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I. ÚVOD 
 

1.   Předmět technických podmínek 
 
Tyto technické podmínky (TP) jsou určeny pro navrhování, projektování, osazování, 

kontrolu a přejímání hrncových ložisek pro mosty, lávky a obdobné konstrukce pozemních 
komunikací. 

Ložiska musí splnit TKP kap.22 – Mostní ložiska a kap. 1 TKP – Všeobecně. Dále musí 
splnit požadavky dle ČSN EN 1337 : Stavební ložiska 
Část 1 –  Všeobecná pravidla navrhování,  
Část 2 –  Kluzné prvky, 
Část 5 –  Hrncová ložiska (2005) 
Část  9 – Ochrana, 
Část 10-  Prohlídka a údržba,  
Část 11 – Doprava, skladování a osazování, 
Dosud u nás není zavedena důležitá část normy EN 1337 – Stavební ložiska , a to: 
Část 8 –  Vodicí ložiska a konstrukce. Po jejím zavedení bude případně upraveny tyto TP. 
 
Při zpracování TP 173 se vycházelo z pr EN 1337-5; v době dokončení TP 173 byla vydána 
ČSN EN 1337-5 ; tyto  TP ji doplňují. 
Tyto TP jsou zpracovány pro běžně vyráběná a dodávaná  hrncová ložiska, která jsou 
navržena v RDS podle ČSN 73 6201 a norem souvisejících. 
 

II. VŠEOBECNĚ 
 

1. Názvosloví a termíny 
Pro účely TP platí názvosloví a definice podle obr.č.1. 
 

 
 
 

Obr. 1 – Části hrncového ložiska dle ČSN EN 1337-5 
 

1 – vnitřní těsnění 
2-  píst 
3-  ochrana pro vnější těsnění 
4-  elastomerová vložka 
5-  hrnec 
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Vnitřní těsnění – chrání vnitřní elastomer mezi výběžkem stěny hrnce a pístem. 
Píst – Komponent pro uzávěr konce vybrání v hrnci a osedlání na elastomerové vložce. 
Vnější těsnění – Materiál, který zamezuje vniknutí vlhkosti a nečistot mezi pístem a hrncem 
Elastomerová vložka – elastomerová vrstva, která zajišťuje kluzné a rotační schopnosti. 
Hrnec – kovový prstenec se dnem s opracovaným výstupkem pro vložení elastomerové 

vložky , pístu a vnitřního těsnění. 
Hrncové ložisko (HL) je stavební ložisko, které přenáší svislá a vodorovná zatížení a 

dovoluje omezené pootočení okolo jakékoliv vodorovné osy. Podle druhu 
ložiska umožňuje nebo neumožňuje vodorovné posuvy v určených 
směrech. 

Pootočení – znamená funkční relativní pohyb pootočením spodní a horní úložné roviny vůči 
sobě. 

Posun ložiska – funkční relativní pohyb posunem pohyblivé části oproti nepohyblivé části 
ložiska. Hodnota posunu je kladná, posouvá-li se kluzná deska ve směru od 
pevného ložiska respektive od bodu, který se v daném směru nejméně pohybuje  

Rozsah posunu ložiska – je posun vyjádřený jeho kladnou nebo zápornou částí od dané 
střední polohy 

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 možný ( hodnota je uvedena v TPP). 

Nastavení ložiska – realizace posunutí ložiska, tzn. posunutí horní kluzné plochy oproti tělu 
ložiska před osazením ložiska. Hodnota nastavení je většinou velikost posunu 
kluzné desky od středové polohy. Nastavení je kladné, jestliže se kluzná deska 
posouvá ve směru od pevného ložiska respektive ve směru od bodu, který se 
v tomto směru nejméně na mostě pohybuje. 

Přednastavení ložiska – realizace nastavení ložiska ve výrobním  závodě na základě 
předpokládaných hodnot určujících údajů, které nastanou při aktivaci ložiska. 

Srovnávací rovina – rovina totožná s plochou uvnitř ložiska, na kterou působí roznesené 
tlaky z PTFE vložky a která je určující pro směr výslednice tlaků na spodní 
stavbu mostu. 

Úložná rovina horní (spodní) je rovina totožná s horní (spodní) plochou ložiska. 
Měřící rovina je rovina určená výrobcem. Která je rovnoběžná s předepsanou chybou se 

srovnávací rovinou . Na této ploše se provádějí kontrolní měření vodorovnosti. 

 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2 -  Jednotlivé díly hrncového ložiska ve výrobně 
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2. Způsobilost 
Každý typ ložiska musí mít certifikát výrobku vydaný autorizovanou osobou, na jehož 
základě je možno daný typ použít v konstrukci. 

Pro certifikaci se ložisko zkouší podle platných norem a hodnotí se požadované 
charakteristiky. 

Materiál pro výrobu hrncových ložisek musí být ve shodě s EN 10025-Část 1 až 6, EN 10083-
3, EN 10088-2, ISO 3755 a ISO 1083. Specifikace a certifikace materiálu musí souhlasit 
s požadavkem pro vratnost, trvanlivost a svařitelnost. 

  

Tabulka č. 1 – Vymezení sledovaných vlastností 
   

Zkušební 
 Počet 

vzorků 
 

Č. Název sledované vlastnosti: postup Předmět zkoušky: C D Poznámka: 

1 Posouzení zástavbových 
rozměrů a instalačních prvků 
    -rozměry 
    -lícování součástí 
    -drsnost kluzných ploch 
    -použití maziva 
    -spára na konci těsnění 
    -ochrana proti korozi 
    -rovnoběžnost 
    -značení 

 
ČSN.EN 1337-5  
ČSN  ISO 2768-1 
ČSN EN 1337-1 
ČSN ISO 4648 
ČSN 732611 

ložisko  1 0  

2 Elastomerový polštář  
- chemická analýza pryžových 

výrobků 
- zkouška tvrdosti Shore 

elastomeru 
 
- pevnost v tahu elastomeru 
- tažnost elastomeru 
 
 
- hustota elastomeru 
 
 
- modul 200% elastomeru 
 
- trvalé deformace v tlaku 
- urychlené termooxidační 

stárnutí 
- pevnost v tlaku 
- strukturní pevnost      
 

 
ČSN 65 62 28 
ASTM D 297 
 
ČSN EN ISO 868 
DIN 4141, díl 140 
ČSN ISO 37 
ČSN ISO 37 
ČSN 621405 
DIN 4141,díl 140 

ČSN 62 14 05 
ČSN ISO 37 
DIN 4141, díl 140 
ČSN ISO 815 
ČSN ISO 1431-1 
 
 
DIN 4141,díl 140 

elastomer 1 1 V případě dohledu 
jedenkrát za tři 
roky: 

- tažnost 
- trvalá deformace 

tlakem 
- urychlené 

termooxidační  
stárnutí 

 

3 Vnitřní těsnění 
    -mosaz 
    -korozivzdorná ocel 
    -POM 
    -PTFF plněné uhlíkem 

ČSN EN 1337-5 
příl. A 
ČSN EN 1337-2 
ČSN ISO 11845 
ČSN EN 10020 
ČSN EN 10088-1 

těsnění 
 

1 0  
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ČSN EN 10250-4 
ČSN EN 10025-1 
ČSN EN 10025-2 
ČSN EN 10025-3 
ČSN EN 10025-4 
ČSN EN 10025-5 
ČSN EN 10025-6 
ČSN P ENV 1993-
1-4 
ČSN EN ISO 2360 

4 Hrnec a píst 
    -uhlíkatá ocel 
    -korozivzdorná ocel 
    -litina 
    -litá ocel  

ČSN .EN 1337-5 
ČSN ISO 11845 
ČSN EN 10020 
ČSN EN 10088-1 
ČSN EN ISO 2360 

Hrnec a píst-ocel 1 0  

5 Mazivo ( tření ) 
    -silikonové mazivo 

.EN 1337-2 
ČSN EN 1337-2       

Mazivo    

6 Protikorozní ochrana kovových 
prvků ložiska 

TP 84 MD 
TKP 19 MD 
ČSN EN 1337-9 
ČSN EN ISO 2360 

kovové prvky 1 1  

7 Modul pružnosti  v tlaku  
( tlaková  tuhost ) 
 
 

ČSN .EN 1337-5 
příl. B 

ložisko 
 

1 0  

8 Vratné momenty .ČSN EN 1337-5 
příl. E 

ložisko 2 0 ∅ 300  nebo 450 
mm, při  +20°C 
 

9 Opotřebení .ČSN EN 1337-5 
příl. F 

ložisko 
 

2 0 ∅ 300  nebo 450 
mm 

10 Stálé mezní zatížení ČSN.EN 1337-5 
příl. G 

ložisko 
 

2 0 ∅ 300  nebo 450 
mm 

 
 

3. Účel, funkční požadavky 
Základní principy působení hrncových ložisek, jakožto zařízení, která přenáší silové a 
deformační účinky zatížení mezi nosnou konstrukcí a spodní stavbou mostů  jsou uvedeny v  
ČSN 73 6201 , TP 75  a VL 4- 304.01,98 12. 
 
Při běžné pravidelné údržbě a působení předvídatelných vlivů na stavby musí výrobek udržet 
technické vlastnosti po dobu předpokládané životnosti hrncových ložisek, která je stanovena 
po dobu 30 let. 

       

4. Technický a prováděcí předpis 
Výrobce HL musí vypracovat Technický a prováděcí předpis (TPP), odpovídající těmto TP. 
V TPP bude zejména  stanoveno: 

• Technické a kvalitativní parametry 

• Technologické a pracovní postupy 
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• Podmínky pro přesnost výroby a montáže 

• Podmínky provádění antikorozní ochrany ocelových částí 

• Podmínky pro kontrolu jakosti 

• Dodací a skladovací podmínky 

• Podmínky pro prohlídku a údržbu 

• Bezpečnostní předpisy 

• Způsob výměny, opravy ložisek 

Dále musí být zpracováno schéma osazení ložisek s vzorovými výkresy ložisek podle 
jednotlivých užitých typů. Technický a prováděcí předpis v části pro provedení protikorozní 
ochrany ocelových částí musí být v souladu s informacemi podle TP 84. 

