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23.1 ÚVOD

Kapitola 23 Technických kvalitativních podmínek (dále 
jen TKP) se musí vykládat a chápat ve smyslu ustanove
ní, definic, pokynů a doporučení uvedených v TKP kap. 
1 - Všeobecně.

Tato kapitola TKP stanoví zásady pro dodávání, mon
táž, přejímání a používání všech dále vyjmenovaných 
druhů mostních závěrů. Tato kapitola platí jak pro most
ní závěry novostaveb, tak pro jejich výměnu či opravu 
na stávajících mostech.

Obecně pro navrhování, výrobu, montáž, provádění, 
kontrolu, prohlídky a údržbu mostních závěrů platí ČSN 
73 6201, další související předpisy uvedené v čl. 23.11. 
a Technické podmínky č. 86 Mostní závěry (dále jen TP 
86), kde jsou v kap. 3 posány následující typy mostních 
závěrů:

- Volná dilatační spára

- Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry

- Mostní závěr s vícenásobným těsněním spáry

- Mostní závěr kobercový jednoduchý

.- Mostní závěr kobercový s mezilehlými profily

- Mostní závěr hřebenový

- Elastický mostní závěr

- Podpovrchový mostní závěr

Pro elastický mostní závěr platí také TP 80 Elastický 
mostní závěr.

Budou-li v dokumentaci navrženy mostní závěry jiného 
typu, než ve výše uvedeném odstavci, stanoví objedna
tel potřebné zásady ve Zvláštních technických kvalita
tivních podmínkách (dále jen ZTKP).

Výrobce mostního závěru musí pro jednotlivý jím vyrá
běný typ mostního závěru zpracovat Technický a prová
děcí předpis (dále jen TPP) a musí mít pro tento typ 
certifikát vydaný autorizovanou zkušebnou podle TP86 
(TP80) a nařízení vlády č. 178/97 Sb. Obsah TPP je dán 
TP 86.

Pro zabudování mostního závěru do mostu musí zhoto
vitel mostu zpracovat Technologický postup (dále jen 
TEP) ve shodě s TP 86 a TPP. TEP musí být objednateli 
předán v předem dohodnuté lhůtě, nejpozději však 
14 dní, před osazením mostního závěru do mostu. TEP 
pro pokládku elastického mostního závěru se zpracová
vá podle TP 80 a TPP. Pokud by bylo ve zvláštních pří
padech nutné zpracovat TEP odlišně od TPP, je nutné 
tuto odchylku odsouhlasit s výrobcem mostního závěru.

Mostní závěr je možno zabudovat pouze po odsouhlase
ní TEP objednatelem.

23.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍHO 
MATERIÁLU

Kvalita materiálů použitých pro výrobu a osazení most
ních závěrů musí být v souladu s dokumentací stav
by/mostu.

Materiály použité pro mostní závěry musí vyhovovat TP 
86 (pro elastické závěry TP 80), a TPP .

Beton a betonářská výztuž použitá pro kotvení mostních 
závěrů musí vyhovovat TKP kap. 18, ocelové součásti 
(kotvení pomocí VP šroubů či svarů) TKP kap. 19, izo
lace nosné konstrukce mostu v oblasti mostního závěru 
TKP kap. 21 .

23.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Technologické postupy použité pro výrobu, protikoróz- 
ní ochranu oceli, ochranu proti bludným proudům, na
stavení a montáž mostních závěrů musí vyhovovat TP 
86 a pro elastické závěry TP 80, TPP pro použitý typ 
mostního závěru, TEP odsouhlasenému objednatelem 
a dokumentaci stavby.

Zhotovitel montáže musí prokázat způsobilost pro zajiš
tění jakosti při osazování mostního závěru podle Meto
dického pokynu RSJ PK č. j. 23614/96 - 230.

23.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

23.4.1. Výroba mostního závěru
Mostní závěr se vyrábí a dodává na stavbu podle výrob
ně technické dokumentace, kterou zajišťuje (zpracová
vá) výrobce mostního závěru na základě realizační 
dokumentace (viz čl. 9.1.4. TP 86). Výrobně technická 
dokumentace musí být vypracována dle TPP. Výrobně 
technická dokumentace může, pokud je to nutné, obsa
hovat zpřesnění (odchylky) od TPP. Pokud tomu tak je, 
zpřesnění (odchylky) schvaluje objednatel.

Mostní závěr se na stavbu dodává s certifikátem a vypl
něnou částí A Protokolu o výrobě a montáži mostního 
závěru prokazujícím kompletnost dodávky, dokladem
0 provedených zkouškách, případně označen štítkem 
nezávislé kontroly (viz TP 86, čl. 8.4.).

