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23.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
1 TKP - Všeobecně.
Tyto technické kvalitativní podmínky (dále jen TKP) 
stanoví zásady pro dodávání, přejímání, skladování 
a montáž mostních závěrů.
V této kapitole TKP jsou popsány tyto mostní závěry:
- podpovrchový a mostní závěr STRUCTOFORS,
- ÚCHD-SVB83,

- GHH - A 30, GHH - A 60,
- GHH - M 50, GHH - M 100, GHH - M 160,
- 3W - 80 J, 3W - 160 N, 3W - 240 N,

- 3W - 320 N, 3W - 400 N, 3W - 480 N,
- 3W - 560 N, 3W - 640 N, 3W - 720 N.
V případě, že dokumentace stavby předepíše jiný druh 
mostního závěru než je uveden v této kapitole, stanoví 
objednatel potřebné zásady ve Zvláštních technických 
kvalitativních podmínkách (dále jen ZTKP).

23.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLU

Popis a kvalitu materiálů stanoví pro:

23.2.1 Podpovrchový mostní závěr a mostní 
závěr STRUCTOFORS

- Směrnice Podpovrchová dilatace STRUCTOFORS 
a výsledky zkoušek dilatačních spar vyztužených 
tkaninou STRUCTOFORS.

23.2.2 Mostní závěr ÚCHD - SVB 83
- ČSN 41 1373 - pro ocelovou část mostního závěru,
- ČSN 62 1488, ČSN 62 1530, ČSN 63 0100 - pro 

pryžovou část mostního závěru.

23.2.3 Mostní závěry GHH - A 30 A 60, GHH - 
M 50, M 100 a M 160

- Technické pokyny pro mostní závěry IS - GHH typ 
A a T z roku 1984.

- Technická pravidla pro mostní závěry IS - GHH typ 
A a typ M - Multiflex z roku 1989.

23.2.4 Mostní závěry 3W - 80 J, 160 N až 720 N
- Technologický předpis č.22/88 PR Výroba a montáž 

mostních závěrů 3W.
- Technologická pravidla pro výrobu a osazování 

mostních závěrů 3W z roku 1991.

23.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Výroba, přeprava a manipulace s konstrukcí mostního 
závěru, stejně jako uskladnění na stavbě, jsou popsány 
v technických podmínkách, či technologických poky
nech vydaných zhotovitelem mostního závěru a schvá
lených stavebním dozorem.
Technologická pravidla pro výrobu, montáž a konečné 
úpravy jsou závazná pro zhotovitele a výrobce mostního 
závěru, pokud dokumentace stavby na základě speci

fických podmínek dané konstrukce mostu nestanoví 
jinak. TP schvaluje stavební dozor.

23.3.1 Podpovrchový mostní závěr a mostní 
závěr STRUCTOFORS

Postup prací je stanoven v Typizační směrnici TSm - V - 
706 z r. 1986 oddíl 2.II.B.

23.3.2 Mostní závěr ÚCHD - SVB 83
Postup prací je stanoven v Technologických pokynech 
TP 21 pro výrobu, montáž a údržbu dilatačního mostní
ho závěru UCHD - SVB 83 z r. 1985.

23.3.3 Mostní závěry GHH - A 30, A 60, GHH - 
M 50, M 100 a M 160

Pro postup prací platí Technická pravidla pro mostní 
závěry IS - GHH typ A a typ M - Multiflex z r. 1989.

23.3.4 Mostní závěry 3W - 80 J, 3W -160 N až 
720 N

Postup prací je stanoven v Technologických pravidlech 
pro výrobu a osazování mostních závěrů 3W.
Po osazení mostních závěrů do rýh v nosné konstrukci 
mostu a přechodových deskách budou tyto rýhy zabe
tonovány druhem betonu, který je předepsán v doku
mentaci stavby.

23.3.5 Nastavení mostních závěrů
Velikost dilatační spáry mostního závěru se nastavuje 
před montáží závěru, t.j. před přivařením kotev závěru 
k výztuži konstrukce mostu. Nastavení velikosti dila
tační spáry je stanoveno v dokumentaci mostu se zřete
lem na předpokládanou montážní teplotu. Je odvislé od 
typu konstrukce mostu, dalšího smršťování a dotva- 
rování betonu nosné konstrukce a tepelné roztažnosti 
betonu v závislosti na teplotě ovzduší a teplotním reži
mu nosné konstrukce mostu.
Při osazování mostních závěrů se určí korekce vyplý
vající ze skutečné teploty nosné konstrukce v době 
montáže. Skutečná hodnota nastavení závěru při osazení 
se uvede do stavebního deníku a do dokumentace 
skutečného provedení stavby.

