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22.1 ÚVOD

22.1.1 Všeobecně

Kapitola 22 Technických kvalitativních podmínek sta
veb pozemních komunikací (dále jen TKP) se musí vy
kládat a chápat ve smyslu ustanovení, definic, pokynů 
a doporučení uvedených v kap. 1 TKP - Všeobecně.

Kapitola 22 TKP stanoví požadavky objednatele stavby 
na materiály, technologické postupy, zkoušení a převze
tí výkonů a dodávek při výstavbě, opravách a údržbě:

- ocelových ložisek (pevná, čepová, vahadlová, válco
vá, cylindrická, kluzná, vodící) z ocelí běžných pev
ností nebo z ocelí vysokých pevností

- ložisek hrncových (HL),
- ložisek elastomerových (EL),
- ložisek kalotových a cylindrických,
- kluzných prvků,
- ložisek železobetonových např. vrubových kloubů,
- bezložiskových uložení (kontaktní uložení desek 

nosných konstrukcí, klouby montovaných klenbo
vých konstrukcí atd).

Základní popis ložisek je definován v evropské normě 
EN 1337 „Stavební ložiska“, členěné na 11 částí. Defi
nice ložisek je souhrnně uvedena v části 1 - Všeobecná 
pravidla navrhování - tabulce 1, kde je ke každému typu 
ložiska přidělen normový kód ložiska.
Poznámky: Do doby než vyjde část 1 EN 1337 v ČR je v příloze P2 in

formativní tabulka „Běžné druhy ložisek“ zpracovaná dle návrhu 
z 10/96.

Stanovení druhu ložisek, jejich prostorového rozmístě
ní, jejich funkčních parametrů a rozměrů, způsob osaze
ní a aktivace určuje dokumentace stavby, která musí být 
vypracována v souladu s TKP pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací a s touto kapitolou TKP.

Všechna ložiska s výjimkou ložisek železobetonových 
musí být ve smyslu článku 15.12.4ČSN73 6201 proka
zatelně a jednoduše vyměnitelná, popřípadě opravitelná 
běžně dostupnými způsoby.

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole TKP nej
sou součástí staveb vyžadujících stavební povolení 
a jedná se opravy (stavební úpravy) nebo udržovací prá
ce ve smyslu § 14vyhl. 104/1997 Sb., kde postačí pouze 
ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu, připouští se vy
pracování zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjed
nodušené dokumentace určí objednatel dle nezbytných 
potřeb příslušné stavby případ od případu (viz Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postačí specifi
kace rozsahu prací a požadavků objednatele s potřeb
ným technickým popisem prací, která se ve smlouvě 
o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. Technický po
pis a podmínky na dodržování kvality musí odpovídat 
této kapitole TKP, zde uvedeným ČSN a příslušným 
technickým předpisům.

V případech, kdy

- dokumentace stavby předepíše jiný druh ložisek nebo 
jiné práce než je uvedeno v této kapitole TKP,

- ložiska plní funkci odlišnou než je dokumentací ložis
ka předpokládáno,

- jsou požadovány speciální doplňková vybavení nebo 
funkce,

- jedná se o ojedinělé technické řešení

stanoví objednatel potřebné zásady v Zvláštních tech
nických kvalitativních podmínkách (dále jen ZTKP) 
příp. ve smlouvě o dílo.

Obecně platí pro volbu ložisek a způsobu jejich uložení 
Technické podmínky č. 75 Uložení nosných konstrukcí 
mostů pozemních komunikací (dále TP75).

Pro ložiska vyráběná a osazovaná jako samostatný výro
bek požaduje objednatel na zhotoviteli stavby předložit 
ve smyslu článku 1.3.3.3. kapitoly 1 TKP k odsouhlase
ní Technický a prováděcí předpis ložisek zpracovaný 
výrobcem ložiska (dále TPP).

TPP obsahuje především:

- všeobecné údaje o ložisku, schematický výkres ložis
ka, určení druhu použitých materiálů a funkční para
metry,

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

- informace o výrobní dokumentaci ložiska a jeho sta
tickém výpočtu,

- informace o provedených a požadovaných zkouš
kách,

- údaje pro kvalitní a bezpečné použití včetně upozor
nění na nebezpečí a omezení použitelnosti,

- údaje pro zhotovitele stavby o dodávce, osazení 
a kontrole,

- údaje pro správce mostu o kontrole a údržbě ložisek, 
kde musí být jednoznačně definovány podmínky, kdy 
ložisko neplní funkci a kdy je nutná jeho oprava resp. 
výměna,

- údaje o posouzení technických požadavků a vlastnos
tí ve smyslu nařízení vlády č.178/1997 Sb. ve znění 
nařízení vlády č.81/1999 Sb.

V TPP výrobce musí být především specifikovány 
všechny údaje, parametry, zásady a technologické po
stupy, které jsou uvedeny v této a příslušných kapitolách 
TKP a ZTKP. Tím je také možno zkontrolovat, že poža
davky TKP a ZTKP jsou splněny.

