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22.1 ÚVOD

Kapitola 22 Technických kvalitativních podmínek (dále 
jen TKP) se musí vykládat a chápat ve smyslu stanovení, 
definic, pokynů a doporučení uvedených v kap.l TKP - 
Všeobecně

Kapitola 22 TKP stanoví zásady pro dodávání, přejímání 
a používání:

- ocelových ložisek odlévaných a svařovaných,

- ložisek válcových z ocelí vysokých pevností,

- ložisek hrncových - kruhových HLK,

- ložisek elastomerových,

- ložisek železobetonových - vrubových,

- bezložiskových uložení.

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

Obecně platí pro volbu ložisek a způsobu jejich uložení 
Technické podmínky č.75 Uložení nosných konstrukcí 
mostů pozemních komunikací (dále jen TP75). V kap.4 
těchto TP75 jsou stanoveny obecné podmínky a poža
davky kladené na průmyslově vyráběná ložiska.

Pro ložiska uvedená v čl. 22.2.1 až 3 a pro ložiska spe
ciální předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení objed
nateli Technické podmínky ložisek (dále TPL). TPL 
obsahují technické podmínky výrobce ložisek doplněné 
aktualizací zhotovitele stavby. Požadavky na obsah TPL 
uvádí kap.4.1.5.TP75:

- všeobecné údaje o ložisku,

- technické údaje pro návrh ložiska včetně informace, 
podle kterých norem a souvisejících technických 
předpisů jsou ložiska navržena,

- údaje pro zhotovitele stavby,

- údaje pro správce mostu, kde musí být jedno značně 
definovány podmínky, kdy ložisko neplní funkci 
a kdy je nutná jeho oprava resp výměna.

V případech speciálních požadavků na konstrukci ložis
ka, jeho osazování nebo jeho uložení, budou tyto poža
davky uvedeny v ZTKP, které eventuelně předepíší 
zpracování zvláštních TPL pro konkrétní stavbu. Veške
ré odlišnosti oproti znění standardních TPL musí zhoto
vitel stavby odsouhlasit s výrobcem ložiska.

Průmyslově vyráběná ložiska musí být certifikována ve 
smyslu TP75, pokud ZTKP u atypických ložisek nesta
noví jinak.

22.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Materiály použité pro osazení ložisek musí vyhovovat 
příslušným ustanovením kapitol 18 (beton) a 19 (ocel) 
TKP a musí být specifikovány v TPL.

Pro aplikaci plastbetonů platí Vzorové listy staveb PK 
VL4 Mosty a Směrnice - Základní ochranná opatření pro 
omezení bludných proudů pro mostní objekty PK.

Popis a kvalitu materiálů dle jednotlivých druhů ložisek 
uvádí:

22.2.1 Ocelová ložiska odlévaná a svařovaná

- Realizační dokumentace stavby.

- TNŽ 736277.

- Typizační směrnice TSm - V1121.

22.2.2 Ložiska hrncová - kruhová HLK

- Realizační dokumentace stavby.

- TPL konkrétního typu ložiska.

- Typizační směrnice TSm - V -706 Příslušenství 
mostů.

22.2.3 Ložiska elastomerová

- Realizační dokumentace stavby.

- TP pro návrh a používání mostních elastomero vých 
ložisek vyztužených.

- TPL konkrétního typu ložiska.

22.2.4 Ložiska železobetonová - vrubová

- Dokumentace stavby.

- Typizační směrnice TSm Příslušenství mostů.

- kap. 18 TKP.

22.2.5 Bezložiskové uložení

- Dokumentace stavby.

- Typizační směrnice TSm Příslušenství mostů.

22.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

22.3.1 Osazení ložisek

Osazení ložisek s požadavky na přesnost osazení je spe
cifikováno v dokumentaci stavby a v TPL. Dokumen
tace stavby též řeší osazení konstrukce na ložisko, resp 
jeho aktivaci. Zhotovitel osazení musí prokázat způso
bilost pro zajištění jakosti při osazování ložiska podle 
metodického pokynu RSJ-PK č.j 23614/96-230.

