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23.1 ÚVOD

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

Tato kapitola TKP obsahuje požadavky objednatele 
stavby na materiály, dodávku, montáž, provádění, zkou
šení, přejímání, opravy a údržbu všech těchto typů most
ních závěrů:

Volná dilatační spára

Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry 
(jednoduchý lamelový)

Mostní závěr s vícenásobným těsněním spáry 
(vícenásobný lamelový)

Mostní závěr kobercový jednoduchý

Mostní závěr kobercový s mezilehlými profily

Mostní závěr hřebenový

Elastický mostní závěr

Podpovrchový mostní závěr

Tato kapitola platí, jak pro mostní závěry novostaveb, 
tak pro jej ich výměnu či opravu na stávajících mostech.

Obecně pro obsah dokumentace (realizační dokumenta
ce stavby), 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).

Pro elastický mostní závěr platí také Technické podmín
ky č. 80 Elastický mostní závěr (dále jen TP 80).

Stanovení typu mostního závěru, dilatačních posunů, 
tvaru, rozměrů, způsobu osazení atp. určuje dokumenta
ce stavby/mostu, která musí být zpracována v souladu 
s TKP pro dokumentaci staveb (TKP-D) a touto kapito
lou TKP.

Budou-li v dokumentaci stavby/mostu navrženy mostní 
závěry jiného typu, než ve výše uvedeném odstavci, sta
noví objednatel potřebné požadavky ve Zvláštních tech
nických kvalitativních podmínkách ( dále jen ZTKP ). 
ZTKP se zpracují i v případech, kdy jsou požadovány 
jiné práce, než práce obsažené v této kapitole TKP nebo 
kdy je potřebné změnit nebo doplnit ustanovení této ka
pitoly TKP nebo se jedná o ojedinělé technické řešení.

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole TKP nejsou 
součástí staveb vyžadujících stavební povolení a jedná se 
o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve 
smyslu §14 vyhl. 104/1997 Sb., kdy postačí pouze ohlá
šení speciálnímu stavebnímu úřadu, je pro výrobu 
a montáž mostního závěru nutné vypracování dokumen
tace v souladu s TP 86. Pro opravy, kdy se mostní závěr 
nevyměňuje, postačí zjednodušená dokumentace. Nále
žitosti zjednodušené dokumentace určí objednatel podle 
nezbytných potřeb příslušné stavby případ od případu

(viz Směrnice pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla 
postačí specifikace rozsahu prací a požadavků objedna
tele s potřebným technickým popisem prací, které se ve 
smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. Tech
nický popis a podmínky na dodržování kvality musí od
povídat této kapitole TKP, zde uvedeným ČSN 
a příslušným technickým předpisům.

Zhotovitel stavby/mostu musí předložit objednateli 
k odsouhlasení Technický a prováděcí předpis (dále jen 
TPP)-ve smyslu kapitoly 1 TKP-zpracovaný výrobcem 
mostního závěru projím vyráběný typ mostního závěru. 
Obsah TPP je dán TP 86. V TPP výrobce musí být přede
vším specifikovány všechny údaje, parametry, zásady, 
technologické postupy, zkoušky a měření uvedené 
v těchto TKP.

23.1.2 Názvosloví

Názvosloví je uvedeno v TP 86, kap. 2 a TP 80, kap. 1. 
Pro mostní závěr s jednoduchým těsněním se zavádí též 
název jednoduchý lamelový, pro mostní závěr s vícená
sobným těsněním spáry též vícenásobný lamelový.

23.1.3 Způsobilost

Mostní závěry může provádět a/nebo osazovat zhotovi
tel a/nebo podzhotovitel, tj. právnická nebo fyzická oso
ba, která má platná oprávnění pro provádění těchto 
stavebních prací (živnostenské listy, autorizace) a sou
časně musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při 
provádění/osazení mostních závěrů podle metodického 
pokynu RSJ-PK pro oblast 2.2.2 - Provádění silničních 
a stavebních prací. Zhotovitel/podzhotovitel je povinen 
prokázat, že disponuje potřebným počtem pracovníků pře
depsané kvalifikace a potřebným technicky způsobilým 
strojním a dalším vybavením. Zkušenost s prováděním 
prací podle této kapitoly TKP prokazuje zhotovitel/pod
zhotovitel také referenčním listem provedených prací 
stejného nebo podobného charakteru. Zhotovitel/pod
zhotovitel je povinen prokázat též způsobilost zkuše
ben, kontrolního systému a dalších činností, které 
mohou ovlivnit jakost prací.