 

 

III. KONSTRUKCE A  TYPY HRNCOVÝCH LOŽISEK 
 

1. Konstrukce ložisek 
Hrncová ložiska jsou bodová výkyvná ložiska u nichž je elastomerová deska, přenášející 
svislé zatížení, obklopena ocelovým tělem ložiska (viz obr.1, 3).Tělo ložiska se skládá 
z kruhového hrnce a pístu, tvořícího víko ložiska. V uzavřeném prostoru se elastomerová 
deska chová jako kapalina, t.zn., že vnitřní hydrostatický tlak je stále rovnoměrný. 
Vodorovné síly se přenášejí přes kontakt pístu a hrnce do těla ložiska. Píst je do hrnce 
zalícován tak, aby se mohl naklápět. Při natočení pístu důsledkem pootočení konstrukce 
v bodě podepření se elastomer přesune ze stisknuté strany na stranu odlehčenou při zachování 
vnitřního tlaku. Naklápěcí osa leží na průměru elastomerové desky, která je ve styku s pístem. 
Vratný moment je malý a vypočítá se dle údajů výrobce ložiska. 
Posuvná nebo-li kluzná ložiska jsou navíc vybavena ocelovou kluznou deskou, která je na 
straně k ložisku opatřena kluzným plechem. Kluzný plech (nerez) tl. cca 1,5 mm je svařen 
dokola s kluznou ocelovou deskou. Kluzná deska klouže po vrstvě PTFE 
(polytetrafluoretylénu), která je zapuštěna do povrchu pístu. 
Posuvné ložisko může být provedeno s kluznou deskou posuvnou na všechny strany nebo 
s deskou posuvnou pouze v jednom směru. Vedení je pak zajištěno vodící lištou, která 
vyčnívá z pístu těla ložiska do vodící drážky v kluzné desce. Tato zapuštěná lišta také přenáší 
vodorovné síly ve směru kolmém k posunu. 
 
 

2. Typy ložisek 
Podle funkce se dělí hrncová ložiska na: 
- pevná (N) a  
- posuvná (NGa, NGe). 
Podle požadavku na posuv konstrukce se dělí ložiska posuvná na: 
- jednosněrně posuvná  (NGe) a 
- všesněrně posuvná. (NGa) 
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Hrncové ložisko pevné (typ N) je stavební ložisko, které slouží k neposuvnému, ale 
otočnému uložení konstrukce.  
Hrncové ložisko jednosměrně posuvné (typ NGe) je stavební ložisko, které dovoluje 

omezené pootočení okolo jakékoliv vodorovné osy a  umožňuje 
vodorovný posuv v jednom směru. 

Hrncové ložisko všesměrně posuvné (typ NGa) je stavební ložisko, které nese svislá 
zatížení a dovoluje omezené pootočení okolo jakékoliv vodorovné osy a 
umožňuje vodorovné posuvy ve všech  směrech. 

 
 
Základní rozdělení a označení hrncových ložisek je převzato  z tab. č.1 ČSN EN 1337- 1: 
2002,resp. kap 22 TKP – Příloha B1 – běžné druhy ložisek. 
 
 
tab. č.2 -  Běžné druhy ložisek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Příslušná část 
normy EN 
1337 -  

Symboly 
ve směru 

Relativní pohyby 
 

Primární 
účinky 

Posuny pootočení 1 2 3 4 5 6 7 8

Č. Symboly v 
půdorysu 

x y 

Druh 
ložiska 

Vx ve 
směru x 

Vy ve 
směru y 

Vz ve 
směru z 

αx 
kolem 
osy x 

αx 
kolem 
osy x 

αx 
kolem 
osy x 

Síly 
 

m
om

en
ty

 

x    x    2.1  
 

  

 
Hrncové 
ložisko 

 
 
 

žádný 
 
 
 

 
 
 

žádný 

 
 

Hx 

 
 

Hy 

 
 

N

 

x x   x    2.2 

 
 

  Hrncové 
ložisko 
s jednosměrn
ou kluznou 
deskou 

 
 
kluzný 

 
 
žádný 

  
 

Hy 

 
 

N

 

x x   x    2.3    Hrncové 
ložisko se 
všesměrnou 
kluznou 
deskou 
 

 
 
 
kluzný 

 
 
 
kluzný 

 
 
 
 
 
 
 

Velmi 
malý 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defor-
mač-

ní  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defor-
mační  

 
 
 
 
 
 

1) 
kluzný a  
defor-
mač-ní  

 

  N  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Každému druhu ložiska je přiřazeno tzv. normové číslo (n.č.) a symbol užívaný ve 
schématech rozmístění ložisek. 

Vysvětlivky k tabulce ložisek: 
1) Pro individuální typy ložisek může mít αx přísné tolerance a je-li požadováno, musí 

být zpracován zvláštní návrh. Pro normální případy není uvažován žádný pohyb, 
kromě výrobních tolerancí a deformací. 
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Síly                                  momenty                          posuny                              pootočení 

          Hx                                                         Mx                             vx                                                                  αx 
Hy                             My                                          vy                                         αy 

            N                               Mz                           vz                                                              αz 
 
V praxi je osa x situována ve směru hlavního posunu NK mostu (viz ENV 1992-2 a ENV 
1993-3) a osa z je situována ve směru sil reprezentujících svislé zatížení. 
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horní kotevní trny 
horní kotevní deska (ocel) 
kluzná deska (ocel) 
kluzný plech (nerez) 
kluzná vložka (teflon) 
vodicí lišta (ocel) 
 
 
kluzný vodicí prvek 
vnější těsnění(silikonová 
pryž) 
vnitřní těsnění 
píst (ocel) 
elastomerový polštář 
hrnec (ocel) 
dolní kotevní deska 
dolní kotevní trny 
 
 
 
 
 
 

Pozn.  U nekotveného ložiska je dolní resp. horní (kotevní) deska  deskou úložnou  
 
Obr. 3 – díly kotveného hrncového ložiska (NGE)
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IV.  NAVRHOVÁNÍ HRNCOVÝCH LOŽISEK 
 

1.Všeobecně  
 

Uspořádáním ložisek a volbou typu ložisek se musí vytvořit podepření nevyvolávající 
druhotné síly v konstrukci. Stavební dílo může být podepřeno mnohokrát staticky neurčitě. To 
platí zvláště pro zakřivené a šikmé nosné konstrukce. 
Musí být zajištěno, že správné modelování konstrukce pro výpočet podporových sil uvažuje 
s deformací konstrukce a třením v ložiskách a tyto přenesou bezpečně namáhání z nosné 
konstrukce do spodní stavby. 
Hrncová ložiska je nutné navrhovat tak, aby vyhověla meznímu stavu použitelnosti a 
meznímu stavu únosnosti.  
Doposud se ale hrncová ložiska pro mosty navrhují podle dovolených namáhání – dle ČSN 73 
6203-1986 vč. změn . Pokud nebude soubor ČSN EN kompletní, je to jediný způsob návrhu. 
Předběžný návrh typu a velikosti ložiska se provádí podle tabulek katalogů výrobců ložisek. 
Technické podklady zpracovává projektant mostu, resp. zpracovatel RDS. V technických 
podkladech se zvláště zdůrazní požadované odchylky od údajů firemních katalogů. Dále se 
uvedou specielní úpravy pro ocelové konstrukce, dočasná nepohyblivost apod. Detailní návrh 
ložiska provádí výrobce na základě technických podkladů, které obsahují údaje o zatížení a 
deformační požadavky. 
Při mezním stavu použitelnosti musí být návrh takový, aby ložiska neutrpěla poškození, která 
by ovlivnila jejich správnou funkci nebo způsobila nadměrné náklady na údržbu během p, 
ředpokládané životnosti. 
V  mezním stavu únosnosti musí být pevnost a stabilita ložisek dostačující, aby vyhověla  
mezním výpočtovým zatížení a pohybům konstrukce. 
 

2. Zásady navrhování 
 
Po celou dobu životnosti ložiska nesmí být překročeny limitní  hodnoty namáhání a 
deformací, stanovené na základě zkoušek. Pro výpočet musí být uvažovány materiálové 
konstanty, odpovídající použitému materiálu. 

Návrh hrncových ložisek se provádí podle : 

- 1 - dovolených namáhání 

- 2 – mezních stavů – zásady výpočtu platí podle článku 5 ČSN EN 1337-1:2002 
a návrh ložisek je řešen v  ČSN EN 1337 – 5 Hrncová ložiska. 

2.1. –  Návrh podle dovolených namáhání 
Uspořádáním ložisek a volbou typu se vytvoří podepření nevyvolávající druhotné síly 
v konstrukci. 

Pro ložiska se provádí následující posouzení: 

- dodržení přípustné vertikální síly v uložení a nejmenší vertikální síly – je-li 
třeba posudek síly v montážním stavu kolmo k úložné ploše 

- dodržení přípustné horizontální síly rovnoběžné s úložnou plochou 
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- dodržení přípustného pootočení úložných ploch 

- dodržení přípustného pohybu v uložení u kluzných ložisek 

Pro styčné plochy s horní a spodní stavbou se vykazuje: 

- napětí v uložení 

- převzetí horizontálních sil 

Při výpočtu vrchní a spodní stavby je nutno brát ohled na následující síly a momenty: 

- klopný moment 

- kluzná třecí síla u kluzných ložisek. 

 

2.1.1 – svislé zatížení 
Hrncové ložisko nepřenáší negativní (zvedací)  vertikální síly.  

Největší síla působící kolmo k úložné ploše musí být menší než přípustná úložná síla ložiska 
(podle tabulek ložisek výrobců). 

Nejmenší síla působící kolmo k úložné ploše musí alespoň 15% max úložné síly. 

2.1.2 – Vodorovné zatížení 
Největší působící vodorovná síla musí být menší než přípustná vodorovná síla podle tabulky 
ložisek výrobce. Působí-li na pevné ložisko trvale vodorovná reakce vlivem stálého zatížení a 
staticky neurčitých konstrukcí i vlivem smršťování , dotvarování, změny teploty, 
hydratačního tepla, předpětí a změny podmínek podepření, nesmí být překročena polovina 
hodnot uvedených v tabulce výrobce pro vodorovnou sílu. 

2.1.3 – Pootočení v uložení  
Max úhel pootočení v uložení musí vyhovět podmínce  

tg  φ ≤ 0,02  

Pokud se neprovede přesnější posouzení, smí se pro přímý prostý nosník úhel pootočení 
v uložení určit přibližně podle vzorce 

 

tg  φ = l
f4  

f – max. průhyb uprostřed mezi úložnými body 

l -  rozpětí 

U konstrukcí ze železobetonu a předpjatého betonu se musí brát zřetel na podíl plastických 
deformací. 

 
2.1.4 – Posuv v uložení  
U kluzných ložisek musí být největší vznikající posuv v uložení menší než přípustný posun 
podle tabulky výrobců. 

 

2. 1. 5  - Dimenzování 
Pro typizovaná ložiska se nemusí prokazovat rozměry výpočtem. 
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2.2 –  Návrh podle mezních stavů 
Návrh ložisek musí vycházet z posouzení mezního stavu použitelnosti a / nebo mezního stavu 
únosnosti v závislosti na požadované bezpečnosti. 