Výrobně technická dokumentace se ukládá u výrobce, 
který je ji povinen archivovat nejméně po dobu delší ze 
záruční doby mostu a mostního závěru.

Výrobně technická dokumentace se odevzdává objed
nateli stavby/mostu nejpozději při předání stavby/mostu 
nejméně v jednom vyhotovení.

23.4.2 Rozsah záruk výrobce
Výrobce mostního závěru ručí pro každou dodávku za 
kvalitu použitého materiálu a jakost výroby mostního 
závěru, t.j. jeho vodotěsnost, rovinatost a rovnoběžnost 
dílů, stupeň přesnosti předepsaný v dokumentaci, správ
nou funkci závěru, jakost svarů podle platných technic
kých norem, předepsanou jakost protikorozní ochrany
1 požadovanou jakost elastomerových prvků. Zároveň 
garantuje dodržení TPP pro daný typ závěru.

Záruční doba je 5 let.
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23.4.3. Podzhotovitel mostního závěru
Platí definice zhotovitele a podzhotovitele dle TKP kap. 1.

Za zabudování mostního závěru do mostu (novostavby, 
stávajícího mostu) v souladu s dokumentací stavby, TP 86 
(TP 80), TPP a TEP ručí zhotovitel stavby/mostu. Ten pře
náší příslušnou část zodpovědnosti na výrobce a podzhoto- 
vitele, který vyrábí a provádí montáž závěru. 
Podzhotovitelů podílejících se na pracích spojených s vý
robou a osazením mostního závěru může být více, avšak 
v podzhotovitelských smlouvách musí být zřetelně defino
ván podíl jednotlivých podzhotovitelů na díle a jejich od
povědnost vůči zhotoviteli stavby/mostu.

23.4.4. Přeprava a skladování
Přeprava a skladování (u výrobce nebo na stavbě před osa
zením) musí být provedena v souladu s TP 86 (čl. 6.1. 
a 6.2.) a TPP pro příslušný typ mostního závěru.

23.4.5. Průkazní zkoušky
Průkazní zkoušky pro mostní závěry se provádějí podle 
TP 86 (čl. 8.2.). Výrobce mostního závěru musí předložit 
certifikát na základě provedených všech průkazních zkou
šek dle čl. 8.2. a přílohy A TP 86, nejpozději do dvou let od 
data účinnosti TP 86, nestanoví-li ZTKP jinak.

Průkazní zkoušky elastických mostních závěrů se prová
dějí podle TP 80 (čl. 6.1.).

Maximální doba platnosti průkazních zkoušek mostních 
závěrů (vyjma elastických) je 10 let.

23.4.6 Protokol o výrobě a montáži mostního zá
věru.

O celém procesu výroby a osazení mostního závěru se po
řizuje jediný Protokol o výrobě a montáži mostního závě
ru, jehož vzor pro daný typ musí uvádět TPP. Obsah 
protokolu je dán čl. 6.8. TP 86. Protokol se vyplňuje v ná
sledujících fázích výroby a osazení:

- A. Vyrobený mostní závěr (přednastavení závěru)

- B. Osazený mostní závěr (nastavení závěru těsně před 
přikotvením k nosné konstrukci/opěře - před betonáží, 
přišroubováním nebo přivařením).

- C. Po přikotvení závěru k nosné konstrukci/opěře .

- D. Před pokládkou izolace v oblasti závěru.

- E. Po položení izolace.

- F. Po dokončení vozovky.

Za správnost a úplnost Protokolu odpovídá zhotovitel stav
by/mostu, ten v podzhotovitelských smlouvách stanoví 
u výrobce závěru a jednotlivých podzhotovitelů povinnost 
uvést jednotlivé požadované údaje v Protokolu.

Protokol zhotovitel stavby/mostu předá objednateli jako 
přílohu k předávacímu protokolu stavby/mostu.

Objednatel Protokol předá následnému správci.

Protokol s obdobnými údaji vypracuje zhotovitel i pro 
elastické mostní závěry.

23.5 OBEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky mostních závěrů jsou dány TP 86 
(TP 80), odebírání vzorků betonu a kontrolní zkoušky be
tonů a betonářské výztuže pro kotvení mostních závěrů 
stanoví kap. 18 TKP, pro kotvení pomocí ocelových prvků 
TKP kap. 19.

23.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky při výrobě a montáži mostních závěrů 
stanoví TP 86 a TPP.