Pracovníci zhotovitele/podzhotovitele, kteří realizují 
provádění/osazování mostních závěrů, musí mít potřeb
nou kvalifikaci pro jednotlivé odborné technické a děl
nické profese a musí být vedeni odborným pracovníkem. 
Vzdělání, praxi v oboru, školení, příp. autorizaci pra
covníků rozhodujících profesí je zhotovitel povinen na 
požádání doložit objednateli/správci stavby. Dále musí 
být prokázána způsobilost strojního vybavení, způsobu 
skladování, dopravy a měření.

Součástí průkazu způsobilosti, zpravidla „certifikací 
systému jakosti“ pro technologický proces „osazování 
mostních závěrů“ jsou i Technologické předpisy pro za
budování mostních závěrů (většinou pro určité typy 
mostních závěrů) zpracované zhotovitelem, případně 
podzhotovitelem stavby/mostu (dále TePř).
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23.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍHO 
MATERIÁLU

Popis a kvalita materiálu mostních závěrů ajejich kotve
ní jsou stanoveny v:

a) dokumentaci stavby/mostu se specifikací v reali
zační dokumentaci, resp. ve výrobně technické do
kumentaci výrobce mostního závěru,

b) této kapitole TKP aTKP, kap. 18,19 a21, případně 
v dalších souvisejících kapitolách,

c) TP 86 (TP 80 pro elastické mostní závěry),

d) TPP výrobce mostního závěru,

e) TePř zhotovitele.

Mostní závěry jsou „stanovené výrobky“ (ve smyslu 
§ 12 zákona č. 22/1997 Sb.), jejichž posuzování s ohle
dem na technické požadavky se provádí podle § 5 naří
zení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády 
č. 81/1999 Sb. Před uvedením na trh a pro vypracování 
prohlášení o shodě se od výrobce/dovozce požaduje cer
tifikát výrobku. Doklad o vydaném prohlášení o shodě 
s certifikátem mostního závěru předkládá zhotovitel 
stavby/mostu objednateli při schvalování výrobce/do
vozce mostního závěru objednatelem. Pokud ZTKP sta
noví nebo pokud objednatel/správce stavby požádá, 
zhotovitel předloží protokoly a výsledky zkoušek „sta
noveného výrobku“ ajejich hodnocení posouzením spl
nění kvalitativních parametrů podle příslušných ČSN, 

TP, TKP, ZTKP a TPP výrobce.

U stavebních výrobků (materiálů, stavebních směsí 
nebo prvků), např. betonu, betonářské výztuže, kon
strukční oceli, spojovacího materiálu, nátěrových hmot, 
hydroizolačních materiálů atd., které se použijí pro za
budování jednotlivě a jsou uvedeny ve „stanovených 
výrobcích“ (příloha č. 2 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. 
ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.), 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 prohláše
ní o shodě včetně protokolů s výsledky zkoušek výrobků 
a prvků pro mostní závěry ajejich kotvení, ajejich hod
nocení posouzením splnění kvalitativních parametrů 
podle příslušných ČSN, TP, TKP. Dále musí zhotovitel 
doložit doklady o splnění případných zvýšených a dal
ších technických požadavků dle ZTKP.

Ostatní stavební výrobky použité při realizaci mostních 
závěrů ajejich osazení, které nejsou mezi „stanovenými 
výrobky“, musí být před dodávkou na stavbu doloženy 
dokladem o vydaném prohlášení shody včetně protokolů 
s výsledky všech požadovaných zkoušek a posouzení spl
nění kvalitativních požadavků podle dokumentace stav
by, příslušných ČSN, TP, předpisů uvedených v této 
kapitole a v souvisejících kapitolách TKP, resp. ZTKP. 
Podrobnosti o postupu posouzení shody stanovuje meto
dický pokyn RSJ-PK v oblasti 2.3.2 - Ostatní výrobky.

23.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
PRACÍ

23.3.1 Všeobecně

Před zahájením prací musí předložit zhotovitel stav
by/mostu k odsouhlasení objednateli/správci stavby:

a) TPP výrobce mostního závěru,

b) TePř ve smyslu čl. 23.1.3,

c) TePř zpracovaný pro danou stavbu, příp. pro zabu
dování konkrétního mostního závěru.