22.1.2 Názvosloví

Názvosloví je uvedeno v ČSN 73 62 00 a v ČSN EN 
1337-1, přičemž pro tuto kapitolu TKPjsou definovány 
následující další termíny:

a) „ELASTOMEROVÉ LOŽISKO“ je deskové lo

žisko, které obsahuje elastomerový blok vyztužený 
plechy,

b) „POOTOČENÍ LOŽISKA (DEFORMAČNÍ 
NEBO KLUZNÉ)“ znamená funkční relativní po
hyb pootočením spodní a horní úložné roviny vůči 
sobě,
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c) „POSUN LOŽISKA (DEFORMAČNÍ NEBO 
KLUZNÝ)“ je funkční relativní pohyb posunem 
pohyblivé části oproti nepohyblivé části ložiska. 
Hodnota vodorovného posunuje kladná, jestliže se 
deska posouvá ve směru od pevného ložiska nebo 
ve směru od bodu, který se v daném směru nejméně 
na mostě pohybuje,

d) „ROZSAH POSUNU LOŽISKA“ je posun ložiska 
vyjádřený jeho kladnou a zápornou částí od dané 
vnitřní (většinou střední) polohy,

e) „NÁVRHOVÝ POSUN LOŽISKA“ je hodnota 

největšího posunu od jedné krajní polohy ke druhé 
krajní poloze, který garantuje výrobce ložiska po 
celou dobu životnosti ložiska jako bezpečně mož
ný,

f) „ROZSAH NÁVRHOVÉHO POSUNU LOŽIS

KA“ je návrhový posun ložiska vyjádřený (větši
nou stejně velkou) kladnou a zápornou částí 
posunu od vnitřní (většinou střední) polohy ložis
ka,

g) „NASTAVENÍ LOŽISKA“ je realizace určité části 

posunutí ložiska, tzn. např. posunutí kluzné desky 
oproti nepohyblivé části ložiska před osazením lo
žiska nebo při vyloučení funkčnosti ložiska do urče
né polohy. Hodnota nastavení je většinou velikost 
posunu kluzné desky od střední polohy. Nastavení je 
kladné, jestliže se kluzná deska posouvá ve směru 
od pevného ložiska nebo ve směru od bodu, který se 
v tomto směru nejméně na mostě pohybuje,

h) „PŘEDNASTAVENÍ LOŽISKA“ je předběžná 

realizace nastavení ložiska u výrobce ložiska na zá
kladě podmínek, které se předpokládají, že nasta
nou při aktivaci ložiska,

i) „SROVNÁVACÍ ROVINA“ je rovina totožná 

s plochou uvnitř ložiska, na kterou působí roznese
né tlaky z např. elastomerové vložky a která je ur
čující pro směr výslednice tlaků na spodní stavbu 
mostu,

j) „ÚLOŽNÁ ROVINA SPODNÍ (HORNÍ)“ je rovi

na totožná se spodní (horní) plochou ložiska,
k) „MĚŘÍCÍ ROVINA“ je rovina určená výrobcem, 

která je rovnoběžná s předepsanou chybou se srov
návací rovinou. Na této ploše se provádějí kontrol
ní měření vodorovnosti.

22.1.3 Způsobilost

Mostní ložisko může provádět a/nebo osazovat zhotovi
tel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná 
oprávnění pro provádění těchto stavebních prací (živ
nostenské listy, autorizace) a současně musí prokázat 
způsobilost pro zajištění jakosti při provádění/osazení 
mostních ložisek podle metodického pokynu RSI-PK 
pro oblast 2.2.2 - provádění silničních a stavebních pra
cí. Zhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potře
bným počtem pracovníků předepsané kvalifikace 
a potřebným technicky způsobilým strojním a dalším 
vybavením. Zkušenost s prováděním prací podle této 
kapitoly TKP prokazuje zhotovitel také referenčním lis

tem provedených prací stejného nebo podobného zamě
ření. Zhotovitel je povinen prokázat též způsobilost zku
šeben, kontrolního systému a dalších činností, které 
mohou ovlivnit jakost prací.

Pracovníci zhotovitele, kteří realizují instalaci mostních 
ložisek, musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé 
odborné technické a dělnické profese a musí být vedeni 
odborným pracovníkem. Vzdělání, praxi v oboru, škole
ní, příp. autorizaci pracovníků rozhodujících profesí je 
zhotovitel povinen na požádání doložit objednateli / 
správci stavby.

Součástí průkazu způsobilosti, zpravidla „certifikací 
systému jakosti“, pro technologický proces „osazení 
mostních ložisek“, jsou i Technologické předpisy osa
zení mostních ložisek (většinou určitého druhu), zpra
cované zhotovitelem stavby (dále TePř).

22.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

22.2.1 Všeobecně

Mostní ložiska jsou „stanovené výrobky“ (ve smyslu § 
12 zákona č. 22/1997 Sb.) jejichž posuzování s ohledem 
na technické požadavky se provádí dle § 5 nařízení vlá
dy č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č.81/1999 Sb. 
Požaduje se před uvedením na trh od výrobce nebo do
vozce certifikace výrobku pro vypracování prohlášení 
o shodě. Doklad o vydaném prohlášení o shodě s certifi
kátem ložiska předkládá zhotovitel objednateli při 
schvalování výrobce/dovozce ložiska objednatelem. 
Pokud ZTKP stanoví nebo pokud objednatel/ správce 
stavby požádá, zhotovitel předloží protokoly a výsledky 
zkoušek „stanoveného výrobku“ a jejich hodnocení po
souzením splnění kvalitativních parametrů podle pří
slušných ČSN, TP, TKP, ZTKP a TPP výrobce.