Pokud nejsou návrhové hodnoty (dle normy ČSN P ENV 1993-2) k dispozici v dokumentaci 
ložiska, lze použít pokynů uvedených v příloze B normy ČSN EN 1337-1. 

Charakteristické hodnoty a dílčí součinitele spolehlivosti pro zatížení a posunutí jsou uvedeny 
v normě ČSN EN 1337-1, případně v ČSN P ENV 1993-2, projektant stanoví hodnoty podle 
zásad ČSN P ENV 1991-1, ČSN P ENV 1993-2  a ČSN P ENV 1994-2.  
Vzhledem k nekompletnosti souboru ČSN EN je tento oddíl TP orientační. 
 
Tyto TP obsahují pouze stručný popis návrhu. Norma  ČSN EN 1337 část 5 –  Hrncová 
ložiska, řeší návrh ložiska a posouzení podle mezních stavů. 
 
Návrhová pravidla vycházejí z předpokladu, že hrncové ložisko musí přenášet působící svislá 
a vodorovná zatížení mezi vrchní a spodní stavbou a musí dovolit omezený otáčivý pohyb. 
Vnitřní těsnící systém musí zamezit vyhřeznutí elastomeru z hrnce. 
 
Všechna navrhovaná ložiska musí splňovat následující požadavky: 

a) Omezení otáčení 
b) Vratné momenty vyvozené otáčením 
c) Svislé deformace 
d) Roznášení zatížení součástmi 
e) Kombinace s kluznými prvky 

 

Ad a) Omezení pootáčení 
• Maximální pootočení αdmax    při charakteristické kombinaci vnějších vlivů 

nesmí přesáhnout 0,03 rad. Při časté kombinaci vnějších vlivů nesmí rozdíl 
otočení ∆αd2 přesáhnout 0,005 rad. 

 
 
 
Obr. 4.  Diagram úhlů otáčení 
Legenda: 

1 - Výchozí poloha (po osazení) 

2 - Poloha po pootočení vyvozená 

stálými vnějšími vlivy 

α2 min α2 max - záporný a kladný úhel pootočení vyvozený proměnným zatížením 

α1  - výsledný úhel pootočení vyvolaný stálými vlivy (rad) 

∆α2 -  rozsah úhlu pootočení vyvozeného krajní polohou proměnných zatížení  (rad)  

 αdmax  =  α1  +  α2 max         
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• Střídavé  pootáčení  
Výsledkem střídavého pootáčení je celková kluzná dráha, která ovlivňuje trvanlivost 
vnitřního těsnění. Je-li to nutné, vypočítá se skutečná celková kluzná dráha SA,d  z údajů 
poskytnutých projektantem mostu podle tohoto vzorce: 
   SA,d  = nv  . ∆α2  . D/2       

   SA,d  ≤ c  . sT         

kde je: 

 SA,d   skutečná celková kluzná dráha vyvozená charakteristickým  
          zatížením dopravou 
 nv počet nákladních vozidel za předpokládanou životnost ložiska 

c součinitel pro korekci rozdílu mezi stálou amplitudou kluzné dráhy použitou 
při zkouškách a proměnnou amplitudou pohybů skutečně vyvozených 
provozem (rovná se 5). 

sT celková kluzná dráha a, b nebo c ( a=500 m pro těsnění z nerezivějící oceli,  
b=1000 m pro mosazné těsnění, c=2000 m pro těsnění z POM a těsnění 
s uhlíkem plněného PTFE) nebo stanovená zkouškami podle přílohy E  

D vnitřní průměr hrnce (mm)    
 
Předpokládá se, že  ∆α2 se stanoví za použití příslušného výpočtu pro jedno vozidlo. Pokud 
tento údaj není k dispozici, použije se model únavového zatížení č. 3 podle normy ČSN EN 
1991-2. 
 
 

Ad b) Vratné momenty vyvozené pootáčením 
• Vratný moment vyvozený deformací elastomerové vložky a vnitřního těsnění 

Pro posouzení přilehlých částí konstrukce se maximální vratný moment Memax  elastomerové 
vložky předpokládá hodnotou 
 Memax =  32 x d3  x  (Fo  +  F1  . α1 +  F2 . α2max )    

kde: 

 Fo, F1, F2  se vypočítají podle výsledku zkoušek podle ČSN EN 1337-5, příloha D 
 d  průměr elastomerové vložky (mm) 
 Memax  vratný moment vyvozený vložkou 

α1  výsledný úhel pootočení vyvozený účinky stálých vnějších vlivů v radianech 
(rad), viz obr. 4 

α2max  je výsledný úhel pootočení vyvozený účinky proměnných vnějších vlivů v 
radianech (rad) - viz obr. 4. 

 

• Vratný moment vyvozený dotykem hrnce a pístu 

Je třeba uvážit také vratný moment Mµmax vyvozený třením styčných ploch hrnce a pístu. Při 
stanovení tohoto momentu se součinitel tření mezi stěnou hrnce a pístem uvažuje hodnotou 
0,2. 
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• Celkový vratný moment vyvozený pootáčením. 

Celkový vratný moment vyvozený pootáčením, který je třeba uvažovat při navrhování 
přilehlých částí konstrukce a součástí ložiska, se uvažuje jako vektorový součet momentů 
Memax a Mµmax. Vratný moment v pootočení bude tím menší, čím větší je relativní tloušťka 
elastomerové vrstvy 
 

Ad c) Svislé deformace 
 

Je-li tuhost pružného stlačení ložiska nutná  pro návrh přilehlé konstrukce, stanoví se 
zkouškou podle ČSN EN 1337-5. 
Protože závislost zatížení/průhyb ložiska je v dolním rozsahu zatížení výrazně nelineární, 
musí se tuhost stanovit v rozsahu 30% až 100% rozsahu zkušebního zatížení. Lze 
předpokládat, že tuhost stanovená touto metodou určí skutečnou provozní tuhost s přesností ± 
20%. Viz obr. 5 
Poznámka:  Rychlost zatěžování 0.05 N/mm2/s, maximální napětí 35 N/mm2. 
_______________________________________________________________ 

Obr. 5.  Typická křivka závislosti zatížení a deformace 
Legenda: 

x - deformace 

y - zatížení 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad d) Roznášení zatížení součástmi ložiska 

Úhel roznášení zatížení v součástech ložiska zobrazený na obr. 6 se uvažuje hodnotou 45°, 
pokud větší úhel není upřesněn výpočty, které berou v úvahu přilehlé součásti, materiály a 
konstrukční prvky. V žádném případě však tento úhel nesmí přesáhnout 60°. 
 
 
 
 
 

 18

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



                                                                                                                                        TP 173 
 

Obr. 6.  Roznášení zatížení součástmi 
Legenda: 
1 - úhel roznášení zatížení součástmi 
D – vnitřní průměr hrnce (mm) 
dct – účinný styčný průměr horní plochy (mm) 

dcb – účinný styčný průměr dolní plochy (mm) 

 
 

 
 
 
Ad e) Kombinace s kluznými prvky 

Pokud se hrncové ložisko kombinuje s kluzným prvkem podle ČSN EN 1337-2, musí se 
uvažovat vzájemné působení obou prvků, zejména s ohledem na jejich napětí a poměrné 
přetvoření. V úvahu se musí vzít i další mechanické vlivy a vliv rozměrů obou součástí 
ložiska vyvozené např. bočními silami ve vodítkách (tření, akce a reakce) vyvozující další 
výstřednosti kromě těch, které jsou výsledkem vratného momentu proti pootáčení. 

 

3. Posouzení 

3.1.  Všeobecně 
Posouzení ložisek se provádí principielně shodně podle metody dovolených namáhání i podle 
mezních stavů. Je nutné porovnávat vzájemně si odpovídající teorie návrhu a posouzení. 
Sledované parametry jsou shodné. 

Pro ložiska se provádí následující posouzení: 

- dodržení přípustné vertikální síly v uložení a nejmenší vertikální síly 
v montážním stavu kolmo k úložné ploše 

Kolmá reakce – Hrncová ložiska nepřenáší žádné negativní vertikální síly. Při 
uložení lehkých konstrukcí s dynamickým zatížením, které způsobuje zvedací 
účinky na ložiska, je nutno provést úpravu ložiska kotvením a provést 
posouzení výpočtem. 

- dodržení přípustné horizontální síly rovnoběžné s úložnou plochou 

Vodorovná reakce – největší působící vodorovná síla musí být menší než 
přípustná vodorovná síla H udaná podle typu  (výrobce) jako maximální. 
Působí-li na pevné ložisko stále nebo dlouhodobě vodorovná reakce vlivem 
stálého zatížení a u staticky neurčitých konstrukcí i vlivem smršťování, 
dotvarování, změny teploty,. hydratačního tepla, předpětí a změny podmínek 
podepření, nesmí být překročena polovina hodnot uvedených v tabulce výrobce 
pro dovolenou vodorovnou sílu H. 

- dodržení přípustného pootočení úložných ploch 

Pootočení v uložení musí být dodrženy hodnoty podle 2.1.3. (shodná podmínka  
pro posouzení podle dovolených namáhání i mezních stavů) 
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U konstrukcí ze železového a předpjatého betonu se musí uvažovat podíl plastických 
deformací. 

- dodržení přípustného pohybu v uložení u kluzných ložisek viz 2.1.4.(shodná 
podmínka  pro posouzení podle dovolených namáhání i mezních stavů) 

 

3.2.   Posouzení přilehlých konstrukcí  
Přilehlé konstrukce betonových mostů a podpěr se posuzují podle dovolených namáhání, 
pouze posouzení styčných konstrukcí na vznik trhlin se provede podle mezních stavů (norma 
ČSN 73 6203 neobsahuje posudek na vznik trhlin). Pro styčné plochy ocelových mostů se 
provádí posouzení podle mezních stavů (dovolená namáhání s použitím součinitelů - ČSN 73 
6203, tab.1, 1A). 

Pro styčné plochy s horní (nadložisková konstrukce) a spodní stavbou (podložisková 
konstrukce) se vykazuje : 

- napětí v uložení, převzetí horizontálních sil 

 
Podložiskové konstrukce, zpravidla ložiskové bloky, jsou obvykle ze železového betonu. 
Dle čl. 187 změna Z3 ČSN 73 6206 se úložné prahy ze železového betonu navrhují 
v minimální pevnostní třídě C 30/37. Současně pro vyztužení úložného prahu platí obrázek 27 
ČSN 73 6206 Z3. 