23.3.6 Ochrana ocelových částí mostních závěrů
Plochy ocelových částí mostního závěru, které jsou 
vystaveny atmosferickým vlivům nebo přicházejí do 
styku s živičnými vrstvami, se chrání proti korozi meta- 
lizací a nátěrem (kromě těch, které jsou vyrobeny 
z nerezavějících oceli-).
Všechny plochy, které přicházejí do styku s betonem, 
zůstávají bez povrchové úpravy v místech, kde krytí 
betonem je větší než 50 mm.
Ocelové části mostních závěrů, které se chrání me- 
talizací, se očistí otryskáním na čistý kov podle 
ČSN 03 8221. Kvalita otryskaného povrchu musí odpo
vídat vzoru 6 a 10 přílohy ČSN 03 8221.

Otryskané části konstrukce se metalizují zinkem nebo 
hliníkem podle ČSN 03 8551. Tlouštka metalizace je 
stanovena v kap. 19 TKP.
Skladbu a tloušťky nátěrů mostních závěrů stanoví kap. 
19 TKP.
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Na části mostního závěru s povrchovou úpravou není 
dovoleno cokoli přivařovat.
Konzervace čepů pohyblivých částí a instalace gumo
vých pásů se provádí po dokončení povrchové ochrany.
Mostní závěry musí být vždy ukončeny na vnějším líci 
říms pohledovou úpravou a spolehlivým zabezpečením 
proti zatékání vody kdekoliv do konstrukce.

23.3.7 Ochranná opatření před účinky 
bludných elektrických proudů

V místech možného výskytu bludných elektrických 
proudů musí být mostní závěry elektricky izolovány 
podle dokumentace stavby a ustanovení směrnice 
Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 
proudů na mostní objekty pozemních komunikací. Po 
osazení takto upravených mostních závěrů se změří 
jejich odpor, který musí být nejméně 5 kil

23.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Mostní závěry se vyrábějí podle schválené dokumentace 
stavby. Zhotovitel konstrukce mostního závěru garantu
je kvalitu použitého materiálu a výrobu mostního závě
ru, t.j. rovinnost a rovnoběžnost dílů a stupeň přesnosti 
předepsaný v dokumentaci^ Pro rozměry netolerované 
v dokumentaci platí norma ČSN ISO 2768-1 Všeobecné 
tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových 
a úhlových rozměrů.
Pro mostní závěry, dodávané na stavbu, kde je stano
veno ochranné opatření proti vlivu bludných elektric
kých proudů, bude protokol o předání mostního závěru 
doplněn údajem elektrického izolačního odporu. 
Materiál pro zhotovení těchto mostních závěrů musí být 
na stavbě skladován tak, aby byl chráněn před klima
tickými vlivy, proti korozi a deformaci.

23.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ v
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Odebírání vzorků betonu pro osazení závěrů a kontrolní 
zkoušky betonu stanoví kap. 18 TKP.

23.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Všechny mostní závěry musí být vyrobeny podle schvá
lené výrobně technické dokumentace a osazeny podle 
schválené dokumentace stavby, ve které je stanovena 
přesnost výroby i montáže mostního závěru.
Tolerance předepsaných hodnot:
- odklon od rovinnosti a rovnoběžnosti jednotlivých 

dílů mostního závěru nesmí překročit hodnotu urče
nou v ZTKP;

- všechny vrtané díry musí být odjehleny;
- odchylka osazení mostního závěru je max. 3 mm od 

výšek stanovených dokumentací stavby. Přípustné 
tolerance mostních závěrů mezi obrubníky a od 
obrubníku po líce římsy stanoví ZTKP;

- odchylka šířky dilatační spáry závěru od teoretické 
šířky uvedené v dokumentaci stavby nesmí být větší 
než 5mm při teplotě 10°C;

- pro netolerované rozměry platí ČSN ISO 2768-1.

23.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatické podmínky pro ukládání a ošetřování betonu 
použitého pro osazení mostního závěru stanoví kap. 18 
TKP.
Klimatické podmínky pro osazování ocelových částí 
mostních závěrů jsou určeny v kap. 19 TKP.

23.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Zhotovitel stavby garantuje v plném rozsahu osazení 
mostního závěru v předepsaných výškách, nastavení 
spáry, kvalitu kotvení mostního závěru do konstrukce 
mostu, t.j. přivaření kotev a podbetonování ocelové 
konstrukce mostního závěru, napojení izolace mostovky 
na mostní závěr a ochranu proti poškození závěru 
během další činnosti na stavbě.
Před dokončením obrusných vrstev vozovky musí být 
mostní závěr chráněn, aby nedošlo k jeho deformaci 
vlivem staveništní dopravy.
Stavební dozor postupně odsouhlasuje:
- osazení mostního závěru s ohledem na dokumentací 

předepsané tolerance a postup prací,
- přivaření kotev mostního závěru k výztuži mostu,
- podbetonování mostního závěru,
- napojení izolace na konstrukci závěru,
- dokončený, zkompletovaný mostní závěr podle 

dokumentace stavby a TKP,
- případné spoje (svary) dilatačních gumových pásů 

po jejich instalaci.
Kvalitu výroby mostního závěru musí zhotovitel doložit 
osvědčením o jakosti a kompletnosti. O kontrole a od
souhlasení jednotlivých prací při montáži mostního 
závěru bude zhotoven protokol a odevzdán podzhotovi- 
telem mostního závěru zhotoviteli stavby a stavebnímu 
dozoru. Tento doklad se předkládá při převzetí stavby.