Musí být dodrženy:

- tolerance v provedení podpěry a nosné konstrukce 
ve vztahu k ložisku,

- přesnost vytýčení polohy ložisek (x,y,z), a jejich

osazení (Ax; Ay; Az, resp tga) vzhledem k vytyčo
vacím bodům resp vytyčovacím přímkám,

- nastavení pohyblivých ložisek (obvykle se jedná 
o vodorovný posun).

Způsob měření (vybavení ložiska měřící rovinou, její 
fixace trvanlivým způsobem, např osazením ocelové
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konzoly pro krabicovou libelu u ložisek HLK nebo pře
nesení měřící roviny na konstrukci podpery resp nosné 
konstrukce) určuje dokumentace stavby nebo TPL.

22.3.1.1 Ocelová ložiska odlévaná a svařovaná

Ložiska se osazují dle dokumentace stavby, TP75 
a TPL. Při osazování pohyblivých ložisek se má zajistit 
vodorovná poloha funkčních ploch. U válcových loži
sek se k naklánění vahadla v důsledku deformací nosné 
konstrukce obvykle nepřihlíží. Pro nastavení ložiska ve 
směru pohybu platí stejné zásady, jako jsou uvedeny v čl
22.3.1.2.

22.3.1.2 Ložiska hrncová - kruhová HLK

Ložiska HLK se osazují na podpěry obvykle vodorovně 
dle dokumentace stavby, TP75 a TPL.

Ložiska HLK musí být vybavena:

- prvky fixujícími měřící rovinu na spodním a horním 
hrnci,

- vyznačením míst pro měření naklonění ložiska,

- identifikačním zařízením pro nastavení ložiska ve 
směru posunu,

- u jednosměrně kluzného ložiska vyznačením osy po
sunu.

Identifikační zařízení musí být z nekorodujícího mate
riálu a pro transport demontovatelná.

Dokumentace stavby a TPL předpisuje vedle přesnosti 
osazení ložiska dle čl 22.3.1 přípustnou odchylku měřící 
roviny od srovnávací (vodorovné) roviny před zabeto
nováním. U kluzných ložisek dále stanovuje velikost 
výrobního přednastavení, s kterým je ložisko transpor
továno a které obvykle odpovídá nastavení v době jeho 
aktivace. Tuto hodnotu nastavení doplní o podmínky 
nastavení určující, což bývá závislost na teplotě nosné 
konstrukce v době aktivace ložiska. Eventuelní změnu 
nastavení ložiska může provádět pouze výrobce ložiska 
nebo osoby jím vyškolené.

U vybraných konstrukcí se změnami statického systému 
realizační dokumentace stavby resp TPL konkrétní stav
by ve smyslu požadavků ZTKP obsahuje:

- údaje o vlivech změny statické neurčitosti nosné 
konstrukce na posun ložiska,

- předpokládanou teplotu nosné konstrukce v době 
změny statického systému,

- u betonových konstrukcí údaje o stáří betonu 
a o dalších vlivech dotvarování a smršťování ovliv
ňujících,

- posuny resp natáčení ložiska v definovaných fázích 
výstavby.

Během výstavby jsou tyto údaje kontrolovány a potvr
zovány zhotovitelem stavby a stavebním dozorem zápi
sem do Stavebního deníku resp formou protokolu.

V určených případech musí realizační dokumentace 
stavby stanovit metodiku zjišťování a vyhodnocování 
teploty nosné konstrukce.

22.3.1.3. Ložiska elastomerová.

Ložiska elastomerová se osazují na podpěry obvykle 
vodorovně dle dokumentace stavby, TP75 a TPL.

Musí být vybavena měřícími body, které umožní:

- kontrolu výšky ložiska a vodorovného posunu ložis
ka po jeho osazení (resp před jeho zatížením) a po 
zatížení během výstavby a provozu mostu.