Výše uvedené dokumenty musí předložit zhotovitel 
v předem dohodnuté lhůtě, nejpozději však 14 dní před 
osazením mostního závěru do mostu. Mostní závěr je 
možno zabudovat pouze po odsouhlasení TPP a TePř 
objednatelem/správcem stavby. Pro elastický mostní 
závěr není potřeba zpracovávat samostatný TPP, pak se 
údaje požadované pro TPP uvedou v TePř.

TePř musí být vypracován ve shodě s TP86/TP80 a TPP.

TePř zhotovitele stavby/mostu podle bodu b) pro typ 
mostního závěru, který hodlá zhotovitel použít, navazu
je na TPP výrobce mostního závěru, obsahuje zejména 
pokyny pro objednávání mostního závěru včetně výrob
ně technické dokumentace, pro dopravu, skladování, 
uložení na stavbě, zabudování (kotvení) závěru a způso
bu přednastavení ve výrobě, montáž a nastavení na stav
bě. Dále popisuje způsob protikorozní ochrany, ochrany 
proti bludným proudům a způsob měření správné geo
detické polohy mostního závěru, teploty nosné kon
strukce a vzduchu během montáže. Všechny případné 
změny a doplňky oproti TPP uvedené v TePř je nutno 
projednat a odsouhlasit výrobcem mostního závěru. 
V TePř je pak nutné uvést, které skutečnosti mění nebo 
doplňují schválené TPP.

TePř zpracovaný podle bodu c) pro danou stavbu, příp. 
určitý mostní závěr konkretizuje TePř vypracovaný 
podle bodu b), obzvláště stanovuje technologické postu
py při montáži, způsob provádění kotvení (bednění ko
tevních bloků), průchodu inženýrských sítí mostním 
závěrem, plán kontrolních zkoušek, podmínky pro pří
padné nastavení mostního závěru přímo na stavbě ve 
vztahu k provedenému přednastavení, místo a způsob 
měření teploty nosné konstrukce a vzduchu, měření po
lohy mostního závěru včetně použitých pevných bodů, 
ochrany a zabezpečení mostního závěru do doby plné 
funkce závěru, opravy porušené protikorozní ochrany 
apod.

23.3.2 Podzhotovitel mostního závěru

Platí definice zhotovitele a podzhotovitele dle kapitoly 1 
TKP.

Za zabudování mostního závěru do mostu (novostavby, 
stávajícího mostu) v souladu s dokumentací slav- 
by/mostu, TP 86 (TP 80), TPP a TePř ručí zhotovitel 
stavby/mostu. Ten přenáší příslušnou část zodpověd
nosti na výrobce a podzhotovitele, který provádí montáž 
závěru. Podzhotovitelů podílejících se na pracích spoje
ných s výrobou a osazením mostního závěru může být
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více, avšak v podzhotovitelských smlouvách musí být zře
telně definován podíl jednotlivých podzhotovitelů na díle 
a jejich odpovědnost vůči zhotoviteli stavby/mostu. Zho
tovitel předloží objednateli/správci stavby přesnou specifi
kaci prací spojených se zabudováním mostního závěru 
a podíl jednotlivých podzhotovitelů na těchto pracích.

23.3.3 Protokol o výrobě a montáži mostního 
závěru

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. Základní 
údaje, které musí být v protokolu uvedeny jsou dány čl. 6.8 
TP 86. Protokol se vyplňuje v následujících fázích výroby 
a osazení:

A. Vyrobený mostní závěr (přednastavení závěru).

B. Osazený mostní závěr (nastavení závěru těsně před 
přikotvením k nosné konstrukci/opěře - před betoná
ží, 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 mostu.

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

23.3.4 Osazení

Osazení mostního závěru s požadavky na přesnost osazení 
a technologické postupy je specifikováno v dokumentaci 
stavby, TP 86 (TP 80), TPP a TePř.

V místech možného výskytu bludných elektrických 
proudů musí být provedena opatření ve shodě s čl. 5.3 TP 
86 a TP 124.

Dokumentace stavby (příp. autorský dozor projektanta) 
stanoví hodnotu přednastavení mostního závěru ve vztahu 
k předpokládané teplotě nosné konstrukce během osazová
ní. Zároveň stanoví hranice teploty nosné konstrukce, při 
kterém je nutno toto přednastavení opravit a velikost dila
tační spáry nastavit na stavbě. Případnou změnu přednasta
vení mostního závěru může provádět pouze výrobce 
mostního závěru nebo osoby jím vyškolené vždy po kon
zultaci se zhotovitelem dokumentace stavby.