Přípustné odchylky pro elastické mostní závěry musí být 
stanoveny v TEP v souladu s TP 80 a odsouhlaseny objed
natelem. Odchylky sklonu a rovinatosti povrchu závěru 
musí vyhovovat pro typ obrusné vrstvy vozovky přilehají
cí k elastickému mostnímu závěru, t.j. následujícím čl. 
a kap. TKP:

- Cementobetonový kryt - TKP kap. 6, čl. 6.6.. (Používá 
se na lávkách, výjimečně na mostech pozemních ko
munikací.)

- Hutněné asfaltové vrstvy - TKP kap. 7, čl. 7.5 a 7.6..

- Litý asfalt - TKP kap. 8, čl. 8.5. a 8.6..

23.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení jsou dána TP 86, TP 80 a pro betony 
použité pro kotvení mostních závěrů i TKP kap. 18 a pro 
části kotvení (šrouby, svary) TKP kap. 19.

23.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Kontrolu provádí stavební dozor obecně vždy před zakrytím 
další části podle čl. 23.4.6.. Kontroluje pro činnosti podzho
tovitelů povinen provádět i zhotovitel stavby/mostu.

Činnosti spojené s výrobou a osazováním mostního závěru 
se odsouhlasují ve fázích uvedených v čl. 23.4.6., přitom 
minimálně v těchto fázích má zhotovitel stavby/mostu po
vinnost vyzvat stavební dozor ke kontrole. Kontroluje se 
shoda s dokumentací, TEP, TP 86 (80), TPP. Odsouhlasení 
se provádí do Protokolu o výrobě a montáži mostního zá
věru dle čl. 23.4.6..

Objednatel stavby/mostu pak kontroluje stav mostního zá
věru při přejímce stavby/mostu a zároveň úplnost Protoko
lu o výrobě a montáži, včetně výsledků všech zkoušek 
vyžadovaných těmito TKP.

Uvedené fáze odsouhlasení a převzetí prací se vztahují 
v přiměřené míře i na elastické mostní závěry.

23.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Provádí se v souladu s TP 86 (kap. 10).
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23.10 EKOLOGIE

Obecné požadavky jsou uvedeny v TKP kap. 1 a hluč
nost podle TP 86.

Při pracích na staveništi při zhotovení mostního závěru 
je povinností zhotovitele při manipulaci se škodlivými 
látkami a následně při zneškodnění odpadů postupovat 
zejména v souladu se zákonem č. 138/73 Sb. a č. 125/97 
Sb.
23.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

23.11.1 Související normy

ČSN ISO 2768 -1 Všeobecné tolerance. Nepřede- 
psané mezní úchylky dálkových 
a úhlových rozměrů úchylky ne
tolerovaných rozměrů do
0,5 mm

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivní
ho prostředí působícího na beton 
a železobetonové konstrukce

ČSN EN 22063 Kovové a jiné anorganické po
vlaky. Žárové stříkání, zinek,
hliník a jejich slitiny

ČSN EN 24624 Stanovení přilnavosti odtrhem
ČSN 03 8551 Ochrana proti korozi

Žárově stříkané povlaky zinkové
a hliníkové

ČSN 03 8614

ČSN 03 8762

Metody zkoušení vlastností žá
rově stříkaných povlaků 
Kombinované povlaky z žárově 
stříkaných kovů a organických

ČSN 67 3061
povlaků
Stanovení tlouštky nátěrů

ČSN 67 3062 Stanovení tlouštky mokrého fil
mu

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komuni

kací
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN73 6110 Projektování místních komuni

kací

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
ČSN 73 6206 Navrhování betonových a žele

zobetonových mostních kon
strukcí

ČSN 73 6203 Zatížení mostů
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozo

vek na mostech pozemních ko
munikací

ČSN ENV 206 Beton. Vlastnosti, výroba, uklá
dání a kritéria hodnocení 
(73 2403)

23.11.2 Související předpisy

VL 4 Mosty, 1995, aktualizace 1997, PO
NTEX Praha

TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK,
1995, IMOS Brno

Katalog zjevných závad mostních ob
jektů PK, 1991, revize 1997, 
PONTEX Praha

Metodický pokyn Dokumentace elek
trických a geofyzikálních měře
ní betonových mostů PK, 1995, 
PONTEX Praha

TP 77 Navrhování vozovek PK, 1995, VUT
Brno

TP 80 Elastický mostní závěr, 1996, IMOS
Brno

TP 84 Protikorozní ochrana ocelových kon
strukcí, 1996, SVÚOM Praha

TP 86 Mostní závěry, PROMO 1997

23.11.3. Vysvětlení použitých zkratek

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb
pozemních komunikací

ZTKP Zvláštní technické kvalitativní podmín
ky

TP Technické podmínky
TPP Technický a prováděcí předpis
TEP Technologický postup
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