Kontaktní spojení mezi ložiskem a povrchem ložiskového bloku zajišťuje podlití ložiska v tl. 
20- 50 mm. Toto podlití je buď ze speciálních cementových malt nebo z plastbetonů. 
Z plastbetonu je vždy, pokud je požadováno dle pokynů uvedených v TP 124. Podlití větší 
než 50 mm je nutno vyztužit. 

Velikost ložiskového bloku a kvalita betonu se posuzuje na základě zjištění napětí 
v soustředěném tlaku pod spodní částí ložiska. Dovolené namáhání betonu v soustředěném 
tlaku se určí dle čl.6.1.3.1 ČSN 73 6207 jako pro zabetonované kotvy. Tímto se nahrazuje 
ustanovení čl.128 ČSN 73 6206, podle kterého vycházejí dovolená namáhání zbytečně nízká. 
Namáhání v soustředěném tlaku je nutno porovnat s údaji výrobce.  

Nadložiskové konstrukce 
Je- li nadložisková konstrukce ocelová, provádí se většinou spojení s ložiskem 
prostřednictvím kotevní desky, která se přišroubuje k ocelové konstrukci a je-li konstrukce ve 
sklonu, vyrovná se klínovou podložkou vloženou mezi konstrukcí a ložiskem. 
Je-li nadložisková konstrukce betonová prefabrikovaná , je nutné v návrhu uložení vyřešit 
vyrovnání úložných ploch, např. klínovou podložkou, deskou nebo vyplněním cementovou 
nebo epoxidovou maltou. 
 
Při výpočtu největších úložných napětí je nutné uvažovat excentricitu, kterou způsobují 
horizontální síly – u kluzných ložisek rovněž horizontální třecí kluzné síly -  a klopné 
momenty. Místem působení horizontálních sil  je horní plocha kotevní desky ložiska.  
Ocelové konstrukce musí být v oblasti uložení patřičně vyztuženy. Výztuhy musí být 
uspořádány tak, aby podpíraly celý obvod hrnce ložiska. U pohyblivých ložisek je nutno 
zahrnout do vyztužení styčných ploch celé rozmezí pohybu ložiska včetně nutné vzdálenosti 
od kraje styčné konstrukce (min 80 mm).     
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Přenos vodorovných reakcí v úložné spáře je nutno posoudit výpočtem. Tření mezi kotevní 
deskou a betonem je uvažováno pro přenos vodorovných sil součinitelem tření       µ = 0,45. 
Přitom je nutno posoudit pro nejpříznivější kombinaci zatížení svislou silou A  a vodorovnou 
silou  H   bezpečnost proti posuvu. 
 

ν g  = ( µ * A ) / H  ≥ 1,5 
 
Tření mezi ocelovými částmi nesmí být uvažováno. Nemůže-li být horizontální síla přenesena 
pouze třením, je nutno zajistit polohu ložiska proti posuvu  kotevní konstrukcí, např. trny 
nebo kotvícími křížovými deskami apod.. Pro kotvení musí být prokázáno, že stávající 
vodorovné síly nepřekročí přípustné hodnoty z tabulek výrobce ložisek.  

 

Při výpočtu vrchní a spodní stavby je nutno brát zřetel na následující síly a momenty: 

- klopný moment 

- kluzná třecí síla (u kluzných ložisek) 

Při posouzení pro spodní stavbu a nosnou konstrukci a pro výpočet uložení je nutno spočítat 
klopný moment, který vzniká kroucením v uložení od odporu elastomeru a vnitřního tření. 

Posouzení se provede na nejnepříznivější vertikální reakci. 

 

Max. součinitele tření µmax udává tab.č.3. Hodnoty jsou podle krátkodobých zkoušek pro 
PTFE – elementy v kombinaci s tvrdým pochromováním, austenitickou ocelí nebo hliníkovou 
slitinou pro rovinné kluzné prvky (viz ČSN 1337-2). 
  
Tab.č. 3 – součinitele tření  
Kontaktní tlakové napětí σp (Cpa) ≤ 5 10 20 ≥ 30 
PTFE s mazacími kapsami/austenitická ocel 
nebo tvrdé pochromování 

0,08 0,06 0,04 0,03 
(0,025)a) 

PTFE s mazacími kapsami/anodicky okysličená 
hliníková slitina 

0,12 0,09 0,06 0,045 
(0,038)a) 

a) Tyto hodnoty platí pro smykový odpor zakřivené kluzné plochy 
 
Mezilehlé hodnoty se získají interpolací podle vzorce  
 

µ = 1,2k/ (10+σp) 
 
kde: 
k = 1,0 pro kontaktní plech z austenitické oceli a tvrdé pochromování 
k = 1,5 pro kontaktní slitinu hliníku 
σp =  je kontaktní tlakové napětí v PTFE 
 
V oblastech, kde maximální účinná teplota ložiska neklesne pod – 5°C, se součinitele tření 
mohou vynásobit koeficientem 2/3. 
 
 

 21

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



                                                                                                                                        TP 173 
 

V.  VÝROBA, MONTÁŽ A TOLERANCE 
TP upřesňují ustanovení ČSN EN 1337-5. 

1. Elastomerová vložka 
Tolerance tloušťky jsou – 0,0  + 2,5 mm pro průměry d ≤ 750 mm a – 0,0  + d/300 pro 
interval 750 ≤ d <1500 mm. 
d = průměr elastomerové vložky  [mm] 
 
Svislé nebo vodorovné rozdělení elastomerové vložky na několik částí je přípustné za 
podmínky, že celá vložka dodržuje požadované tolerance. 
 

2. Rovnoběžnost 
Z vodorovné odchylky horní a dolní plochy ložiska se stanoví svislá odchylka, která nesmí 
přesahovat 0,1%. 
 

3. Lícování součástí 

3.1 Píst a hrnec 
Maximální rozdíl vůle mezi hrncem a pístem nesmí přesahovat 1 mm u kovových a 
POM(Polyoxymetylen) těsnění a 0.8 mm u uhlíkem plněných těsnění 
PTFE(Polytetrafluoretylen). Pokud se použije vnitřní těsnění, které není popsáno v příloze A, 
nesmí vůle přesáhnout hodnoty zjištěné u vzorků podrobených zkouškám podle příloh E a F. 
 

3.2 Elastomerová vložka a hrnec 
I když jsou ložiska navržena tak, aby zachycovala vodorovné síly, přesto v nich dojde 
k určitým posunům, dokud není vyčerpaná vůle mezi jednotlivými částmi ložiska. Proto pro 
správnou funkci je určena max hodnota vůle v nezatíženém ložisku. Vůle mezi hrncem a 
elastomerovou vložkou nesmí přesahovat větší z  hodnot 0.2 % průměru elastomerové vložky 
nebo 1,0 mm.  
Požaduje-li se, aby se více než jedno ložisko podílelo na zachycení vodorovných sil, ložiska i 
jejich podpěry se navrhnou tak, aby ani nepříznivé rozdělení vůlí v ložiskách neohrozilo 
požadované statické působení konstrukce. 
 

3.3      Otvory pro upevňovací svorníky 
Tolerance otvorů pro upevňovací svorníky musí odpovídat funkci svorníků a 
pravděpodobným podmínkám v době osazování ložiska. Otvory pro upevňovací svorníky 
nebo fixační pomůcky se musí vrtat v toleranci 1 mm od místa uvedeného na výkresech. 
 

4.  Povrchová drsnost 
Povrchová drsnost RY5i vnitřní válcové plochy hrnce ve styku s elastomerem nesmí 
přesahovat 6.3 µm. Drsnost rovinné styčné plochy hrnce s elastomerem nesmí přesahovat 25 
µm, měřeno podle EN ISO 4288. 
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Povrchová drsnost RY5i rovinné styčné plochy pístu s elastomerem nesmí přesahovat 35 µm, 
měřeno podle EN ISO 4288. 
 

5  Ochrana proti korozi 
Požadavky na ochranu proti korozi jsou uvedeny v normě ČSN  EN 1337-9. Protikorozní 
ochrana kovových součástí ložisek je definována TP 84, TKP kap.19.  

Systémy ochrany proti korozi se nesmí aplikovat na vnitřní povrch hrnce ani na povrch pístu, 
který je ve styku s hrncem nebo s elastomerem. 
Pokud se použije kombinace dvou různých materiálů, musí se uvážit vliv elektrolytické 
koroze 
Pro stanovení způsobu povrchové ochrany kovových součástí hrncových ložisek je nutno 
stanovit vliv prostředí.  

Ochrana proti korozi specifikovaná podle evropské normy ČSN EN 1337-9 má zajistit , že po 
dobu 10 let od dodání ložiska vyhovuje požadavkům stanoveným touto normou, pokud je 
s ložiskem zacházeno podle citované normy. 

Protikorozní ochrana má zajistit: 

• aby výskyt puchýřů nepřekročil stupeň 1 podle ISO 4628-2 

• aby koroze nepřekročila stupeň Ri 1 podle ISO 4628-3 

• aby trhlinky povrchu povlaku nepřekročily stupeň 1 podle ISO 4628-4 

• aby stupeň praskání nepřekročil stupeň 1 podle ISO 4628-5. 

 
 

6  Vnější těsnění 
Vnější těsnění musí být osazeno v oblasti vyznačené na Obr. 1 resp. Obr.3, aby zabránilo 
pronikání vlhkosti a nečistot. Těsnění musí zůstat účinné i za působení vnějších vlivů 
uplatněných k ověření mezního stavu použitelnosti a píst se ani za těchto podmínek nesmí 
poškodit. 
 

7  Mazání 
Styčné plochy hrnce a pístu s elastomerem se při montáži opatří mazadlem , které nesmí 
poškozovat elastomer ani jiné části ložiska. Rovněž nesmí způsobit bobtnání elastomeru. Po 
vsunutí vložky se na volnou část stěny hrnce nanese další mazadlo. 
 

8  Ostré hrany 
Ložisko nesmí mít nikde ostré hrany. Všechny ostré hrany se musí zkosit. 
 

9  Ochrana proti bludným proudům 
Ložiska patří dle TP 124 ke konstrukcím na  pozemních komunikacích, která je nutno chránit 
prostředky pasivní, případně  aktivní ochrany podle druhu korozního prostředí určeného 
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korozním průzkumem pro stavbu. Korozní průzkum je nutno provést již před zpracováním 
DÚR.  
 
Postupy a opatření při zajišťování ochrany  pro omezení vlivu bludných proudů a přepětí 
(ochrana před bleskem a škodlivými účinky atmosférické elektřiny) stanoví kap.5 TP 124.  
 
Měření průchodu bludných proudů se provádí dle metodického pokynu MD ČR čj. 20680/95-
230, 1.7.1995 –Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostů(revize 
2006). Předepsané prohlídky  a údržba konstrukcí s vlivem bludných proudů  se provádějí 
podle TP 124 a ČSN 73 6221. 