U materiálů, které se použijí pro zhotovení železobeto
nových ložisek (např. vrubových kloubů), pro bezložis- 
ková uložení, popřípadě pro zabudování ložisek všech 
druhů a jsou „stanovenými výrobky“, musí zhotovitel 
předem doložit objednateli/správci stavby jakost použi
tých materiálů podle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení 
vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č.81/1999 
Sb., předložením dokladu o vydaném prohlášení o sho
dě včetně protokolů s výsledky zkoušek materiálů a je
jich hodnocení posouzením splnění kvalitativních 
parametrů podle příslušných ČSN, TP, TKP resp ZTKP.

Ostatní stavební výrobky použité při realizaci ložisek 
a jejich uložení, které nejsou mezi „stanovenými výrob
ky“, musí být před dodávkou na stavbu doloženy dokla
dem o vydaném prohlášení shody včetně protokolů 
s výsledky všech požadovaných zkoušek a posouzením 
splnění kvalitativních požadavků podle dokumentace 
stavby, příslušných ČSN, technických podmínek a před
pisů uvedených v této kapitole a v souvisejících kapito
lách TKP resp. ZTKP. Podrobnosti o postupu posouzení 
shody stanovuje metodický pokyn RSI-PK v oblasti
2.3.2 - ostatní výrobky.

Popis a kvalita materiálů ložisek a jejich uložení jsou 
stanoveny:
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- v dokumentaci stavby se specifikací v realizační do
kumentaci resp. výrobně technické dokumentaci,

- v TPP výrobce u průmyslově vyráběných ložisek,

- v TePř zhotovitele,

a to dle zásad uvedených v ČSN EN 1337, této kapitole 
TKP, TKP kap. 18 a kap. 19 resp. dalších kapitolách sou
visejících TKP a TP75.

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ložisek se 
provádí dle dokumentace a pokynů uvedených v TPP 
výrobce, které musí být v souladu s ustanoveními kap. 
19 TKP. Návrh a provádění protikorozní ochrany musí 
také vyhovovat požadavkům TP 84 a ČSN EN 1337 - 9 
„Stavební ložiska - Ochrana“.

Antikorozní nátěry nesmějí být na kluzných a valivých 
plochách, jež jsou vyrobeny ze speciálních nerezivějí- 
cích ocelí a nekorodujících kovů.

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

Pro materiály izolační vrstvy ložisek proti zavlečení 
bludných proudů do nosné konstrukce platí dokumenta
ce stavby, Vzorové listy staveb PK VL4 Mosty aTP124
- Základní ochranná opatření pro omezení vlivu blud
ných proudů na mostní objekty a ostatní betonové kon
strukce PK.

22.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
PRACÍ

22.3.1 Obecně

Před zahájením prací musí zhotovitel stavby předložit 
TPP výrobce ložisek k odsouhlasení objednateli/správci 
stavby. Před vlastním osazením ložisek potom musí 
zhotovitel předložit objednateli/správci stavby ke 
schválení „Technologický předpis osazení ložisek“ 
(TePř) s konkretizací pro danou stavbu.

Technologický předpis (TePř) zhotovitele stavby vy
chází a rozpracovává TPP výrobce ložiska, zejména 
o pokyny k objednání, k zajištění VTD včetně statických 
výpočtů individuálně navržených ložisek, k dopravě, 
uložení, osazení a zabudování s případnou specifikací 
pro konkrétní stavbu. Všechny případné změny oproti 
TPP výrobce je nutno projednat s výrobcem ložiska 
a v TePř uvést, že se jedná o změnu.

22.3.2 Osazení ložisek
Osazení ložisek se navrhuje a provádí dle ČSN EN 1337
- 11 „Stavební ložiska - Doprava, skladování a osazo
vání“.

Vlastní osazení ložisek s požadavky na přesnost osazení 
a v závislosti na postupu výstavby je specifikováno v do
kumentaci stavby, TPP a TePř. Technologický předpis 
osazení ložisek může zhotovitel rozdělit na část obec
nou pro ložiska daného druhu a na část pro konkrétní lo
žiska pro danou stavbu.

V místech možného výskytu bludných elektrických 
proudů musí být ložiska izolována. Konstrukční opatře

ní jsou obsahem dokumentace stavby, zpracované dle 
Vzorových listů staveb PK VL4 Mosty a TP124 - Zá
kladní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 
proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce 
PK.

Dokumentace stavby řeší:

- způsob ochrany pro omezení vlivu bludných proudů,
- způsob prokazování předepsaného odporu uložení lo

žiska proti průchodu el. proudů v závislosti na techno
logii výstavby,

- četnost měření při výstavbě a provozu mostu.

Změřený odpor osazeného jednoho ložiska musí být 
nejméně 5kfž.

Dokumentace stavby stanoví ve shodě s TPP výrobce 
ložiska:

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

- přesnost vytýčení polohy ložisek (x, y, z), ajejich osa
zení (Ax; Ay; Az, resp tga) vzhledem k vytyčovacím 
bodům resp. vytyčovacím přímkám,

- přesnost geometrie funkčních prvků ložiska (např. 
vodorovnost, svislost apod.),

- nastavení eventuelně přednastavení pohyblivých lo
žisek, způsob a dobu případné aktivace nebo uvolnění 
ložiska a pod.,

- druh a parametry podložiskových eventuelně nadlo- 
žiskových vrstev.

Způsob měření (např. vodorovnosti měřící roviny vyba
vením ložiska ocelovou měřící konzolou pro krabico
vou libelu nebo přenesení měřící roviny na konstrukci 
podpěry resp. nosné konstrukce) určuje TPP a TePř.