23.3.5 Prohlídky
Dokumentace, příp. ZTKP může v odůvodněných přípa
dech (delší doba od osazení mostního závěru po uvedení do 
provozu, konstrukce s velkými dilatačními posuny apod.) 
předepsat prohlídku mostních závěrů a měření jejich dila

tační spáry během výstavby ve vztahu k teplotě nosné kon
strukce, příp. probíhajícímu smrštění a dotvarování.

23.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

23.4.1 Všeobecně
Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku dodávaných 
výrobků tak, aby mostní závěr a jeho zabudování odpoví
dalo této kapitole TKP a dalším částem Smlouvy o dílo (viz 
kap. 1 TKP, čl. 1.5.1).

Mostní závěr se vyrábí a dodává na stavbu podle výrobně 
technické dokumentace, kterou zajišťuje (zpracovává) vý
robce mostního závěru na základě realizační dokumentace 
(viz čl. 9.1.4 TP 86). Výrobně technická dokumentace 
musí být vypracována dle TPP. Výrobně technická doku
mentace může, pokud je to nutné, obsahovat zpřesnění (od
chylky) od TPP. Pokud tomu tak je, zpřesnění (odchylky) 
schvaluje objednatel.

Výrobně technická dokumentace se ukládá u výrobce, kte
rý je ji povinen archivovat nejméně po dobu delší ze záruč
ní doby mostu a mostního závěru.

Výrobně technická dokumentace se odevzdává objednateli 
stavby/mostu nejpozději při předání stavby/mostu nejmé
ně v jednom vyhotovení.

23.4.2 Dodávky a skladování

Dodávka mostních závěrů na stavbu se realizuje převzetím 
mostního závěru, příp. jeho části zhotovitelem stav
by/mostu ve výrobně nebo na stavbě (od přepravce). Ob
jednatel/správce stavby musí být informován o přejímce 
mostního závěru alespoň 10 dní předem.

Mostní závěr se na stavbu dodává s vyplněnou částí A Pro
tokolu o výrobě a montáži mostního závěru prokazujícím 
kompletnost dodávky, shodu s výrobně technickou doku
mentací, dokladem o provedených zkouškách, případně 
označen štítkem nezávislé kontroly (viz TP 86, čl. 8.4).

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

Pokud nebyl u „stanovených výrobků“ předem předán do
klad o vydaném prohlášení o shodě podle § 11 nařízení vlá
dy č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. 
včetně příloh dle čl. 23.2.1 této kapitoly TKP, musí být tyto 
doklady dodány nejpozději s dodacím listem první dodáv
ky mostních závěrů na stavbu.

U „ostatních výrobků“ se předává doklad o vydaném pro
hlášení shody a další doklady podle čl. 23.2.1 této kapitoly 
TKP.

Pokud dokumentace stanoví ochranná opatření proti vlivu 
bludných elektrických proudů, musí být doloženy údaje 
o elektrickém izolačním odporu mostního závěru podle čl. 
5.3 TP 86 a TP 124. Tato povinnost se netýká elastických 
mostních závěrů.

5



Součástí dodávky mostního závěru jsou i Technologic
ké postupy pro provoz a údržbu mostního závěru, pokud 
nejsou jako samostatná příloha součástí TPP.

Výrobce mostního závěru ručí pro každou dodávku za 
kvalitu použitého materiálu a jakost výroby mostního 
závěru, tj. jeho vodotěsnost, rovinatost a rovnoběžnost 
dílů, stupeň přesnosti předepsaný v dokumentaci, správ
nou funkci závěru, jakost svarů podle platných technic
kých norem a předpisů, předepsanoujakostprotikorozní 
ochrany i požadovanou jakost elastomerových prvků. 
Zároveň garantuje dodržení TPP pro daný typ závěru.

23.4.3 Průkazní zkoušky
Průkazní zkoušky mostních závěrů podle TP 86 zajišťu
je zhotovitel stavby/mostu u výrobce/dovozce, přičemž 
protokoly s výsledky zkoušek a jejich hodnocení posou
zením splnění kvalitativních parametrů podle TKP 
a TP 86 (pro elastické mostní závěry podle TP 80) jsou 
přílohou dokladu o vydaném prohlášení o shodě.

Průkazní zkoušky mostních závěrů stanovuje čl. 8.2 
a příloha a TP 86, materiálu pro elastické mostní závěry 
čl. 6.1 TP 80.

Průkazní zkoušky betonu a výztuže stanovuje kapitola 
18 TKP, protikorozní ochrany kapitola 19TKPaTP 84.

