, protože při průhybu kon
strukce od zatížení a vlivem dotvarování bude toto 
záporné pootočení zmenšeno, případně elimino
váno.

c) Ložiska se na opěru osazují v úložné přímce. Me
zery mezi ložisky musí být min. 200 mm. Najedná 
opěře se smí použít jen jeden typ a druh elasto- 
merového ložiska.

d) Vrstvení ložisek je nepřípustné.

e) Ložiska jsou použitelná v prostředí o rozsahu teplot 
od -30° C do +50° C.

f) Uložení nosné konstrukce na opěrách prostřednictvím
elastomerových ložisek musí umožnit:

- čistění prostoru kolem ložisek,

- kontrolu stavu a funkce ložisek,

- výměnu ložisek.

Pro výměnu ložisek je postačující nadzvednutí 
nosné konstrukce o hodnotu rovnou +5 mm.

Pro montáž a osazování platí Technické podmínky pro 
návrh a používání elastomerových ložisek vyztužených.

22.3.2 Nastavení ložisek

Nastavení ložisek válcových ocelových z ocelí vyso
kých pevností a hrncových ložisek je stanoveno v doku
mentaci stavby pro danou konstrukci mostu a se 
zřetelem na předpokládanou montážní teplotu. Nasta
vení ložisek je dáno vzájemnou polohou horní a spodní 
desky válcového či hrncového ložiska, která je odvislá 
od smršťování a dotvarování betonu nosné konstrukce 
mostu a tepelné roztažnosti betonu či oceli v závislosti 
na teplotě ovzduší a teplotním režimu nosné konstrukce 

mostu.

Při montáži a osazování ložisek je nutno provést délko
vou korekci nastavení ložiska vyplývající ze skutečné 
teploty nosné konstrukce v době montáže. Výpočet 
korekce předepisuje dokumentace stavby. Nastavení 
ložiska a teplota nosné konstrukce při aktivaci se zapíše 
do stavebního deníku a dokumentace skutečného prove
dení stavby.

Na desková elastomerová ložiska se nosná konstrukce 
mostu ukládá při teplotě nosné konstrukce stanovené 
v dokumentaci stavby.

Vybavení ložiska měřicí rovinou.

S výjimkou ložisek elastomerových musí být ložiska 
vybavena měřicí rovinou, která umožňuje nasměrování 
ložiska a jeho osazení do správného sklonu a která slou
ží během přejímky a během provozu ke kontrolám polo
hy a pootočení. Odchylka v rovnoběžnosti této měřicí 
roviny od nulové, resp. srovnávací roviny nesmí překro
čit 0.001 průměru ložiska. Fixace měřicí roviny je 
provedena trvanlivým způsobem a je řešena v doku
mentaci.

Maximální odchylka kluzné roviny u všesměrného 
ložiska hrncového od měřicí roviny je 0.003 průměru 
ložiska.

22.3.3 Ochrana ložisek

22.3.3.1 Ochrana ocelových části ložisek

Ocelový povrch ložisek musí být chráněn před korozí 
pozinkováním a nátěry. Skladba nátěrů a druhy proti- 
korozní ochrany řeší kap. 19 TKP. Antikorozní nátěry 
nesmějí být na kluzných a valivých plochách, jež jsou 
vyrobeny ze speciálních nerezavějících ocelí, neko- 
rodujících kovů a plastových povrchů. Nenatírají se také 
povrchy kryté betonem a roviny s měřicími povrchy.

22.3.3.2 Ochrana proti vlivu bludných elektrických 
proudů

V místech možného výskytu bludných elektrických 
proudů musí být ložiska elektricky izolována podle usta
novení Typizační směrnice Základní ochranná opatření 
pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 
pozemních komunikací. Po osazení takto upravených 
ložisek se změří jejich odpor, který musí být nejméně 
5 kíl u jednoho ložiska.

22.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ 

ZKOUŠKY

Ložiska jsou skladována podle pokynů výrobce a chrá
něna před poškozením.