Dokumentace stavby nebo TePř dále stanovují u posuv
ných ložisek velikost výrobního přednastavení, s kte
rým je ložisko transportováno a které obvykle odpovídá 
nastavení v době jeho aktivace. Hodnota přednastavení 
je doplněna o podmínky nastavení určující, kterými 
jsou:

- předpokládaná teplota nosné konstrukce v době akti
vace ložiska,

- stavební postup (stáří betonů nosné konstrukce 
v době aktivace ložiska).

Eventuelní změnu přednastavení ložiska může provádět 
pouze výrobce ložiska nebo osoby jím vyškolené, vždy 
po konzultaci se zhotovitelem dokumentace stavby.

U vybraných konstrukcí se změnami statického systému 
realizační dokumentace stavby ve smyslu požadavků 
TKP, ZTKP nebo TePř uvede:

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

- předpokládanou teplotu nosné konstrukce v době 
změny statického systému,

- u betonových konstrukcí údaje o stáří betonu a o dal
ších vlivech dotvarování a smršťování ovlivňujících,

- vypočtené posuny resp. natáčení ložiska v definova
ných fázích výstavby.
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Během výstavby jsou tyto údaje kontrolovány a potvr
zovány zhotovitelem stavby a objednatelem/správcem 
stavby zápisem do stavebního deníku resp. formou pro
tokolu. V případech určených v ZTKP musí realizační 
dokumentace stavby stanovit metodiku zjišťování a vy
hodnocování teploty nosné konstrukce.

Ložiska se osazují na podpěry vodorovně. Dokumenta
ce stavby může určit i nevodorovné uložení (např. ulo
žení šikmých podpěr, oblouků, uložení nosné 
konstrukce na opěrách pod mostními závěry velkých 
posunů s mostovkou ve velkém podélném sklonu).

22.3.2.1 Ocelová ložiska

Ložiska se osazují dle dokumentace stavby, TP75, TPP 
a TePř. U válcových ložisek se k naklánění vahadla 
v důsledku deformací nosné konstrukce obvykle nepři
hlíží.

22.3.2.2 Ložiska hrncová

Ložiska hrncová se osazují na podpěry dle dokumenta
ce stavby, TP75, TPP a TePř.

Hrncová ložiska musí být vybavena:

- při hmotnosti ložiska větší než 30 kg na horní ploše 
alespoň jedním závěsným okem pro přepravu 
(nejedná-li se o ložisko kotvené, musí být závěsné 
oko odjímatelné),

- prvky fixujícími měřící rovinu na horní části ložiska, 
na spodní části ložiska pouze pro zvláštní případy 
(např. vysoké pilíře) s vyznačením míst pro měření 
naklonění ložiska,

- identifikačním zařízením pro nastavení ložiska ve 
směru posunu, zařízení musí být z nekorodujícího 
materiálu a pro transport demontovatelné,

- u pohyblivých ložisek musí být vždy konstrukčně za
bezpečena možnost úpravy nastavení ložiska,

- prachovou manžetou s upevňovacím páskem,

- popisem horní desky určujícím místo a směry osazení 
ložiska,

- výrobním štítkem v trvanlivém provedení.

Dokumentace stavby, TPP a TePř předpisují přesnosti 
osazení ložiska dle čl. 22.3.2 těchto TKP, zejména pří
pustnou odchylku měřící roviny od vodorovné roviny 
před zabetonováním.

U kotvených pohyblivých ložisek řeší jednoduchým 
způsobem možnost úpravy nastavení horní desky.

22.3.2.3 Ložiska elastomerová

Ložiska elastomerová se osazují na podpěry dle doku
mentace stavby, TP75, TPP a TePř.

Dokumentace stavby stanovuje přípustné odchylky 
v osazení jak samotného ložiska, tak nosné konstrukce 
na ložisko, eventuelně předepisuje vybavit elastomero- 
vé ložisko měřícími body, které umožní kontrolu:

- výšky ložiska,

- vodorovné deformace ložiska po jeho osazení (resp. 
před jeho zatížením) a po zatížení během výstavby 
a provozu mostu,

- natáčení uložení ložiska během výstavby a provozu 
mostu.

Tyto body mohou být ve vhodných případech po osaze
ní nosné konstrukce přeneseny na podpěru a na nosnou 
konstrukci tak, aby bylo možno vyhodnotit vertikální 
a horizontální deformace ložiska.

Elastomerová ložiska se musí vždy skládat nejméně 
z elastomerového bloku uloženého mezi dvě upravené 
plochy (např. ocelové desky, plastbetonové vrstvy, be
tonové prefabrikáty nebo jejich kombinace), které za
bezpečují jeho správné osazení, měření deformačních 
pootočení a posunů a jejich snadnou vyměnitelnost.

Pro vybavení elastomerových ložisek kluznými prvky 
platí obdobná ustanovení jako pro ložiska hrncová dle 
22.3.2.2.

22.3.2.4 Kalotová ložiska a cylindrická ložiska 

Ložiska se osazují dle dokumentace stavby, TPP a TePř.

22.3.2.5 Ložiska železobetonová

Ocelová výztuž musí být nejméně v rozsahu výšky klou
bu + 2x50mm opatřena protikorozní úpravou nebo z ne- 
rezivějící oceli. Přesný rozsah protikorozní úpravy nebo 
prvků z nerezivějící oceli určí dokumentace stavby v zá
vislosti na stupni agresivity prostředí, požadované ži
votnosti apod.

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.

22.3.2.6 Bezložiskové uložení

Postup osazení, přípustné tolerance, eventuelní vyrov
nání výrobních a montážních nepřesností a způsob kon
troly předepisuje dokumentace stavby ve smyslu TP75.