Objednatel/správce stavby má právo zkontrolovat roz
sah a výsledky průkazních zkoušek ve smyslu Všeobec
ných dodacích podmínek a kapitoly 1 TKP.

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.

23.5 OBEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel. Kontrolní 
zkoušky mostních závěrů jsou dány TP 86 (TP 80), ode
bírání vzorků betonu a kontrolní zkoušky betonů a beto
nářské výztuže pro kotvení mostních závěrů je stanoven 
kapitolou 18 TKP, pro kotvení pomocí ocelových prvků 
kapitolou 19 TKP. Plán kontrolních zkoušek pro pří
slušnou stavbu stanoví TePř.

Zkoušky materiálů, pro něž není v TKP stanoven rozsah 
kontrolních zkoušek, se uvedou v ZTKP.

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.

23.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Vytyčovací odchylky a třídu přesnosti vytyčení stanoví 
DZS, resp. RDS ve smyslu kapitoly 1 TKP, příloha 9 
a ČSN 73 0202-čl. 106 až 118.

Přípustné odchylky při výrobě a montáži mostních závě
rů stanoví dokumentace stavby, TP 86 (čl. 10.2), TPP

a TePř. Pokud není stanoveno jinak platí pro odchylky 
uvedené v čl. 10.2.1 TP 86 třída přesnosti 8 podle kapi
toly 1 TKP, příloha 9.

Přípustné odchylky pro elastické mostní závěry musí 
být stanoveny v TePř v souladu s TP 80 a odsouhlaseny 
objednatelem. Odchylky sklonu a rovinatosti povrchu 
závěru musí vyhovovat pro typ obrusné vrstvy vozovky 
přiléhající k elastickému mostnímu závěru, tj. následují
cím článkům a kapitolám TKP:

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

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 beto
ny použité pro kotvení mostních závěrů i TKP kap. 18 
a pro části kotvení (šrouby, svary) TKP kap. 19.

Při aplikaci materiálu platí pokyny uvedené v TPP 
a TePř (údaje o podmínkách použití zálivkové hmoty 
elastických mostních závěrů, betonování, instalaci elas
tomerových prvků, zbytkové vlhkosti při pokládce izo
lace v oblasti mostních závěrů apod.).

23.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

23.8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci stavby písemnou formou. Pro od
souhlasení prací musí podle rozsahu prací připravených 
k odsouhlasení zhotovitel předložit doklady uvedené 
v kapitole 1 TKP, čl. 1.7.1.

Kontrolu provádí objednatel/správce stavby obecně 
vždy před zakrytím další části podle čl. 23.3.3 této kapi
toly TKP. Kontroluje pro činnosti podzhotovitelů povi
nen provádět i zhotovitel stavby/mostu.

Činnosti spojené s výrobou a osazováním mostního zá
věru se odsouhlasují ve fázích uvedených v čl. 23.3.3 
této kapitoly TKP, přitom minimálně v těchto fázích má 
zhotovitel stavby/mostu povinnost vyzvat objednate
le/správce stavby ke kontrole. Kontroluje se shoda s do
kumentací, TKP, ZTKP, TePř, TP 86 (80), TPP 
a výsledky kontrolních zkoušek a měření a jejich porov
nání s předepsanými hodnotami. Odsouhlasení se pro
vádí do Protokolu o výrobě a montáži mostního závěru 
dle čl. 23.3.3 léto kapitoly TKP.

Uvedené fáze odsouhlasení prací se vztahují v přiměře
né míře i na elastické mostní závěry.

Zhotovitel je povinen i po odsouhlasení o mostní závěr 
nebo jeho část řádně pečovat a zodpovídá za vzniklé 
škody až do doby převzetí objednatelem. Odsouhlase
ním se neruší závazky zhotovitele vyplývající ze smlou
vy o dílo.
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23.8.2 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. 
Převzetí prací spojených se zhotovením mostního závě
ru se zpravidla koná současně s převzetím všech prací na 
stavbě /mostě.

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

Zhotovitel předává objednateli/správci stavby doku
mentaci prokazující kvalitu použitých materiálů (tj. ko
pie dokladů o vydaném prohlášení o shodě, výsledky 
zkoušek apod.) a zhotovovacích prací a úplný Protokol 
o výrobě a montáži. Dokumentace skutečného provede
ní mostního závěru je předána zpravidla jako součást 
dokumentace skutečného provedení stavby/mostu. Dále 
zhotovitel předloží další doklady, které objedna
tel/správce stavby požaduje během výstavby.