 

10  Výroba, výrobní štítek 
Výroba ložiska je dle údajů výrobní dokumentace zhotovitele ložiska. Každé ložisko je 
označeno výrobcem, a to výrobním typovým štítkem a popisem horní kotevní desky ložiska. 
Výrobní štítek obsahuje: 

- jméno výrobce 
- rok výroby 
- výrobní číslo ložiska 
- typ ložiska 
- hmotnost ložiska 
- maximální přípustnou svislou sílu 
- maximální přípustný posun, není-li na ukazateli podélného posunu hodnota 

trvale vyznačena 
 
Obr.7 - Popis horní kotevní desky slouží ke správnému osazení ložiska. 
    žlutá             y                               bílá 
         červená 
                              ∆ex                                                                                            
                                                                    q                      směr k podpěře 
                 x-x     osa hlavního posunu 
                 y-y     osa vedlejšího posunu
                                                                                             q-q     pomocná osa pro osa- 
x        x                  zení ložiska 

 
                                                                                                       POPIS: 
             popis                 typ ložiska 
                                                                                                       č.ložiska 
                 podpěra č. 
             y             max posun ± max ex/±max ey 
                             q        ∆ex               přednastavení                       hmotnost ložiska 
                 heslo stavby/č. objektu 
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11  Vybavení hrncových ložisek 
 
Hrncová  ložiska musí mít základní vybavení: 

- na horní ploše alespoň jedno závěsné oko pro přepravu (většinou 4 třmenové 
kotvy) 

- prachovou manžetu s upevňovacím páskem 
- kontrolní zařízení pro měření posunu u ložisek Nga, NGe. 
- montážní plechy zabezpečující celistvost ložiska při montáži 
- měřící rovinu nebo měřící konzolu pro měření vodorovnosti ložiska 
- výrobní štítek 

Doplňkové prvky: 
- kotevní/podkladní desky (horní i spodní) 
- kotvy (horní i spodní) 
- ukazatel podélného posunu 
- měřící konzola pro měření vodorovnosti ložiska 
- provizorní zpevnění (pro přepravu a montáž) 
- měření posunu v příčném směru (u Nga) 
- stavěcí rektifikační šrouby 
- zvláštní těsnění pro příliš prašná prostředí. 

 
Kotvy přišroubované k ložisku jsou navrhovány v případě, jsou-li požadovány 
z konstrukčních důvodů a nebo je-li překročena bezpečnost proti posunutí mezi ložiskem 
s podložiskovou nebo nadložiskovou konstrukcí.( viz čl.3.2. kap IV. těchto TP). 
Kotevní desky jsou navrhovány u ložisek, u kterých je požadována snadná a rychlá výměna 
nebo očekávána výšková rektifikace. Po odšroubování upevňovacích zarážek nebo 
spojovacích šroubů a po odlehčení ložiska lze ložisko jednoduše vytáhnout a vyměnit, opravit 
nebo podložit. 
 
Všechna ložiska s kluznými deskami, t.zn. NGa, NGe, musí mít kontrolní zařízení pro měření 
posunu kluzné desky oproti tělu ložiska. Tento ukazatel je  i pro přednastavení a nastavení 
ložiska. V návrhu ložiska je nutno určit, na které straně ložiska  je ukazatel umístěn, aby bylo 
možné jeho sledování (není-li ukazatel umístěn oboustranně. U ložisek NGa je ukazatel 
osazen ve směru hlavního posunu, tj. ve směru osy   x.     Ukazatel ve směru kolmém, tj. ve 
směru osy   y     se zřizuje na základě doplňkových požadavků. 
Pro ložiska použitá v náročných konstrukcích nebo pro uložení na velmi poddajných spodních 
stavbách, kde se předpokládá dlouhodobé sledování, se navrhuje měřící konzola, na kterou je 
možné umístit kontrolní křížovou vodováhu. 
 
Z konstrukčních důvodů postupu výstavby je nutné některá ložiska dočasně znehybnit a po 
kompletní dostavbě konstrukce zpevnění ložiska uvolnit. Pro návrh tohoto ložiska je nutné 
uvést sílu pro zpevnění. Většinou musí být počítáno i přednastavení ložiska pro definitivní 
ložisko. 
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VI.  DODÁVKA, PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ, OSAZOVÁNÍ HRNCOVÝCH  
LOŽISEK 

1.      Dodávka 
 
Technické požadavky pro dodávku ložisek se řídí podmínkami prohlášení o shodě  
a podklady zpracovanými a potvrzenými zpracovatelem RDS. 
Dodávat se smí pouze ložiska, která vyhovují požadavkům zákona 22/1997 Sb a nařízení 
vlády č. 190/2002 Sb.- výrobek CE.  
 

2.      Doprava a skladování 
Způsob přepravy a skladování musí odpovídat TPP výrobce. Hlavní zásady jsou: 

a - Ložisko je ve výrobním závodu smontováno do jediného celku pomocí montážního 
spojení dle pokynů pro výrobu ložiska. Manipulaci musí provádět kvalifikovaný personál, 
jehož znalosti a praxe musí být ověřovány. 

b - Pro přepravu je ložisko zabaleno do folie z PVC a je staženo dvěma dvojicemi dřevěných 
nebo ocelových nosníků. Ložisko s měřící konzolou musí mít specielní ochranu konzoly proti 
nárazu.  

c - Zabalení ložiska do folie je pouze sekunderní ochrana. Pro primární ochranu musí být 
ložisko zabaleno ve voskovém papíru nebo prachovce. Igelitová folie musí být na stavbě v  
místě uskladnění co nejdříve z ložiska odstraněna nebo musí být zabezpečeno větrání povrchu 
ložiska ve folii. V uzavřeném prostoru pod folií dochází ke kondenzaci agresivních vodních 
par , které okamžitě napadají především horní povrch ložiska. 

d – nelze-li s ložiskem manipulovat ručně, musí být opatřeno dočasným nebo trvalým 
zařízením, které umožní manipulaci mechanickými prostředky. Při manipulaci pomocí jeřábu 
je nutno závěsná lana zachytit buď háky za třmenové kotvy nebo za závěsná oka. Lana je 
možné také podvléci pod spodní částí ložiska. Lano je pak zajištěno proti vysmeknutí kotvami 
dolní desky.  

e - Nakládání a skládání na a s dopravního prostředku je nutno u ložisek o hmotnosti větší než 
100 kg pomocí zvedacího zařízení. 

f - Ložiska se musí přepravovat na krytých ložných plochách nebo zabalená pod plachtou. 
Uložená a upevněná musí být tak, aby během přepravy nedošlo k posouvání po ložné ploše, 
příp. ke vzájemnému narážení apod.. 

g - Ložiska je nutné skladovat v suchém prostředí, které je chráněno proti zašpinění, vlhkosti 
a poškození. Skladování by mělo být v uzavřených prostorách, aby nebylo ložisko poškozeno 
povětrnostními vlivy  nebo stavební činností. Ložiska musí být uložena přehledně, každé 
samostatně. Nikdy se ložiska na sebe nevrství. Ložiska se uskladňují na hraněné dřevo a 
zakryjí se tak, aby zespodu větrala. 

h - Ložiska se nesmí na stavbě rozebírat ( kromě úpravy přednastavení). Rozebraná nebo 
manipulací jinak poškozená ložiska  nesmí být do konstrukce použita. Taková ložiska lze 
použít pouze ve vyjímečném případě, a to pokud montáž, případně opravu provede výrobce 
ložiska, nebo je oprava a montáž provedena pod jeho dozorem. 

i - Doplňující práce před osazením ložiska ( svařování nebo změna upevnění ložisek) jsou 
nepřípustné. 
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Objednatel/správce stavby musí být informován o přejímce ložisek u výrobce vždy alespoň 10 
dnů předem. Ložiska se dodávají se základní výkresovou dokumentací, se soupisem protokolů 
a zkoušek ve smyslu čl.22.2.1. TKP kap.22 a s dodacím listem, prokazujícím kompletnost 
dodávky. Musí splnit podmínku přílohy ZA  ČSN EN 1337-5. Musí na něm být uvedeno 
zejména: 

• Číslo a datum vystavení dodacího listu 

• Název a adresa výrobce 

• Název a sídlo odběratele 

• Místo určení dodávky 

• Identifikační údaje ložiska. 

Součástí dodávky ložiska je Technologický předpis pro provoz ložiska, pokud není jako samostatná 
příloha součástí TPP ložiska. 

Dodávku a přejímání stanoví TPP výrobce a TePř zhotovitele. 

 

3.      Prohlídka po dodání před zabudováním ložiska 
 
Dle TPP výrobce předloží zhotovitel TePř s konkretizací na danou stavbu. Před umístěním 
ložiska do konstrukce musí být provedena kontrola ložiska před zabudováním.  
 
Zvláštní pozornost musí být věnována: 

- u ocelových částí protikorozní ochraně (viz pr EN 1337-9). 
- čistotě 
- bezpečnosti i dočasných upínacích zařízení 
- souladu s výkresy osazení a dílenskými výkresy, pokud tento soulad nebyl již 

potvrzen kontrolou kvality a přejímací inspekcí 
- označení na horním povrchu ložiska a na typovém štítku, označení osy x  a  y   

a  je-li nutné přednastavení ložiska a označení měřících bodů 
- poloze všech prostředků k zajištění přesného umístění a osazení ložiska 
- zařízení pro označení hlavního směru pohybu pro pohyblivá ložiska 
- velikosti a směru nastavení, jsou-li stanoveny 
- možnost nového nastavení, je-li určeno 
- dočasnému uskladnění na stavbě ( viz kap.VI/2 těchto TP) 
 
 

 

4.      Osazení, zabudování 

4.1.     Kontrola před osazením 
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Je nutno provést přípravu pro 
osazení dle plánu osazení ložisek. 
Před umístěním ložiska na místo 
zabudování se provede kontrola 
ložiska. Zabudování se provede 
způsobem definovaným v RDS 
(resp.VTD) 
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 Je – li to požadováno, má být první 
ložisko daného typu na stavbě 
instalováno v přítomnosti 
odborného zástupce výrobce. 
Ložiska musí být osazena podle 
výkresu osazení v souladu 
s označením na horním povrchu 
ložiska.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.8   – příklad označení na povrchu a stranách HL 
 
 
 

4.2.     Nastavení ložiska 
Ložiska jsou ve výrobním závodě spojena v jeden celek montážním spojením tak, že měřící 
roviny mají vůči  srovnávací rovině požadovanou přesnost. Montážní spojení obsahuje fixační 
šrouby, které také u pohyblivých ložisek fixují nastavení ložiska. Velikost nastavení je 
udávána v zadání návrhu ložiska a je závislá na předpokládané montážní teplotě a časovém 
postupu výstavby. Jsou-li údaje montáže a předpokladů při návrhu dodrženy, pak nastavení ve 
výrobě a kompletaci ložiska  je přímo nastavení ložiska. Údaje potvrdí projektant mostu. 
V opačném případě je nutno provést úpravu přenastavení ložiska a tato úprava se provádí 
podle pokynů výrobce. Pokyny k nastavení jsou udány v TPP a TePř. 
Aby mohlo být určeno nastavení ložiska, musí být stanovena teplota převládající v konstrukci. 
Teplota konstrukce se měří v místech určených projektem teploměry s přesností 0,5°C. Pro 
konstrukční části betonované po osazení ložiska se za teplotu ovlivňující nastavení ložiska 
bere teplota čerstvého betonu. 
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Obecně se při přenastavení ložiska postupuje následovně: 
- ložisko se osadí na pevný podklad a vypodloží se do stabilní roviny, aby měřící 

rovina byla vodorovná 
- změří se sklon měřící roviny na horní ploše ložiska ve dvou na sebe kolmých 

směrech a údaje se zaznamenají 
- uvolní se fixační šrouby a horní deska se posune tak, aby se dosáhlo správné 

polohy nastavení k přesně změřené aktuální teplotě 
- fixační šrouby se opět utáhnou a přeměří se sklon měřící roviny na horní ploše 

ložiska. Všechny hodnoty se zaznamenávají. 
 