23.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Podle požadavku dokumentace stavby nebo stavebního 
dozoru se pohyb mostních závěrů sleduje, měří a po
rovnává se vzdálenost kotvených částí mostního závěru 
s hodnotami stanovenými v dokumentaci stavby v zá
vislosti na čase a teplotních podmínkách.
Zjištěné hodnoty rozevření dilatací mostních závěrů 
(měřené posuvným měřítkem s přesností 0.1 mm nejmé
ně ve 3 místech po délce závěru) spolu s uvedením data, 
hodiny a teploty konstrukce zapisuje zhotovitel do 
stavebního deníku, a to již bezprostředně po osazení 
závěru, dále po zabetonování, po dokončení vozovky, 
při extrémních teplotách a po dokončení stavby.
Tabulku všech naměřených hodnot s vyhodnocením 
předkládá zhotovitel k přejímce stavby.

23.10 EKOLOGIE

Není požadováno.
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23.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

23.11.1 Související normy
ČSN ISO 2768-1 - 1992, Všeobecné tolerance. Nepře- 

depsané mezní úchylky délko
vých a úhlových rozměrů

ČSN 01 4405 - 1979, Základní pravidla zamě
nitelnosti. Tolerance tvaru 
a polohy. Číselné hodnoty
(1.6.1981)

-změnaa (1.3.1990)
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 8230 - 1975, Otryskávání povrchu materiálů 
(1.5.1976)

ČSN 03 8240 - 1986, Volba nátěrů pro ochranu kovo
vých technických výrobků proti 
korozi (1.8.1987)

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

- změna a (1.1.1989)
ČSN 03 8509 - 1987, Ochrana proti korozi. Elektro

lyticky vyloučené povlaky 
kadmia (1.1.1988)

ČSN 03 8511 - 1987, Ochrana proti korozi. Elektro
lyticky vyloučené povlaky 
zinku (1.1.1988)

ČSN 03 8551 - 1984, Ochrana proti korozi.Žárově stří
kané povlaky zinkové a hliní
kové. Označování, technické 
požadavky a metody zkoušek 
(1.1.1986)

ČSN 05 0630 - 1978, Bezpečnostní ustanovení pro 
svařování elektrickým oblou
kem (1.2.1979)

- změna a (1.12.1986)
ČSN 41 1373 - 1987, Ocel 11 373 (1.1.1989)
ČSN 42 3080-1 - 1986, Plechy, pásy a pruhy z mědi.

Mechanické a technologické 
vlastnosti (1.7.1987)

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

ČSN 62 1488 - 1982, Pryž. Metoda stanovení
odolnosti 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)

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

ČSN 73 0405 - 1985, Měření posunů stavebních 
objektů (1.7.1986)

ČSN 73 1495 - 1984, Šroubové třecí spoje ocelových 
konstrukcí (1.7.1986)

- změna a (1.2.1986)
- změna b (1.9.1987)

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

-změnaa (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
-změna4 (11/92)

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

- změna a (1.2.1987) (v revizi)
ON 73 6243 - 1980, Provádění vozovek na silničních 

a dálničních mostech (1.4.1982) 
-změna a (1.3.1985), v revizi

23.11.2 Související předpisy
Technologické pokyny pro výrobu, montáž a údržbu 

dilatačního mostního závěru 
typu LDZ - SVB 83 z roku 
1985, TP 21

Technické pokyny pro mostní závěry IS - GHH A a T 
z roku 1984

Technická pravidla pro mostní závěry IS - GHH typ 
A a typ M - Multiflex z roku 
1989

Technologický předpis č. 22/88 PR Výroba a montáž 
mostního závěru 3W z roku 
1988

Technologická pravidla pro výrobu a osazování 
mostních závěrů 3W z roku 
1991

Typizační směrnice TSm - V - z roku 1986 Vybavenie 
mostov a súčasti konštrukcie 
mostov (příslušenství mostů), 
revize 1993

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

Směrnice - Podpovrchová dilatace STRUCTOFORS 
a výsledky zkoušek dilatačních 
spár vyztužených tkaninou 
STRUCTOFORS
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