22.3.3 Prohlídka ložisek

Dokumentace stavby může předepsat prohlídky ložisek 
během výstavby. Sleduje se stav ložiska (konstrukce 
a uložení) a vyhodnocuje se velikost posunu (deforma
ce) ložiska. V odůvodněných případech se měří velikost 
posunu (deformace) v závislosti na teplotě nosné kon
strukce.

22.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

22.4.1 Všeobecně

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku dodáva
ných výrobků tak, aby ložisko ajeho osazení odpovídalo 
této kap. TKP a dalším částem Smlouvy o dílo (viz TKP 
kap.l - Všeobecně, čl. 1.5.1).
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Ložiska se vyrábějí a dodávají podle výrobně technické 
dokumentace ložiska a podle TPP ložisek.

22.4.2 Dodávka a přejímání ložisek

Ložiska dodávaná jako samostatný výrobek musí být 
dopravována a skladována podle pokynů výrobce uve
dených v TPP ložiska a podle požadavků ČSN EN 1337
- 11 „Stavební ložiska - Doprava, skladování a osazo
vání“.

Způsob dodávky a přejímky stanovují TPP ložisek. 
V ZTKP nebo ve smlouvě o dílo může být objednate
lem/správcem stavby požadováno technické převzetí 
ložiska u výrobce. Objednatel/ správce stavby musí být 
vždy informován o přejímce ložisek u výrobce alespoň 
10 dní předem.

Ložiska se dodávají se základní výkresovou dokumen
tací, se soupisem protokolů a zkoušek ve smyslu čl. 
22.2.1. této kap. TKP a s dodacím listem, prokazujícím 
kompletnost dodávky. Musí být v něm uvedeno zejmé
na:

- číslo a datum vystavení dodacího listu,

- název a adresa výrobce,

- název a sídlo odběratele,
- místo určení dodávky,
- identifikační údaje ložiska.

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. včetně příloh dle čl.22.2.1 těchto TKP, 
musí být tyto doklady dodány nejpozději s dodacím lis
tem první dodávky ložisek.

U „ostatních výrobků“ se předává doklad o vydaném 
prohlášení shody a další doklady dle čl. 22.2.1 této kapi
toly TKP.

Pokud dokumentace stavby stanoví ochranná opatření 
proti vlivu bludných elektrických proudů, musí být do
loženy údaje o elektrickém izolačním odporu ložiska.

Součástí dodávky ložisek jsou Technologické postupy 
pro provoz ložiska, pokud nejsou jako samostatná přílo
ha součástí TPP ložiska.

22.4.2.1 Ocelová ložiska odlévaná a svařovaná

Pro přejímání a dodávání ložisek platí TNZ 73 6277, čl. 
49-52. Ložiska náleží do výrobní skupiny Aa podle ČSN 

73 2601. Dílenská přejímka se provádí dle ustanovení 
ČSN 73 2603, je-li požadováno ve smluvních podmín
kách, tak za účasti objednatele.

22.4.2.2 Ložiska hrncová

Hrncová ložiskajsou dodávána ve smontovaném stavu. 

Dodávku a přejímání stanoví TPP výrobce a TePř.

22.4.2.3 Ložiska elastomerová

Dodávku a přejímání stanoví TPP výrobce a TePř.

22.4.2.4 Kalotová a cylindrická ložiska 

Dodávku a přejímání stanoví TPP výrobce a TePř.

22.4.2.5 Ložiska železobetonová - vrubová

Dodávku a přejímku stanoví TPP výrobce nebo TePř dle 
zásad TKP kap. 18.

22.4.3 Průkazní zkoušky
Průkazní zkoušky materiálů ložisek zajišťuje zhotovitel 
případně u výrobce/dovozce, přičemž protokoly s vý
sledky zkoušek a jejich hodnocení posouzením splnění 
kvalitativních parametrů dle této kapitoly TKP jsou pří
lohou dokladu o vydaném prohlášení o shodě.

Přejímku a průkazní zkoušky vybraných materiálů loži
sek uvádí EN 1337, přejímku a průkazní zkoušky betonu 
a výztuže stanovuje kapitola 18 TKP, antikorozní ochra
ny ČSN EN 1337-9, TKP kap. 19 a TP84.

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

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.

22.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel ve smyslu 
TPPvýrobce a TePř. Odebírání vzorků a kontrolní 
zkoušky betonu a materiálů použitých k uložení ložiska 
stanoví kap. 18 TKP a TePř.

Kontrolní zkoušky musí být provedeny laboratoří se 
způsobilostí podle metodického pokynu RSJ-PK v ob
lasti 2.2.1.-Zkušebnictví. Laboratoř musí být odsouhla
sena objednatelem/správcem stavby.

22.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky při výrobě stanovuje TPP výrobce, 
při osazení dokumentace stavby, TPP výrobce a TePř.

Mezní úchylky součástí ocelových odlévaných i svařo
vaných ložisek jsou uvedeny v ČSN 73 2611 tab. 16 
a TNŽ 73 6277, čl.31,32 a 48, z ocelí vysokých pevností 
v tab. 17 ČSN 73 2611.

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 a TPP. Dokumentace stavby 
uvede detaily o prostředí, ve kterém bude ložisko plnit 
funkci.

Pro aplikaci jednotlivých materiálů ložiska ajeho ulože
ní platí pokyny uvedené v TPP a TePř (údaje o podmín
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kách aplikace plastmalty: stáří betonu, zbytková 
vlhkost, doba zpracování atd.).