Atesty ložisek, která se na stavbu dodávají jako hotové 
výrobky, budou doloženy údajem elektrického izolační
ho odporu v případě, kdy dokumentace stavby stanoví 
ochranná opatření mostního objektu proti vlivům 
bludných elektrických proudů.
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22.4.1 Ocelová ložiska pevná a válcová 
Ložiska z ocelí vysokých pevností - 
pevná a válcová

Pro přejímání mostních ložisek z oceli a z ocelí vyso
kých pevností ve smyslu Typizační směrnice TSm - 
V 1121 z roku 1983 platí tyto podmínky:

- přejímku ložisek provádí objednatel a zhotovitel 
mostu u výrobce,

- k přejímce se předkládá každé ložisko ve stavu 
smontovaném. Na požádání odběratele předloží 
výrobce k přejímce i jednotlivé jeho součásti,

- při přejímce ložisek se ověřují:

a) doklady o zkouškách materiálu a tvrdosti 
povrchu,

b) doklady o nedestruktivních zkouškách,

c) drsnost povrchu funkčních a úložných ploch,

d) rozměry částí ložisek a velikost mezních úchy
lek,

e) označení ložisek pro montáž,

f) funkce ložiska v sestavovaném stavu,

g) průměry děr a jejich rozteče pro připojovací 
šrouby (ČSN 73 2611).

- nevyhoví-li některá část ložiska nebo jeho funkce 
požadavkům uvedeným v TSm, nesmí být odbě
ratelem převzata,

- objednatel a zhotovitel musí být uvědoměn o pře
jímce nejméně 10 dnů předem,

- k přejímce připraví výrobce ložisek všechny dokla
dy a záznamy o zkouškách, popř. úplnou výkreso
vou dokumentaci.

22.4.2 Ložiska hrncová - kruhová HLK

Kontrola, zkoušení a přejímání hrncových ložisek jsou 
stanoveny v technických podmínkách 323 RB - 01- 
03/80 Hrncová ložiska kruhová - HLK a ON 02 3570.

Kontrola a zkoušení se provádí:

- kontrola přesnosti výrobku u výrobce,

- povinné hodnocení a kontrola hrncových ložisek 
kruhových podle zákona č. 30/1968/Sb. ve státní 
zkušebně,

- přejímka hrncových ložisek podle technických pod
mínek objednatelem a zhotovitelem mostu.

S hrncovými kruhovými ložisky se současně předávají 
technické podmínky pro ložiska, osvědčení o jakosti 
a kompletnosti výrobku a normální příslušenství sestá
vající z jednoho ukazatele posunu a dvou polya
midových šroubů.

Hrncová ložiska jsou na stavbu dodávána ve smonto
vaném stavu a s doklady a záznamy o zkouškách 
a osvědčení o jakosti.

22.4.3 Ložiska elastomerová - vyztužená

Zkoušení a kontrola jakosti ložiska, jeho dodávku 
a přejímku stanoví TP pro návrh a používání mostních 
elastomerových ložisek vyztužených, čl. 9 a 10.

22.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

Odebírání vzorků betonu a kontrolní zkoušky stanoví 
kap. 18TKP.

22.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

22.6.1 Ocelová ložiska pevná a válcová 
Ložiska z ocelí vysokých pevností - 
pevná a válcová

Mezní úchylky součástí válcových ložisek jsou uvedeny 
v ČSN 73 2611 čl.39 tab. 17.

Rozdíl výšek sestaveného ložiska, měřených po obou 
stranách ložiska v příčném směru, smí být nejvýše 
3 mm.

22.6.2 Ložiska hrncová - kruhová HLK

Sklon kluzných ploch ložisek po osazení stanoví 
ON 02 3570 čl.60, pokud v dokumentaci stavby není 
stanoveno jinak.

22.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Ochrana betonových a ocelových konstrukcí před 
nepříznivými klimatickými vlivy se řídí pokyny uvede
nými v kap. 18 a kap. 19 TKP.

22.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Při převzetí ložisek jsou požadovány tyto doklady:

1) Osvědčení výrobce o dodávce.

2) Zápis o kontrole zabudování ložisek.

3) Protokol o zaměření ložisek.

Stavební dozor kontroluje zejména^ následující shody 
s dokumentací stavby, příslušnými ČSN a ON:

1) V osvědčení výrobce ložisek:

- název a označení stavby,

- účel a podmínky použití,

- název závazné výrobní normy,

- prohlášení o jakosti a kompletnosti výrobku,

- prohlášení o provedené kontrole, namazání 
a opatření pro montáž.