Celkové hodnocení prací spojených s provedením mos
tního závěru zpracuje zhotovitel podle metodického po
kynu „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených 
staveb pozemních komunikací zhotovitelem (ŘSD ČR, 

1999)“.

Objednatel/správce stavby kontroluje zejména stav 
mostního závěru, jeho deformace, velikost dilatační 
spáry, způsob jeho protikorozní ochrany, stav gumo
vých částí apod.

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 provedené práce je předmětem smlouvy 
o dílo na zhotovení stavby/mostu a je 5 let, pokud ZTKP 
neuvádí delší období.

23.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

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

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, jejichž sou
částí může být i část týkající se mostních závěrů.

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 a zákonem č. 138/1973 Sb. a záko
nem č. 125/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

23.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPI
SY

23.11.1 Související normy

CSN ISO 2768 -1

CSN ISO 9690

CSN EN 22063

CSN EN 24624 
ČSN 03 8551

CSN 03 8614 

ČSN 03 8762

CSN 67 3061 
ČSN 67 3062

ČSN 73 0035 
ČSN 73 0202

ČSN 73 2400

ČSN 73 6100

ČSN 73 6101 
ČSN 73 6110

ČSN 73 6200 
ČSN 73 6201 
ČSN 73 6203 
ČSN 73 6205 
ČSN 73 6206

CSN 73 6207 

ČSN 73 6221 

ČSN 73 6242

ČSN P ENV 206

Všeobecné tolerance. Nepřede- 
psané mezní úchylky dálkových 
a úhlových rozměrů úchylky ne
tolerovaných rozměrů do 
0,5 mm
Klasifikace podmínek agresivní
ho prostředí působícího na beton 
a železobetonové konstrukce 
Kovové a jiné anorganické po
vlaky. Žárové stříkání, zinek, 

hliník a jejich slitiny 
Stanovení přilnavosti odtrhem 
Ochrana proti korozi 
Žárově stříkané povlaky zinkové 

a hliníkové
Metody zkoušení vlastností žá
rově stříkaných povlaků 
Kombinované povlaky z žárově 
stříkaných kovů a organických 
povlaků
Stanovení tloušťky nátěrů 
Stanovení tloušťky mokrého fil
mu
Zatížení stavebních konstrukcí 
Geometrická přesnost ve výstav
bě
Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí 
Názvosloví silničních komuni
kací
Projektování silnic a dálnic 
Projektování místních komuni
kací
Mostní názvosloví 
Projektování mostních objektů 
Zatížení mostů 
Navrhování ocelových mostů 
Navrhování betonových a žele
zobetonových mostních kon
strukcí
Navrhování mostních konstrukcí 
z předpjatého betonu 
Prohlídky mostů pozemních ko
munikací
Navrhování a provádění vozo
vek na mostech pozemních ko
munikací
Beton. Vlastnosti, výroba, uklá
dání a kritéria hodnocení 
(73 2403)
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ČSN P ENV 1993-2 Navrhování ocelových konstruk
cí. Část 2: Ocelové mosty 
(73 6205)

ČSN P ENV 1992-2 Navrhování betonových kon

strukcí - část 2:Betonové mosty 
(736208)

ČSN P ENV 1991-3 Zásady navrhování a zatížení 

konstrukcí - část 3: Zatížení 
mostů dopravou (73 6203)

23.11.2 Související předpisy

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 ze dne 31. 10. 
1996 uveřejněný ve VD č. 
21-23/1996) ve znění metodic
kého pokynu k zavádění RSJ
v oboru PK uveřejněného ve VD 
č. 25/1998 a pozdějších změn 

Metodický pokyn k resortnímu systému jakosti v obo
ru pozemních komunikací oblast
2.2.1 Zkušebnictví - laboratorní 
činnost, (MD ČR OPK, č. j. 
19160/95-230 ze dne 6. 6. 1995 
uveřejněný ve VD č. 23/1995) 
ve znění metodického pokynu 
k zavádění RSJ v oboru PK uve
řejněného ve VD č. 25/1998 
a pozdějších změn

Metodický pokyn k zavádění resortního systému ja
kosti v oboru pozemních komu
nikací (MDSČROPK, č.j. 
29693/98-120 ze dne 23. 11.
1998 uveřejněný ve VD č. 
25/1998)