Poznámka : Dokud budou ložiska navrhována podle dovolených namáhání, je nutno zavést 
převodní koeficient. Dosud se uvažuje 30% rezerva. Tato rezerva je dostatečná, pokud jsou 
pro konstrukci a její chování správně provedené rozbory. Je nutno na př. u monolitických 
konstrukcí uvažovat  s teplotou n.k. při betonáži až 50°C (nikoliv pouze venkovní teplota při 
osazování ložisek).   
Jakmile se ložiska stanou funkční, musí být zkontrolováno jejich osazení. 

 

4.3.     Dosedací plocha konstrukce – Tolerance styčné plochy 
4.3.1   Všeobecně 
 
Ložiska mohou být osazena do maltového lože nebo na vhodnou vrstvu plastmalty Povrch 
dosedací plochy musí splňovat požadavky uvedené v bodu 4.3.2 až 4.3.3 a 4.4 . Osazení 
ložiska musí být v souladu s TePř.  
 
 
4.3.2   Stav povrchu 
 
Povrch dosedací plochy musí být čistý a suchý. Žádné uvolněné částice nejsou dovoleny. 
Jednotlivé povrchové vady nesmějí mít plochu větší než 100 mm2 a  výškově se nesmí lišit o 
více než 2.5 mm od okolního povrchu. Celková plocha vad nesmí přesahovat 2 % půdorysné 
plochy ložiska. 
 
4.3.3   Rovinnost povrchu 
 
Dosedací plocha musí být vodorovná s maximální dovolenou chybou pootočení z konkrétní 
polohy v rozsahu 0.3 % (tj. 3mm/1m). Střed ložiska se osadí na geodeticky vyznačený střed 
uložení. Střed těla ložiska může být posunut od středu určeného projektem max o ± 20 mm. 
V případě vyšší a štíhlejší spodní stavby je zapotřebí, po dohodě s projektantem, někdy 
upravit polohu středu uložení, na základě geometrické přesnosti spodní stavby. 
Ve složitějších případech je pro usazení do směru používán měřící kříž. Ten slouží 
k přenesení měřících značek, předem vytyčených na ložiskovém bloku, na horní plochu 
ložiska. Směr hlavního posunu se může lišit od projektovaného směru o max ± 0,5%. Max 
velikost chyb může určit RDS. 
K vyrovnání ložiska slouží měřící rovina, která je umístěná na horní úložné ploše ložiska nebo 
na měřící konzole. Měření se provádí dvojosou krabicovou vodováhou nebo laťovou 
vodováhou (podle pokynů výrobce). Měření je s přesností min. 0,12 % (tj. 1,2 mm/1m). 
Poloha a směr se měří délkovými měřidly s přesností 1 mm. 
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Poznámka 1 
Pokud se na ložiska osazují prefabrikované prvky, obvykle se použije vrstva malty nebo 
podobného materiálu k vyrovnání všech odchylek. 
 
 

4.4.     Vhodný způsob osazení 
 
Pro uložení hrncových ložisek platí vzorový list. VL 4 , 304.01, 95 03 
 
Pro zabudování HL se používají většinou tyto způsoby: 

- uložení ložiska na montážní prostředky(klíny, stavěcí šrouby) a následně podlití 
ložiska speciální maltou 

- uložení ložiska na vyrovnanou úložnou vrstvu ze speciální malty nebo 
plastbetonu 

- současně se provádí přesné měření osazení ložiska 
 
V případě podlití ložisek nesmí materiál použitý na podlití způsobit lepivost nebo jiný 
nežádoucí jev při případné výměně ložisek. Způsob a materiál podlití ložisek je uveden 
v TePř zhotovitele osazení ložisek. 
V případě, že ložisko má odolávat průchodu bludných proudů, je nutné kapsy kotvení vyplnit 
maltou s izolační schopností. 
Při provádění nadložiskové části monoliticky nesmí dojít k přebetonování a tím zapuštění 
ložiska do betonu. (Oddíl IV, 3.2.těchto TP -Podložiskové a nadložiskové konstrukce) 
Totéž platí pro podložiskové části. Desky ložiska musí být očištěny po celém obvodu i od 
zbytků betonu a nečistot. Okamžitě po provedení výplňových částí nad a pod ložiskem a 
očištění je nutné uvolnit a odstranit fixační šrouby omezující pohyb ložisek.Výjimku tvoří 
ložiska dočasně znehybněná, která se uvolní až v době, která je určena projektem podle 
způsobu stavby.Umístění fixačních šroubů je patrné z výkresu ložiska. Výkres ložiska je 
součástí dodávky ložiska. 
V případě poškození antikorozní ochrany povrchů  při osazování ložiska je nutné tyto části 
odborně opravit rovněž antikorozním systémem. Nakonec se namontují na ložisko ukazatele 
posunu. Maximální dráha posunu musí být vyznačena na stupnici lepícím páskem. 
O zabudování každého ložiska je veden protokol, který potvrzuje správce stavby (viz příloha 
D1 těchto TP).  
 
Technické požadavky pro dodávku ložisek se řídí podmínkami prohlášení o shodě a podklady 
zpracovanými a potvrzenými zpracovatelem RDS (přehledně tabulka ložiska – viz příloha D2 
těchto TP). 
Dodávat se smí pouze ložiska, která vyhovují požadavkům zákona 22/1997 Sb. a nařízení 
vlády č. 190/2002 Sb.a ČSN EN 1337-5 , dle přílohy ZA normy. 
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m -  mezera mezi hrncem a pístem 
n - mezera mezi kluznou deskou a pístem (u ložisek NGa a Mge) 
BH Výška ložiska 

 
Obr. 9  Správné osazení ložisek 
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Obr. 10  Příklad  osazení ložiska v konstrukci 
 

VII.  SYSTÉM PROVĚŘENÍ JAKOSTI HRNCOVÝCH  LOŽISEK 
 

1.     Vybrané stavební výrobky    
Mostní hrncová ložiska patří mezi vybrané stavební výrobky označované CE a technické 
požadavky na ně se stanoví podle zákona 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády 190/2002 Sb.  

ČSN EN Příloha ZA (normativní) obsahuje ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 
(89/106/EHS).  

Shoda s těmito ustanoveními vytváří předpoklad, že hrncová ložiska, na něž se tato Příloha 
ZA normy 1337-5 vztahuje, jsou vhodné k jejich určenému použití. Příloha ZA stanovuje 
podmínky pro označování hrncových ložisek značkou CE , ložisek určených pro použití 
uvedené v tabulkách ZA, 1a až ZA 1b a uvádí příslušné články normy ČSN EN 1337-5 pro ně 
platné. 

 

  

2.     Řízení výroby       
Rozsah řízení výroby prováděné výrobcem a četnost kontrol při zkouškách typu prováděných 
třetí osobou (pokud je třeba) musí odpovídat tabulce 1 normy . Kromě toho se musí 
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kontrolovat certifikáty podle tabulky 2 normy, aby se zajistilo, že vstupní suroviny a výrobky 
splňují požadavky normy ČSN EN 1337-5. 

POZNÁMKA: Řízení výroby (u výrobce) je popsáno v příloze C normy ČSN EN 1337-5. 

 

 

 
Výrobce ložisek je povinen při přejímce ložiska doložit výsledky kontrol prováděných při 
procesu výroby ložiska v souladu s  průběžným řízením výroby. 
 
Výsledky řízení výroby mají být řádně zaznamenány v záznamech výrobce. Do záznamu se 
zanese popis výrobku, datum výroby, použitá zkušební metoda, výsledky zkoušky a kritéria 
přijatelnosti s podpisem osoby zodpovědné za kontrolu, která provedla ověření. 

Četnost zkoušek je stanovena v technických specifikacích , které jsou přizpůsobeny 
stanovenému výrobku a podmínkám jeho výroby. 

 
 
 

3.     Dodávka ložisek 
Výrobce nebo jeho pověřený zástupce se sídlem v Evropském hospodářském prostoru 
zodpovídá za označení značkou CE. Symbol značky CE, který se připojí k výrobku, musí 
odpovídat směrnici 93/68/EC a musí být uveden na ložiskách (nebo, pokud to není možné, na 
doprovodném štítku, balení nebo původních obchodních dokumentech, např. na dodacím 
listu). 

Značku CE musí doprovázet tyto informace: 

− identifikační číslo autorizované osoby (pouze u výrobků podle Systému 1); 

− název a adresa výrobce; 

− poslední dvojčíslí roku, v němž bylo připojeno označení; 

− číslo ES prohlášení o shodě(pouze u výrobků podle Systému 1; 

− číslo normy (EN 1337-5); 

− název a druh výrobku; 

− informace o povinných základních vlastnostech: 

o Hodnoty a v příslušných případech úroveň nebo třída každé základní 
vlastnosti, jak je uvedeno v poznámkách k tabulkám ZA.1.ČSN EN 1337-5; 

o Alternativně lze v určitých případech použít standardní označení. Toto 
označení musí podávat informace o všech vlastnostech; pokud prohlášení 
nepokrývá všechny vlastnosti, musí se hodnoty těch, které nejsou zahrnuty, 
uvést dodatečně. 