22.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ
PRACÍ

22.8.1 Odsouhlasení prací

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

K žádosti se přikládají doklady prokazující řádné zhoto
vení ložiska, jeho osazení a dalších zhotovovacích prací 
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,

- výsledky kontrolních měření (např. geometrických 
parametrů, elektrického odporu, hodnot protikorozní 
ochrany),

- ostatní doklady požadované TKP, ZTKP,dalšími čás
tmi Smlouvy o dílo, TPP a TePř.

Odsouhlasení prací - ložiska a jeho zabudování se pro
vede ve shodě s požadavkem objednatele, který je uve
den ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen i po 
odsouhlasení výrobku nebo práce o ně řádně pečovat 
a zodpovídá za vzniklé škody až do doby převzetí objed
natelem.

Odsouhlasení dodávky:

Objednatel/správce stavby případně jim pověřená práv
nická nebo fyzická osoba kontroluje shodu výrobku 
s dokumentací stavby a údaji předepsanými v TPP 
a TePř.

Odsouhlasení osazení:

Objednatel/správce stavby kontroluje kompletnost vy
bavení, stav ložiska, geometrii uložení, nastavení, pře
depsaný stav podpěry (materiál, provedení). Zhotovitel 
stavby vypracuje a objednateli/správci stavby předloží 
„protokol o osazení ložisek“, který zaznamená mimo 
jiné způsob osazení, použité materiály, vyhodnocení ne
přesností v osazení, teplotu vzduchu a teplotu nosné 
konstrukce v době osazování a v době aktivace. Obsah 
„protokolu o osazení ložisek “ v rozsahu vhodném pro 
složitější případy je v příloze P3 této kap. TKP. Vypra
cování protokolu se řídí ustanovením ČSN EN 1337-11, 
odst. 7.1.

Odsouhlasení prací provede objednatel/správce stavby 
jen pokud bylo dodrženo provedení dle této kapitoly 
TKP, ZTKP, dokumentace stavby, TPP a TePř.

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

22.8.2 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.

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

Zhotovitel předává objednateli/správci stavby doku
mentaci prokazující kvalitu použitých materiálů a tech
nologií (tj. kopie dokladů o vydaném prohlášení 
o shodě, výsledky zkoušek atd.), dokumentaci skuteč
ného provedení stavby (práce) a další doklady, které ob
jednatel/správce stavby požadoval během výstavby.

Součástí přejímky je i předání protokolu o sledování po
hybů ložiska během výstavby, pokud je sledování v do
kumentaci stavby předepsáno. Protokol o sledování 
pohybů ložiska je nutno z důvodů návazností řešit jako 
přílohu „protokolu o osazení ložisek“.

Objednatel/správce stavby kontroluje zejména stav lo
žiska (antikorozní ochranu), geometrii uložení včetně 
posunů ložiska a vyhodnocení deformací podpěr (sledo
vání sedání resp. stlačení podpěr), předepsaný stav pod
pěry a konstrukce nad ložiskem.

Celkové hodnocení ložiska a jeho uložení včetně „pro
tokolu o osazení ložisek“ ajeho příloh zpracuje zhotovi
tel podle metodického pokynu „Zásady pro hodnocení 
jakosti dokončených staveb pozemních komunikací 
zhotovitelem“ (ŘSD-ČR, 1999).

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 smlouvy o dílo 
a je 5 let, pokud ZTKP neuvádí delší období.

22.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Rozsah sledování deformací ložisek (posuny a pootoče
ní) stanovuje realizační dokumentace stavby. U kon
strukcí, kde lze předpokládat deformace podpěr (sedání 
podloží, zemní tlaky atd.), realizační dokumentace pře
depíše vyhodnocení deformací samotných ložisek ve 
vazbě na sledování deformací podpěr. Přípustné odchyl
ky stanovuje dokumentace stavby a TePř.

U mostních konstrukcí určených v ZTKP je součástí do
kumentace stavby Dokumentace kontroly mostu během 
výstavby a Dokumentace prohlídek, diagnostického 
průzkumu a údržby mostu během provozu, které přede
píší:

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



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

- přípustné odchylky v nastavení pohyblivého ložiska 
na konci záruční lhůty.

22.10 EKOLOGIE

Obecné požadavky uvádí TKP kap. 1.

Při pracích na staveništi při manipulaci se škodlivými 
materiály a následně při zneškodnění odpadů se postu
puje v souladu se zákonem 125/1997Sb a zákonem 
138/1973 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

22.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

22.11.1 Související normy

EN 1337 „Stavební ložiska“
Část 1 - Všeobecná pravidla navrhování

... v ČR zatím nezavedena 
Část 2 - Kluzné prvky

...v ČR zatím nezavedena

Část 3 - Elastomerová ložiska
... v ČR zatím nezavedena 

Část 4 - Válcová ložiska
... v ČR zatím nezavedena 

Část 5 - Hrncová ložiska
... v ČR zatím nezavedena 

Část 6 - Vahadlová ložiska
... v ČR zatím nezavedena 

Část 7 - PTFE kalotová a cylindrická ložiska 
v ČR zatím nezavedena 

Část 8 - Vodící ložiska a konstrukce
... v ČR zatím nezavedena 

Část 9 - Ochrana ... v ČR zavedena
jako ČSN EN 1337 -9 

Část 10- Kontrola a údržba
... v ČR zatím nezavedena 

Část 11 - Doprava, skladování a osazování 
... v ČR zavedena 
jako ČSN EN 1337 - 1 1