Tyto body mohou být ve vhodných případech po osazení 
nosné konstrukce přeneseny na podpěru a na nosnou 
konstrukci tak, aby bylo možno vyhodnotit stlačování 
a posuny ložiska.

22.3.1.4. Ložiska železobetonová - vrubová

Povrch podpěry a nosné konstrukce musí být vybaven 
měřícími body, z kterých je možno usoudit na natáčení 
nosné konstrukce kolem osy uložení během provozu 
mostu.

22.3.1.5. Bezložiskové uložení

Postup osazení předepisuje dokumentace stavby ve 
smyslu TP75.

22.3.2 Ochrana ložisek

22.3.2.1 Ochrana ocelových částí ložisek

Ocelový povrch ložisek musí být ochráněn proti korozi 
dle TP č. 84. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
a dle kap. 19 TKP. Antikorozní nátěry nesmějí být na 
kluzných a valivých plochách, jež jsou vyrobeny ze 
speciálních neřeži vějících ocelí a nekorodujících kovů.

Zabetonované části ocelové konstrukce ložisek s krytím 
menším než 50mm musí mít antikorozní úpravu.

22.3.2.2 Ochrana proti vlivu bludných elektric
kých proudů

V místech možného výskytu bludných elektrických 
proudů musí být ložiska izolována dle Vzorových listů 
staveb PK VL4 Mosty a Směrnice - Základní ochranná 
opatření pro omezení bludných proudů pro mostní ob
jekty PK. Po osazení takto upravených ložisek se změří

jejich odpor, který musí být nejméně 5k£ž u jednoho 
ložiska.

22.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

Ložiska dle čl.22.2.1 až 3 musí být transportována 
a skladována podle pokynů výrobce.

Způsob dodávky a přejímky stanovují TPL. Dodávají se 
s označením, s dodacím listem prokazujícím komplet
nost dodávky, s certifikátem ložisek, s identifikačním 
výkresem ložisek, s doklady o zkouškách, s osvědčením 
o jakosti použitých materiálů ložisek. Objednatel a zho
tovitel stavby musí být uvědoměn o přejímce ložisek 
u výrobce alespoň 10 dní předem.
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Pokud dokumentace stavby stanoví ochranná opatření 
proti vlivu bludných elektrických proudů, musí být do
loženy údaje o elektrickém izolačním odporu ložiska.

22.4.1. Ocelová ložiska odlévaná a svařovaná
Pro přejímání a dodávání ložisek platí TNŽ 736277, čl 
49-52. Nevyhoví-li některá část ložiska požadavkům 
v TNŽ 736277 uvedeným, nesmí být zhotovitelem stav
by převzata.

22.4.2 Ložiska hrncová - kruhová HLK

Hrncová ložiska jsou dodávána ve smontovaném stavu. 

Dodávku a přejímání HLK stanoví TPL.

22.4.3 Ložiska elastomerová

Dodávku a přejímání stanoví TPL.

22.4.4 Ložiska železobetonová - vrubová

Přejímka a průkazní zkoušky betonu a výztuže stanovují 
kapitoly 17 a 18TKP.

22.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

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

22.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky při výrobě stanovuje TPL, při osa
zení TPL, pokud dokumentace stavby neurčuje jinak. 
Mezní úchylky součástí ocelových ložisek jsou uvedeny 
v ČSN 73 2611 tab 17.

22.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Ochrana betonových a ocelových konstrukcí před ne
příznivými klimatickými vlivy se řídí pokyny uvedený
mi v kap.18 a 19 TKP.

22.8. ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Správnost provedení se kontroluje:

- při dodávce:

Stavební dozor a zhotovitel stavby kontrolují shodu vý
robku s dokumentací stavby a údaji předepsanými 
v TPL.