Metodický pokyn k resortnímu systému jakosti v obo
ru pozemních komunikací oblast
2.2.3 Ostatní výrobky (MD ČR 
OPK, č.j. 23621/98-120 ze dne 
7. 7. 1998 uveřejněný ve VD č. 
15/1998) ve znění MP k zavádě

ní (VD 25/98) a pozdějších 
změn.
Mosty, 1998
Diagnostický průzkum mostů 
pozemních komunikací, 1995 
Uložení nosných konstrukcí 
mostů pozemních komunikací, 
1995
Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, 1995 
Elastický mostní závěr, 1996 
Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí, 1996 
Mostní závěry, 1997 
Odvodnění mostů pozemních 
komunikací, 2000 
Údržba, opravy a rekonstrukce 
betonových mostů pozemních 
komunikací, 2000 
Základní ochranná opatření pro 
omezení vlivu bludných proudů 
na mostní objekty a ostatní beto
nové konstrukce pozemních ko
munikací, 1999 
Technologické postupy pro 
údržbu a opravy mostních ob
jektů pozemních 
komunikací, 1997 
Katalog zjevných závad most
ních objektů pozemních komu
nikací, 1991, revize 2000 
Metodický pokyn Dokumentace 
elektrických a geofyzikálních 
měření betonových mostů poze
mních komunikací, 1995

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
TePř Technologický předpis

VL 4 
TP 72

TP 75

TP 77

TP 80 
TP 84

TP 86 
TP 107

TP 120

TP 124



PŘÍLOHA 1

OPRAVY A ÚDRŽBA

23.P1.1 ÚVOD 

23.P1.1.1 Všeobecně

Tato příloha obsahuje požadavky objednatele na dodáv
ku, montáž, přejímku mostních závěrů všech druhů vy
jmenovaných v čl. 23.1.1 těchto TKP a jejich částí při 
provádění oprav a údržby.

Návrh a provedení oprav a údržby mostních závěrů musí 
splňovat podmínky těchto TKP, ČSN 73 6201 a TP 86, 
pro elastické mostní závěry i TP 80. Dále pak Technolo
gické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů po
zemních komunikací.

Při provádění oprav a údržby mostních závěrů musí být 
splněny požadavky na bezpečnost práce a silničního 
provozu podle příslušných předpisů, případně požadav
ky kapitoly 14 TKP (provizorní vedení dopravy, příp. 
dočasná záchytná bezpečnostní zařízení).

Pro vypracování dokumentace pro opravy mostních zá
věrů platí čl. 23.1.1 těchto TKP.

23.P1.1.2 Způsobilost

Opravy a údržbu mostních závěrů zajišťuje majetkový 
správce (vlastník) pozemní komunikace prostřednic
tvím vybraného zhotovitele, tj. právnické nebo fyzické 
osoby, která má platné oprávnění pro provádění staveb
ních a montážních prací a splňuje další podmínky podle 
čl. 23.1.3 této kapitoly TKP. Majetkový správce (vlast
ník) může opravu a údržbu provádět vlastními silami za 
předpokladu prokázání způsobilosti k této činnosti ve 
stejném rozsahu jako zhotovitel.

23.P1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Materiály použité k opravě nebo údržbě mostních závě
rů a jejich kotvení musí splňovat požadavky čl. 23.2.1 
této kapitoly TKP.

Pokud oprava spočívá ve výměně mostního závěru, musí 
být kvalita materiálů použitých pro výrobu a osazení 
mostních závěrů též v souladu s dokumentací opravy.

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 kapitole 18 TKP, ocelové sou
části ( kotvení pomocí VP šroubů či svarů ) kapitole 19 
TKP, izolace nosné konstrukce mostu v oblasti mostní
ho závěru kapitole 21 TKP. Pro protikorozní ochranu 
použitou při opravě a údržbě je třeba splnit ustanovení 
kapitole 19 TKP a TP 84. Použijí-li se při opravách 
a údržbě mostních závěrů sanační hmoty nebo technolo
gie, musí být tyto činnosti provedeny v souladu s kapito
lou 31 TKP.

23.P1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

23.P1.3.1 Všeobecně

Technologické postupy prací při opravách a údržbě 
mostních závěrů musí odpovídat požadavkům oddílu
23.3 této kapitoly TKP. Při provádění oprav a údržby za 
veřejného provozu na pozemní komunikaci je nutné do
držovat ustanovení uvedená v kap. 1 TKP - čl. 1.8.7, 
1.8.8 a 1.9.5.1. Při prohlídkách, údržbě a opravách mos
tních závěrů je nutno postupovat podle TPP jednotlivého 
typu závěru, kde musí být podle čl. 2.3 TP 86 uvedeny 
podmínky pro kontrolu, údržbu a opravy závěru.