ČSN 73 0031 -1988, Spolehlivost stavebních kon
strukcí a základových půd 

ČSN 73 0202 - 1995, Geometrická přesnost ve vý

stavbě
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 - 1999, Navrhování ocelových mostů
ČSN P ENV 1993-2/1999 Navrhování ocelových kon

strukcí. Část 2 : Ocelové mosty
ČSN 73 6206 - 1972, Navrhování betonových a žele

zobetonových mostních kon
strukcí

- změna a - 10/89
- změna 2 - 10/94

ČSN 73 6207 - 1993, Navrhování mostních konstruk
cí z předpjatého betonu

- změna 1 - 1/98
ČSN 73 6221 - 1996, Prohlídky mostů pozemních ko

munikací

22.11.2 Související předpisy

Zásady rezortního systému jakosti v oboru pozemních 
komunikací (MD ČR OPK, č.j. 
18074/94-230 dne 19.5. 1994' 

uveřejněný 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 dne 31.10.1996, 
uveřejněný ve VD 21-23/96) ve 
znění metodického pokynu k za
vádění RSJ v oboru PK, uveřej
něného ve VD 25/98, a poz
dějších změn.

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

č.j. 19160/95-230 dne 6.6.1995, 
uveřejněný ve VD č.23/1995) ve 
znění metodického pokynu k za
vádění RSJ v oboru PK, uveřej
něného ve VD 25/98 a poz
dějších změn.

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

29693/98-120 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 metodic
kého pokynu k zavádění RSJ 
v oboru PK, uveřejněného ve 
VD 25/98 a pozdějších změn.

Typizační směrnice TSm V 1121 Mostní válcová lo
žiska z oceli vysoké pevnosti, 
1983
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TNŽ 736277 - 92 Ocelová ložiska železničních
mostů. Ložiska odlévaná a sva
řovaná, 1992

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL4 
Mosty, 1998

Technické podmínky č.42 - Opravy ocelových nos
ných konstrukcí silničních mos
tů, 1990

Technické podmínky č.75 - Uložení nosných kon
strukcí mostů pozemních komu
nikací, 1995

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

22.11.3 Informativní předpisy

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 součástí nosné konstrukce 
mostů (příslušenství mostů),

1986, revize 1991)
Zásady pro vypracování projektu diagnostiky a údržby 

betonových mostů, 1988
Vzorové projekty údržby a oprav silničních mostů - 

4.Ocelové mosty, 1987
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22.PÍ PŘÍLOHA 1

OPRAVY A ÚDRŽBA

22.P1.1 ÚVOD 

22.P1.1.1 Všeobecně

Tato příloha obsahuje požadavky objednatele pro dodá
vání montážních a sanačních prací při provádění oprav 
a údržby ložisek a jejich uložení.

Návrh a provedení oprav a údržby ložisek a jejich ulože
ní musí splňovat podmínky ČSN 73 6201, ČSN 736221, 
kap. 31 TKP, TP120 a Technologických postupů pro 
údržbu a opravy mostních objektů pozemních komuni
kací.

Při provádění oprav a údržby ložisek a jejich uložení 
musí být splněny požadavky na bezpečnost práce a sil
ničního provozu podle příslušných předpisů, případně 
požadavky kap. 14 TKP (provizorní omezení dopravy 
a případná záchytná bezpečnostní zařízení).

22.P1.1.2 Způsobilost

Opravy a údržbu ložisek zajišťuje majetkový správce 
(vlastník) pozemní komunikace prostřednictvím zhoto
vitele, tj. právnické nebo fyzické osoby se způsobilostí 
dle čl. 22.1.3 této kapitoly TKP. Majetkový správce 
(vlastník) může provádět opravu a údržbu vlastními si
lami za předpokladu prokázání způsobilosti k této čin
nosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel.

22.P1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Materiály použité k opravě nebo údržbě ložisek a jejich 
uložení musí splňovat požadavky odd. 22.2.1 této kapi
toly TKP.

Pro opravy platí dále TKP kap.31, pro antikorozní 
ochranu ČSN EN 1337-9, TKP kap. 19 a TP 84.

22.P1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

22.P1.3.1 Všeobecně

Technologické postupy prací při opravě nebo údržbě lo
žisek musí splňovat požadavky odd. 22.3 této kap. TKP.

Při provádění oprav a údržby za veřejného provozu na 
pozemních komunikacích je nutné dodržovat ustano
vení uvedená v kap.l TKP čl.1.8.7, 1.8.8 a 1.9.5.1.

Při jakémkoliv zásahu do průmyslově vyráběného ložis
ka v záruční lhůtě musí zhotovitel předložit souhlasné 
vyjádření výrobce ložiska.

Při jakémkoliv zásahu do ložiska a jeho uložení, kdy do
jde k ovlivnění funkce mostu (např. nadzdvižení kon
strukce pro kontrolu ložiska nebo opravu nastavení 
ložiska atd.), musí zhotovitel předložit dokumentaci

opravy se statickým výpočtem posuzujícím vliv zásahu 
na namáhání mostu.

22.P1.3.2 Prohlídky a údržba
Prohlídky ložisek se provádějí dle ČSN 73 6221 a dle 
čl.22.3.3 této kapitoly TKP. Údržba ložisek se provádí 
dle výsledků prohlídky dle ČSN 73 6221 přílohy A a dle 
TPP výrobce ložiska a Technologického postupu pro 
provoz ložiska.