Možnost formulace „žádný ukazatel není stanoven“ lze použít pouze pokud vlastnost pro dané 
zamýšlené použití není stanovena předpisem. 
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VIII.  ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY 
 
Tyto aspekty musí být na stavbě řízeny a zabezpečovány ve smyslu pravidel systému jakosti 
ochrany životního prostředí, ve kterých jsou uvedeny veškeré základní předpisy a postupy a 
musí být součástí TePř zhotovitele. 
 

IX.   PROHLÍDKY, ÚDRŽBA A VÝMĚNA HRNCOVÝCH LOŽISEK  

1.   Všeobecně  
Prohlídky a údržba  ložisek se obecně provádí podle ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů 
pozemních komunikací s dalším upřesněním jednotlivých  úkonů. 

V rámci všeobecného dozoru na mostním objektu se provádí vizuální prohlídka, především 
posouzením polohy ložiska a rovinatosti ložiska. Prohlídka a údržba se provádí v souladu 
s TePř pro dané ložisko. O prováděných prohlídkách vede správce záznam.  

 

2.   Běžná prohlídka 
Běžnou prohlídku vykonává správce mostu.. Při běžné prohlídce se prohlídne stav a funkčnost 
ložisek. Lze prohlédnout čistotu, podložiskovou a nadložiskovou část. Zjistí se, zda jsou ve 
správné poloze a v celé ploše dosedacích částí doléhají. Zda nejsou porušeny ochranné nátěry 
( ochrana proti korozi), nejsou-li v okolí ložisek trhliny. Ložisko se zaměří a zapíše se teplota 
konstrukce a teplota vzduchu. 
Do formuláře pro běžné prohlídky se vyplní zjištěné údaje. V závěru protokolu se vyplní údaj  
k případnému návrhu opatření k nápravě. 
 

3.    Hlavní prohlídka 
Hlavní prohlídku vykonává oprávněná fyzická nebo právnická osoba s vysokoškolským 
vzděláním technického směru, která získala oprávnění. Hlavní prohlídka ložisek je součástí 
hlavní prohlídky mostu. Provádí se v intervalech dle ČSN 736221. 
 
 

4.    Mimořádná prohlídka 
 

V případě živelné nebo podobné nehody na mostě, pokud mohlo dojít k narušení konstrukce 
ložisek, případně při nadměrné deformaci konstrukčních částí a dalších  průvodních 
příznacích jejich nebezpečného oslabení (trhliny, koroze, otevření spar apod.) provede 
oprávněná fyzická nebo právnická osoba mimořádnou prohlídku. 

 

5.   Opravy a odstraňování závad 
 

Povinnost vykonávat údržbu, opravy a odstraňování závad po uvedení objektu do trvalého 
užívání správcem objektu vyplývá z obecně platných právních předpisů. 
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Rozsah údržby, oprav a opatření k zabezpečení dopravy uvádí v přiměřeném rozsahu Příloha 
A(normativní) ČSN 73 6221, vzory formulářů pro běžnou a hlavní prohlídku lze ve 
zjednodušeném obsahu konstrukčních prvků odvodit z Přílohy B (informativní) téže normy. 
 

6.   Vyměnitelnost ložisek 
 

Podmínky, kdy ložisko nebo jeho uložení přestává plnit svou funkci, obsahuje TPP ložiska, 
příp. TePř nebo dokumentace stavby. Základním hlediskem, zda má být ložisko vyměněno, 
opraveno, je výsledek prohlídky a měření ložisek, kde má být zaznamenáno: 

• Poškození ložiska trhlinami, nesprávnou polohou, nesprávným nastavením, nadměrným 
posunem a deformací 

• Stav styčných ploch a kotvení ložisek (pokud je kotveno) 

• Nastavení ložiska vzhledem k teplotě 

• Stav protikorozní ochrany 

• Viditelné poruchy konstrukce v těsné blízkosti ložiska 

 Podle stavu ložisek se rozhoduje při návrhu opravných prací o variantě : 

• Výměna ložiska 

• Oprava ložiska 

• Oprava uložení ložiska 

• Rektifikace ložiska 

 
6.1. VÝMĚNA   LOŽISKA  
Aby se zabránilo poškození mostní konstrukce ( konstrukce mostu podobné) nefunkčností 
ložiska, případně provádí-li se  oprava nebo rekonstrukce mostní konstrukce, oprava spodní 
stavby  nebo změna statického systému konstrukce, provede se výměna ložiska. 

Výměnou se rozumí náhrada stávajícího ložiska : 

• Stejným typem ložiska se stejnou funkcí 

• Jiným typem ložiska se stejnou funkcí 

• Stejným typem s jinou funkcí 

• Jiným typem s jinou funkcí. 

 

 

Při statické změně mostní konstrukce se provádí dvě poslední varianty. Ložisko se musí ve 
všech případech posoudit ze statického  hlediska a je nutno posoudit , že v žádném případě 
nejsou překročena napětí ve spodní stavbě ( příp. nosné konstrukci). 

Ložisko musí splnit nároky dle ČSN 73 6201, čl. 15.12 a ČSN 73 6206, čl.178 a TP 120, čl. 
5.5.3.8.4. a TP 75. 
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6.2. OPRAVA   LOŽISKA  
Zpravidla při opravě (sanaci) mostní konstrukce, kde jde zpravidla pouze o výměnu 
izolačního systému a s tím souvisejícího mostního příslušenství, se provádí oprava nebo 
rekonstrukce ložiska, pokud ložisko není poškozeno a je schopno po dobu min.20 let plnit 
svou funkci. 

Rozhodnutí o opravě ložiska předchází podrobný průzkum funkce ložiska. Jde o součást 
diagnostického průzkumu.  

Opravou se rozumí očištění ložiska a jeho konzervace. Podle typu ložiska je stanoven rozbor 
opravy ložiska. 

Ložisko se musí ve všech případech posoudit ze statického  hlediska a je nutno posoudit , že 
v žádném případě nejsou překročena napětí ve spodní stavbě ( příp. nosné konstrukci). 

Ložisko musí splnit nároky dle ČSN 73 6201, čl. 15.12 a ČSN 73 6206, čl.178 a TP 120, čl. 
5.5.3.8.4. , TP 75 a tyto TP. 
 

6.3. OPRAVA ULOŽENÍ LOŽISKA 
V případě, kdy ložisko je nepoškozené a je schopno dále plnit svou funkci, ale podložiskové 
resp. nadložiskové části jsou poškozené, je nutné nejprve vyhodnotit příčinu poškození 
podložiskové nebo nadložiskové části. Zpravidla dochází k poškození vlivem zatékání do 
nosné konstrukce, případně chybným odvodněním úložných prahů a stojící voda 
s rozpuštěnými solemi způsobí degradaci úložných konstrukcí ložiska. V těchto případech je 
součástí rekonstrukce mostního objektu i oprava uložení ložiska – viz TP 75. 
 
6.4 REKTIFIKACE LOŽISKA 

Rektifikace ložiska se provádí na konstrukci postižené deformací, zpravidla posunem, 
poklesem nebo natočením o malé hodnoty (hodnoty předpokládané výpočtem konstrukce).   
Jde o konstrukce na poddolovaném území, v seismických oblastech a v oblastech sesuvů. 
Rektifikace spočívá v zachování ložiska. Provede se urovnání ložiska pomocí podbetonování 
nebo nadbetonování ložiska, posun horní oproti spodní desce, přidání ložiskových horních, 
příp. dolních desek. Pro plánovanou rektifikaci v době funkce mostní konstrukce jsou 
v konstrukci vytvořeny stavebně technické podmínky pro rektifikaci. Zpravidla jde o plochy 
pro osazení zvedacího systému pro uvolnění ložiska v konstrukci. Návrh rektifikace se 
provede podle konkrétního případu.  

 

 

 

X.   ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 

1. Dodávka a skladování 

1.1     Všeobecně 
Za kvalitu ložiska ručí výrobce a zhotovitel na základě smlouvy s objednatelem a 
podzhotovitelských smluv.Výrobce  ložiska garantuje dodržení TPP pro daný typ ložiska. 

 

 36

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



                                                                                                                                        TP 173 
 

1.2.    Ochrana proti bludným proudům 
Ocelové části ložisek u nichž je stanoveno ochranné opatření proti vlivu bludných proudů, 
musí splnit podmínky TP 124. 
 

1.3.     Skladování 
Způsob přepravy a skladování musí odpovídat TPP výrobce. Ložisko musí být skladováno 
v chráněné expozici před klimatickými vlivy. Nesmí být porušen obal ložiska, aby nedošlo 
k zaprášení.  
 

1.4.     Osazení 
Musí být provedena opatření zabraňující znečištění částí ložiska, zvláště při provádění 
nadložiskové a podložiskové části. 

 

2.  Průkazní zkoušky 
 
Průkazní zkoušky materiálů ložisek zajišťuje zhotovitel případně u výrobce/dovozce, přičemž 
protokoly s výsledky zkoušek a jejich hodnocení posouzením splnění kvalitativních parametrů 
dle kapitoly 22 TKP jsou přiloženy, pokud to objednatel požaduje ve smlouvě. 
Pro výrobek platí Nařízení vlády č. 190/2002 Sb..  
 
Přejímka a průkazní zkoušky vybraných materiálů ložisek jsou uvedeny níže. Přejímku a 
průkazní zkoušky betonu a výztuže stanovuje kap.18 TKP, zkoušky oceli a antikorozní 
ochrany kap.19 TKP a TP 84 a ČSN EN 1337-9.  
 
 
Účelem kontrolních  i průkazních zkoušek je zajistit, aby se ložiska vyráběla vyhovujícím 
způsobem. U ložisek větších rozměrů se musí odběratel a dodavatel dohodnout na rozměru 
nebo rozměrech ložisek, která se podrobí zkouškám. 
 
 

3.  Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky 

3.1.       Zajištění kontrolních zkoušek 
 
Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel ve smyslu TPP výrobce a TePř. Odebírání vzorků a 
kontrolní zkoušky betonů a materiálů použitých k uložení ložiska stanoví kap.18 TKP a TePř. 
Kontrolní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí podle metodického pokynu 
SJ-PK  část II/3 v oblasti 2.2.1.-Zkušebnictví. Laboratoř musí být odsouhlasena 
objednatelem/správce stavby. 
 