23.P1.3.2 Prohlídky a údržba

Prohlídky mostního závěru se provádějí většinou sou
časně s prohlídkami mostů dle ČSN 73 6221 a TP 86.

Prohlídka zahrnuje především vizuální zjištění stavu 
mostního závěru a jeho bezprostředního okolí prohlíd
kou z úrovně vozovky, z prostoru na boku konstrukce 
a prostoru mezi závěrnou zídkou a nosnou konstrukcí. 
K tomu je pro nepřístupné části možno použít i endo- 
skop nebo videokameru. Prohlídkou se zjišťuje stav sa
motného závěru, stav ocelových částí závěru, stav 
napojení na vozovku nebo chodník, vodotěsnost vodo
těsného závěru, odvodnění mostního závěru, příp. pros
toru pod ním u závěrů, které nejsou vodotěsné. Je-li to 
nutné, musí se pro prohlídku mostního závěru demonto
vat krycí plechy.

V odůvodněných případech je potřeba provést v rámci 
prohlídky měření tvaru závěru a jeho napojení na vozov
ku, měření velikosti dilatační spáry v závislosti na teplo
tě nosné konstrukce a posouzení, zda mostní závěr 
vyhoví pro teplotní rozsah dle ČSN 73 6203.

Údržba mostních závěrů se provádí podle výsledků pro
hlídky dle ČSN 73 6221 příl. A a dle TPP výrobce most
ního závěru. O každé údržbě nebo opravě se provádí 
záznam, který se zakládá v mostním archivu.

23.P1.3.3 Oprava

Oprava se provádí podle dokumentace opravy a těchto 
TKP. Zhotovitel opravy musí předložit objednate
li/správci stavby TePř pro opravu příslušného mostního 
závěru.

Možnosti opravy mostních závěrů jsou uvedeny v TP 
120. Pokud oprava spočívá v kompletní výměně mostní
ho závěru, postupuje se podle této kapitoly TKP.

Při opravě vozovky v těsné blízkosti mostního závěru se 
postupuje podle příslušných kapitol TKP.



23.P1.4 DODÁVKA, SKLADOVANÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky materiálů pro 
opravy a údržbu mostních závěrů musí přiměřeně odpo
vídat požadavkům oddílu 23.4 této kapitoly TKP. Přesný 
rozsah je obsahem smluvního ujednání mezi objednate
lem a zhotovitelem.

23.P1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KON
TROLNÍ ZKOUŠKY

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky pro mostní závě
ry při opravách a údržbě musí přiměřeně odpovídat po
žadavkům oddílu 23.5 této kapitoly TKP. Přesný rozsah 
dohodne zhotovitel s objednatelem s přihlédnutím k roz
sahu opravy.

23.P1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přístupné odchylky platí pro opravy mostních závěrů 
shodně s požadavky uvedenými v oddílu 23.6 této kapi
toly TKP a TP 86 (TP 80).

23.P1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení při opravách a údržbě mostních zá
věrů musí odpovídat požadavkům oddílu 23.7 této kapi
toly TKP.

23.P1.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

23.P1.8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci stavby písemnou formou s doklady 
dle či. 23.8.1 těchto TKP.

23.P1.8.2 Převzetí prací
Pro převzetí prací při opravách a údržbě mostních závě
rů provedených pro majetkového správce zhotovitelem 
(právnickou nebo fyzickou osobou) platí obecně poža
davky uvedené v čl. 23.8.2 těchto TKP.

Převzetí prací při opravách a údržbě, které prováděl ma
jetkový správce vlastními složkami musí být provedeno 
obecně na základě Zprávy o hodnocení kvality provede
ných prací. Při výměně mostního závěru jako celku musí 
být majetkovým správcem vyhotoven Protokol o výrobě 
a montáži, u ostatních prací bude obdobný Protokol vy
pracován v přiměřeném rozsahu.

Záruční doba je předmětem smlouvy o dílo na provádě
né práce.

23.P1.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Provádí se podle části 23.9 této kapitoly TKP, tj. v soula
du s TP 86 (kap. 10).

23.P1.10 EKOLOGIE

Při prováděním prací při opravách a údržbě mostních 
závěrů platí obecně požadavky části 23.10 této kapitoly 
TKP.

Při údržbě a opravách mostních závěrů je nutno dbát na 
snižování hlučnosti mostních závěru při přejezdu moto
rových vozidel.

23.P1.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘDPISY

Platí část 23.11 této kapitoly TKP.
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