2) V zápisu o kontrole zabudování ložisek:

- teplotu vzduchu při aktivaci,
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- materiál ve spáře pod ložiskem,

- materiál ve spáře nad ložiskem,

- směrové nastavení podle dokumentace,

- nastavení hodnoty pro směr posunu,

- povrchovou úpravu úložných ploch,

- zrušení fixace pohybů,

- kompletnost vybavení ložisek,

- stav antikorozní ochrany,

- údaje výrobce na štítku,

- jakost zakotvení v NK, podpěře.

3) V protokolu o zaměření ložisek:

- odchylku výšky osazení v mm,

- odchylku sklonu v mm,

- odchylku nastavení v mm,

- odchylku šíře štěrbiny v mm (jen u hrncových loži
sek).

22.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

22.9.1 Ocelová ložiska pevná a válcová 
Ložiska z ocelí vysokých pevností - 
pevná a válcová

U válcových ložisek ocelových a z ocelí vysokých 
pevností se měří vzájemná poloha úložné desky a vahadla, 
tj. odvalení válce a porovnání s hodnotami stanovenými 
v dokumentaci stavby. Naměřené a vyhodnocené údaje 
předkládá zhotovitel při přejímce.

22.9.2 Ložiska hrncová - kruhová HLK

Na kluzných hrncových ložiskách při očekávaných 
pohybech větších než + 20 mm je kontrolní zařízení:

- ryska a index, nebo

- stupnice a index

- pro měření pohybu na ložiskách.

Naměřené hodnoty se porovnávají s hodnotami stano
venými v dokumentaci stavby. Naměřené a vyhodno
cené údaje předkládá zhotovitel při přejímce.

22.9.3 Ložiska elastomerová - vyztužená

U elastomerových ložisek se sleduje vychýlení ložiska, 
které je odvislé od výšky ložiska. Největší dovolenou 
hodnotu vychýlení pro příslušná zatížení stanoví doku
mentace stavby.

22.10 EKOLOGIE

Není požadováno.

22.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

22.11.1 Související normy
ČSN 01 4202 - 1989, Základní pravidla zamě

nitelnosti. Jednotná soustava 
tolerancí a uložení RVHP. Tole
ranční pole a doporučená ulože
ní (1.1.1992)

- změna a (1.5.1991)
ON 01 4240 - 1977, Základní pravidla zaměnitel

nosti. Mezní úchylky netolero
vaných rozměrů (1.1.1982)

- změna a (1.9.1979)
- změna b (1.1.1982)

ČSN 01 4405 - 1979, Základní pravidla zamě
nitelnosti Tolerance tvaru 
a polohy. Číselné hodnoty 

(1.6.1981)
-změnaa (1.3.1990)

ČSN 01 5015 - 1985, Nedestruktivní zkoušení. Zkou
šení materiálů a výrobků magne
tickou práškovou metodou 
(1.1.1986)

ČSN 02 1005-15 - 1986, Šrouby a matice. Technické 
dodací předpisy. Přejímání 
(1.1.1988)

ČSN 02 1103 - 1961, Přesné šrouby se šestihranou 
hlavou se závitem v hlavě 
(1.1.1963)

- změna a (1.2.1963)
- změna b (1.7.1968)
- změna c (1.10.1973)
- změna d (1.2.1980)
- změna e (1.8.1986)

ON 02 3570 - 1974, Hrncová ložiska. Předmětová 
norma (1.5.1976)

ČSN 03 8204 - 1978, Určování korozní agresivity 
atmosfér pro kovy a kovové 
povlaky (1.2.1979)

ČSN 03 8205 - 1979, Ochrana proti korozi. Všeo
becné požadavky na dočasnou 
ochranu kovů (1.1.1980)

ČSN 03 8220 - 1984, Zásady povrchové úpravy nátě
rem (1.9.1985)

- změna a (1.11.1990)
ČSN 03 8221 - 1988, Ochrana proti korozi. Ocelové 

výrobky. Metody úpravy 
povrchu před nátěrem (1.7.1989)