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

- deformace ložiska s údaji o teplotě nosné konstrukce 
(ovzduší) v době měření,

- stav konstrukce ložiska a jeho uložení (zákres eventu
elních trhlin s vyhodnocením šířek atd.), případně do
kumentaci pro sledování ložiska a jeho uložení.

22.P1.3.3 Oprava

Podmínky, kdy ložisko nebo jeho uložení přestává plnit 
svou funkci, obsahuje TPP ložiska, TePř nebo doku
mentace stavby (jednoduchá ložiska železobetonová - 
vrubová, bezložisková uložení) - viz čl. 22.1.1 těchto 
TKP.

Oprava ložiska se provádí dle dokumentace opravy a ve 
shodě s ustanoveními této kapitoly TKP, v případě sanace 
uložení ve shodě s TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce 
mostů pozemních komunikací a Technologickými po
stupy pro údržbu a opravy mostních objektů pozemních 
komunikací. Zhotovitel předloží k odsouhlasení Tech
nologický předpis opravy ložiska nebo jeho uložení (dále 
TePř).

22.P1.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky musí přiměře
ně odpovídat rozsahu údržby nebo opravy dle odd. 22.4 
této kapitoly TKP a použitým materiálům. Přesný roz
sah je obsahem smluvního ujednání mezi objednatelem 
a zhotovitelem.

22.P1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky stanoví TePř ve 
smyslu odd. 22.5 těchto TKP.
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22.P1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky stanoví dokumentace opravy aTePř 
ve smyslu odd. 22.6 těchto TKP.

22.P1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení odpovídají požadavkům odd. 22.7 
těchto TKP.

22.P1.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

22.P1.8.2 Převzetí prací

Převzetí prací se provede ve shodě s požadavkem objed
natele, který je uveden ve smlouvě o dílo a dle zásad 
uvedených v čl.22.8.2 těchto TKP.

Celkové hodnocení opravy ložiska a jeho uložení včetně 
„protokolu o opravě ložiska“ a jeho příloh předá objed
natel následnému správci mostního objektu.

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

22.P1.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

22.P1.8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci písemnou formou s doklady dle 
čl.22.8.1 těchto TKP.

Provádí se dle odd. 22.9. těchto TKP a je stanoveno v do
kumentaci opravy a TePř.

22.P1.10 EKOLOGIE

Požadavky uvádí TKP kap. 1. a odd. 22.10 těchto TKP.
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22.P3 PRÍLOHA 3

PROTOKOL O OSAZENÍ LOŽISEK

STAVBA:
OBJEKT:

Protokol

o osazení ložisek

Stavba:

Objekt:

Popis objektu:

Postup výstavby:

Objednatel Zhotovitel:

Druh ložisek Výkres ložisek č.

Výrobce: Dovozce:

Projektant: Nezávislá kontrola:

Príloha: Schema rozmístění ložisek
Podložiskové, nadložiskové vrstvy



Protokol o osazení ložiska

STAVBA:
OBJEKT:

0 i

1 Identifikace
ložiska Podpěra č.

2 Ložisko č.

3 Druh ložiska (die EN 1337-1)

4 Označení ložiska výrobcem

5 Návrhové zatížení svislé N7- kN

6 vodorovné Hx - kN

7 vodorovné Hy - kN

8 Návrhové posunutí vx± mm

9 vy± mm

10 Přednastavení n„x mm

11 n mmpy

12 Výkres ložiska č.

13 Po dodaní Datum dodání

14 Shoda s výkresem ložiska

15 Dodací list č.

16 Vyložení, uložení, přikrytí

17 Označení na horním povrchu

18 Ukazatel posunu

19 Typový štítek

20 Měřící rovina (konzola)

21 Provizorní zpevnění

22 Čistota a stav PKO
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23 Před
osazením

Místo osazení

24 Podložisková konstrukce

25

26 Nadložisková konstrukce

27

28 Zvednutí NK dat/čas

29 síla v kN/zvednutí v mm

30 Způsobilost styčných ploch dolní

31 horní

32 Nastavení nx v mm

33

Osazení

ny v mm

34 Odchylka od vodorovné v mm/m ve směru x

35 ve směru y

36 Zřízení podložisková vrstvy dat/čas

37 nadložisková vrstvy dat/čas

38 Tloušťka podložisková vrstvy v mm

39 nadložisková vrstvy v mm

20



40 Začátek
funkce

Betonáž NK dat/čas

41 Spuštění NK dat/čas

42 Teplota v NK °C

43 Uvolnění prov. zpevnění dat/čas

44 Ochrana kluzných povrchů

45 Čistota a stav PKO

46 Počáteční 
měření 
č. 0
Další
měření
č.

Dat/čas

Al Teplota vzduchu / teplota NK °C

48 Posun pro 1 °C ve směru x

49 ve směru y

50 Odchylka od vodorovné v mm/m ve směru x

51 ve směru y

52 Poloha ukazatele v mm ve směru x

53 ve směru y

54 Vůle v kluzné spáře v mm max

55 min

56 Vůle ve spáře naklápění v mm max

57 (deformace ve směru v7) min

58 Čistota a stav PKO

59 Stav podložiskové vrstvy

60 Stav nadložiskové vrstvy

61 Stav konstrukce ložiska

Zpacoval: Kontroloval:
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V V

Datum: Datum:

Zhotovitel: Objednatel/Správce stavby:
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