- po osazení:

Stavební dozor kontroluje kompletnost vybavení, stav 
ložiska, geometrii uložení, nastavení, předepsaný stav 
podpěry (materiál, provedení). Zhotovitel stavby vypra
cuje a stavebnímu dozoru předloží protokol o osazení, 
který zaznamemá mimo jiné způsob osazení, použité 
materiály, vyhodnocení nepřesností v osazení, teplotu 
vzduchu a teplotu nosné konstrukce v době osazování

a v době aktivace. Dokumentace stavby eventuelně pře
depíše další kontrolu ložiska těsně před jeho aktivací 
(zabetonováním, spojením s nosnou konstrukcí).

- při přejímce stavby:

Objednatel stavby resp stavební dozor kontroluje zvláště 
stav ložiska (antikorozní ochranu), geometrii uložení 
včetně posunů ložiska a vyhodnocení deformací podpěr 
(sledování sedání resp stlačení podpěr), předepsaný stav 
podpěry a konstrukce nad ložiskem. Součástí přejímky 
je i předání protokolu o sledování pohybů ložiska bě
hem výstavby objednateli resp stavebnímu dozoru, po
kud je sledování v dokumentaci stavby předepsáno.

22.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Rozsah sledování deformací stanovuje realizační doku
mentace stavby. U vybraných konstrukcí je součástí do
kumentace stavby Dokumentace kontroly mostu během 
výstavby a Dokumentace diagnostického průzkumu 
a údržby mostu během provozu, které předepíší:

- způsob měření pohybů ložiska v předepsaných fá
zích výstavby a provozu mostu,

- vazbu těchto měření na sledování deformací podpěr, 
t.zn sedání mostu resp. stlačení podpěr.

22.10 EKOLOGIE

Není požadováno

22.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

22.11.1 Související normy
ČSN 73 0202 - 1995, Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola betono

vých konstrukcí
- změna a - 1/1988
- změna b - 10/1989
- změna c - 4/1991
- změna 4 -11/1992

ČSN 73 2603 - 1996, Provádění ocelových mostních 
konstrukcí

ČSN 73 2611 - 1981, Úchylky rozměrů a tvarů ocelo
vých mostních konstrukcí

- změna a - 2/82
- změna b - 4/88
- změna 3-6/93
- změna 4 - 1/94

ČSN 73 6201 - 1995, Projektování mostních objektů 
ČSN 73 6203 - 1986, Zatížení mostů

- změna a - 8/1988
- změna b - 11/1989

ČSN 73 6205 - 1987, Navrhování ocelových mostních 

konstrukcí
- změna a - 2/87
- změna b - 12/86
- změna c - 9/89
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ČSN 73 6206 - 1972, Navrhování betonových a žele
zobetonových mostních kon
strukcí

- změna a - 10/89
- změna 2 - 10/94

ČSN 73 6221 - 1996, Prohlídky mostů pozemních ko
munikací

22.11.2 Související předpisy

Typizační směrnice TSm V 1121 Mostní válcová lo
žiska z oceli vysoké pevnosti, 
1983

Hrncová ložiska kruhová TP 323RB-01-03/80, 1980
Technické podmínky pro návrh a používání mostních 

elastomerových ložisek vyztuže
ných, 1989, Sdružení pro vý
stavbu silnic Praha

Typizační směrnice TSm - V - 706 Vybavení mostů 
a součásti nosné konstrukce

mostů (příslušenství mostů), 
1986, revize 1991

TNŽ 736277 - 92 Ocelová ložiska železničních mos
tů. Ložiska odlévaná a svařova
ná, 1992

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL4 
Mosty, 1995

Technické podmínky č.75 - Uložení nosných konstruk
cí mostů pozemních komuni
kací, 1995

Technické podmínky č. 84 Protikorozní ochrana ocelo
vých konstrukcí, 1996

Zásady pro vypracování projektu diagnostiky a údrž
by betonových mostů, 1988

Směrnice Základní ochranná opatření pro omezení vli
vu bludných proudů na mostní 
objekty pozemních komunikací, 
1992
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