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

- změna a (1.1.1989)
ČSN 41 1523 - 1976, Ocel 11 523 (1.7.1977)

-změna a (1.12.1982)
- změna z (1.11.1988)

ČSN 41 7029 - 1975, Ocel 17 029 chromová
(1.1.1978)
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ČSN 42 0209 - 1992, Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 
16 válcované za tepla.
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0210 - 1976, Plechy z ocelí třídy 17 válco
vané za tepla. Technické dodací 
předpisy. (1.8.1978)

- změna a (1.11.1990)
ČSN 42 0373 - 1978, Zkoušení kovů. Zkouška 

tvrdosti podle Rockwella. 
Stupnice A, B a C (1.6.1979)

ČSN 42 1261 - 1989, Ocelové odlitky. Technické 
dodací předpisy (1.7.1990)

ČSN 42 2660 - 1975, Ocel na odlitky 42 2660 uhlí
ková (1.6.1977)

ČSN 62 1405 - 1992, Pryž. Stanovení hustoty
ČSN 62 1431 - 1980, Zkoušení pryže. Stanovení 

tvrdosti Shore A (1.1.1981)
- změna a (1.3.1982)
- změna b (1.12.1987)
- změna c (1.10.1989)

ČSN 62 1432 - 1980, Zkoušení pryže. Stanovení 
tvrdosti Shore D (1.4.1981)

ČSN 62 1436 - 1982, Pryž. Stanovení tahových 
vlastností (1.1.1983)

ČSN 62 1441 - 1955, Zkoušení pryže. Zkoušení pryže 
na mnohonásobné stlačení 
(1.1.1956)

ČSN 62 1456 - 1980, Pryž. Stanovení trvalé deforma
ce v tlaku za podmínek 
konstantní deformace (1.7.1981)

ČSN 62 1488 - 1982, Pryž. Metoda stanovení

odolnosti pryže proti vzniku 
a růstu trhlin prolamováním 
(1.1.1983)

ČSN 62 1529 - 1978, Fyzikální zkoušky pryže. Stano
vení odolnosti pryže proti 
ozónu za statických podmínek 
(1.1.1981)

- změna a (1.10.1986)
ČSN 62 1530 - 1981, Fyzikální zkoušky pryže. Stano

vení materiálové životnosti 
deformované pryže v přiro
zených atmosférických 
podmínkách (1.10.1982)

ČSN 63 0100 - 1978, Mezní úchylky rozměrů pro 
výrobky z technické pryže
(1.1.1979)

ČSN 65 7131 - 1986, Konzervační vazelíny 

(1.11.1987)

ČSN 67 3355 - 1983, Barva olejová základní kuma- 
ronová suříková O 2005 
(1.1.1985)

ČSN 73 0081 - 1985, Ochrana proti korózii ve
stavebníctve. Všeobecné usta
novenia (1.1.1987)

ČSN 73 1495 - 1984, Šroubové třecí spoje ocelových 
konstrukcí (1.4.1986)

- změna a (1.2.1987)
- změna b (1..9.1987)

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

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

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

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

ČSN 73 6201 - 1978, Projektování a prostorové uspo
řádání mostních objektů
(1.3.1980)

-změnaa (1.2.1987)
ON 73 6277 - 1965, Navrhování ocelových mostních 

ložisek (1.4.1966)

22.11.2 Související předpisy

Typizační směrnice TSm - V 1121 Mostní válcová 
ložiska z oceli vysoké pevnosti 
z roku 1983

Hrncová ložiska kruhová TP 323 RB - 01 - 03/80 z r. 
1980

Technologická pravidla - Montáž hrncových ložisek 
z r. 1980

Technické podmínky pro návrh a používání mostních 
elastomerových ložisek vyztu
žených z r. 1989, Sdružení pro 
výstavbu silnic Praha

Typizační směrnice TSm - V - 706 a součástí nosné
konstrukce mostů, (příslušenství 
mostů) 1986, revize 1993

Typizační směrnice - Základní ochranná opatření pro 
omezení vlivu bludných proudů 
na mostní objekty pozemních 
komunikací, Pontex 1992 
(účinnost 1.1.1993)
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