3.2.       Kritéria kontrolních zkoušek 
 
Při kontrolách výrobků, uvedených v normě EN 1337-10 je třeba kontrolovat tato kritéria : 
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-  Horní a dolní líc ložisek musejí být po celé ploše ve styku s příslušnou částí konstrukce 
(horní i dolní dosedací plochou konstrukce). 
Pokud je  styk  mezi  výše  uvedenými plochami nedokonalý, je třeba překontrolovat úhel 
mezi horní a dolní plochou konstrukce a jeho souhlas s RDS. 
-   Provede se vizuální kontrola přístupných hran. Rozměr a poloha jakýchkoliv trhlin nebo 
prasklin nebo nerovnoměrných výdutí se zaznamená 
-  změří se přesah kluzné plochy nad deskou PTFE. Hodnoty se zaznamenají 
Pokud je to v daném případě vhodné : 
-   Zkontroluje se čistota kluzných ploch a zda pohyby jsou v mezích a výsledky se 
zaznamenají  
-  Zkontrolují se ochranné nátěry a/nebo ochrana proti prachu, zda nejeví známky porušení a 
výsledky se zaznamenají. 
 
 

4. Přípustné odchylky 
 
Přípustné odchylky při výrobě stanovuje TPP výrobce, dokumentace stavby,  TPP výrobce a 
TePř. 
Mezní úchylky součástí ocelových částí  ložisek - odlévaných i svařovaných – jsou uvedeny 
v ČSN 73 2611, tab.16 a TNŽ 73 6277, čl. 31, 32 a 48, z ocelí vysokopevnostních v tab. 17 
ČSN 73 2611.¨ 
 
 
 

5. Výrobní kontrola 
Výrobní kontrola je prováděna dle přílohy C těchto TP, dále „Řízení výroby“ je v kapitole 
VII., čl.2 těchto TP. 

 

XI.  PROJEKTOVÁNÍ 
 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací  spolu s příslušnými kapitolami 
TKP-D (kap.1, 6, 8 a 11) stanoví podrobnosti a věcný obsah jednotlivých stupňů 
dokumentace.  Následující ustanovení upřesňují dokumentaci v rozsahu týkající se hrncových 
ložisek. 
 

1.  Dokumentace pro územní rozhodnutí 
uvádí ve výkresových přílohách vzorový příčný řez s popisem značení ložisek, v technické 
zprávě uvede projektant požadavky na ložiska. 

 

2.  Dokumentace pro stavební povolení 
zahrnuje : 
- v technické zprávě určí řešení uložení  konstrukčních částí objektu a nároky na 

ložiska s určením podložiskové a nadložiskové konstrukce 
- vytyčovací schéma ložisek, definuje jejich prostorovou polohu v souřadnicích 
- vzorový příčný řez obsahuje veškeré stavební podrobnosti konstrukce  

 38

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



                                                                                                                                        TP 173 
 

- statickým výpočtem navrhuje materiálové a konstrukční řešení ložisek 
-     prokazuje proveditelnost objektu.  
 

 

3.  Zadávací dokumentace stavby 
          V části ZVS zpřesňuje DSP.  

V soupisu prací definuje typy ložisek dle EN (kotvené, nekotvené, s úložnou deskou, 
s podkladní deskou a další kombinace) s předpokládanou svislou a vodorovnou únosností a 
předpokládanými deformacemi. 

 
 
  

 4.  Běžná realizační dokumentace zhotovovacích prací 
zahrnuje: podrobné vytyčovací schéma, 
                výkresy tvaru a výztuže podložiskových konstrukcí 

    detaily kotvení, nadložiskové konstrukce vyztužené, nevyztužené. 
    statický výpočet   
    hodnoty nastavení ložisek v závislosti na teplotě.            

 
 

5. Výrobnětechnická dokumentace 
umožňuje výrobcům a zhotovitelům ložisek zajistit přípravu výroby a realizovat stavební 
objekt v kvalitě vyžadované objednatelem. 
   
 

Výrobně technická dokumentace musí obsahovat: 
 -   výrobkové a materiálové specifikace podle položek a soupis prací 
- technologický postup při výrobě dílců (TPP) 
- technologický předpis pro montáže ložisek a jejich osazení na konstrukci (TePř).. 
 

 

6. Odborná způsobilost, systém řízení a zabezpečování kvality dokumentace  
                Způsobilost uchazeče/zhotovitele k zajištění jakosti projektových prací, její ověření 
a dokladování definuje MPSJ-PK , Věstník 14-15/2005 v Části II/1:Projektové práce. 
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PŘÍLOHA A  

Vnitřní těsnění 
A.1 Všeobecně 
A.1.1 Mosazné těsnění 
Mosazné těsnění se osadí do vybrání v horním okraji elastomerové vložky. Skládá se z několika 
dělených prstenců lícujících s vnitřním povrchem hrnce. Po jeho osazení nesmí mezera mezi konci 
děleného prstence přesahovat 0,5 mm a mezery v jednotlivých prstencích musí být rozděleny 
rovnoměrně po obvodu hrnce. Žádná mezera nemá pokud možno být v místě maximálního natočení 
na stěně hrnce. 

Prstence o maximálním průřezu 10 mm x 2 mm mají zářezy rozměrů 7 mm hloubky x 0,5 mm šířky 
rozmístěné po 5 mm po vnitřním průměru k usnadnění formování. Prstence menšího průřezu nemají 
žádné zářezy. 

Tabulka A.1 - Přípustné kombinace mosazných těsnících prstenců 

Průměr d 
mm 

Minimální průřez 
mm 

Zářezy Počet prstenců 

≤ 330 6 x 1,5 nepřípustné 2 

> 350 < 715 10 x 1,5 nepřípustné 2 

= 715 < 1500 10 x 1,5 nepřípustné 3 

> 1500 10 x 2 7 mm x 0,5 mm 
v rozteči 5 mm 

3 

A.1.2 Těsnění z POM 
Těsnění z POM s skládá z jednotlivých vzájemně do sebe zapadajících prvků, které se snadno 
přizpůsobí deformaci. 

Šířka a výška jednotlivých prvků jsou: 

a) průměr elastomeru d ≤ 550 mm: 10 mm ± 0,5 mm 

b) průměr elastomeru d > 550 mm: 15 mm ± 1,0 mm 

Pro zajištění správné funkce, musí být  těsnicí prstenec z POM vytvořen jako nedílná součást 
elastomerové vložky během vulkanizace. Viz obrázek A.2. 

A.1.3 Těsnění PTFE plněného uhlíkem  
Těsnění PTFE plněného uhlíkem musí být plně vsazeno do zářezu v elastomerové vložce. 

Průřez, rozměry a podrobnosti ukončení se musí shodovat s obrázkem A.1. 

A.1.4 Těsnění z nekorodující oceli 
Těsnicí prstenec se zhotoví z pásku z nekorodující oceli formovaného do rovnoramenného nebo 
nerovnoramenného úhelníku vloženého mezi elastomerovou vložku a stěnu hrnce. 

Délka strany a tloušťka úhelníku musí splňovat tyto požadavky: 

a) se zářezy 

Při d ≤ 700 mm - délka strany úhelníku 5 až 10 mm, minimální tloušťka 1 mm; při d > 700 mm 
délka strany 15 až 17 mm, minimální tloušťka 1,5 mm; minimální přesah konců prstence musí být 
20 mm. Při tloušťce > 1 mm může být přesah konců zmenšen. 

b) bez zářezů 

minimální délka strany úhelníku 3 mm; 

minimální tloušťka 1 mm; 
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minimální přesah 5 mm. 

Při tloušťce větší než 1 mm může být přesah konců zmenšen. 

Rozměry v mm 

Legenda: 
1 Mosazný úhelník 

2 Těsnicí prstenec 

 Obrázek A.1 - Typická spára těsnění 

A.2 Materiálové požadavky 

A.2.1 Mosazné těsnění 

Materiál použitý na mosazná těsnění musí být třídy CuZn 37 nebo CuZn 39Pb3 podle EN 12163 resp. EN 12164 
v metalurgickém stavu použitém ke zkouškám typu. 

A.2.2 Těsnění z POM 

Materiál, použitý k výrobě těsnění tvářených z polyoxymethylenu (POM), musí mít vlastnosti uvedené v tabulce 
A.2. 

Tabulka A.2 - Fyzikální a mechanické vlastnosti POM 

Vlastnost Podle normy Požadavky 

Objemová hmotnost ISO 1183 1410 kg/m3  ±20 kg/m3 

Index tečení MFI 190/2, 16 EN ISO 1133 10 g/min ±2,0 g/min 

Mezní pevnost v tahu EN ISO 527-2 ≥ 62 N/mm2 

Mezní přetvoření EN ISO 527-2 ≥ 30% 

 

Rozměry jsou uvedeny na obrázku A.2 a) a b). 
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rozměry v mm 

 
a)  Malý prvek z POM (pro elastomerové vložky průměru menšího než 550 mm) 

rozměry v mm 

 

b)  Velký prvek z POM (pro elastomerové vložky průměru většího než 550 mm) 

Obrázek A.2 - Rozměry těsnění z POM 

 42

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



                                                                                                                                        TP 173 
 

A.2.3 Těsnění PTFE plněného uhlíkem 

Materiál se skládá z PTFE s přídavkem 25% uhlíku. 

Vlastnosti materiálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v tabulce A.3. 

Tabulka A.3 - Mechanické a fyzikální vlastnosti těsnění z uhlíkem plněného PTFE 

Vlastnost Podle normy Požadavky 

Objemová hmotnost ISO 1183 2100 kg/m3  - 2150  kg/m3 

Mezní pevnost v tahu EN ISO 527-2 ≥  17 N/mm 

Mezní přetvoření EN ISO 527-1 ≥ 80% 

Tvrdost (kuličkou) EN ISO 2039-1 ≥  40 N/mm 

 

Materiálové vlastnosti se musí ověřit na vzorcích odebraných z hotových přípravků za teploty 23°C 
a vlkosti 50%. 

Mezní pevnost v tahu a mezní přetvoření se stanoví při rychlosti zatěžování C = 50 mm/min. na 
vzorcích o tloušťce PTFE 2 mm ± 0,2 mm podle EN ISO 527-2. 

Tvrdost zkouškou kuličkou se stanoví na vzorcích o minimální tloušťce 4,5 mm. 

A.2.4 Korozivzdorná ocel 
Materiál použitý k výrobě těsnění z nerezavějící oceli musí odpovídat EN 10088-2, 1.4401 nebo 
1.4311. 
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PŘÍLOHA B : 
 
SEZNAM TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ A NOREM 

 
 
 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. 
ČSN 72 3000  Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. 
   Společná ustanovení. 
ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí. 
ČSN 73 1205  Betonové konstrukce. 
   Základní ustanovení pro navrhování. 
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 
 
ČSN P ENV 13670 Provádění betonových konstrukcí-Část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 206-1 Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 
ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí. 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 
 
ČSN EN 10020 Definice a rozdělení oceli. 
ČSN EN 10079 Hutnictví železa. Definice ocelových výrobků 
ČSN 42 5301 Plechy tenké z oceli tříd 10-16 válcované za tepla. Rozměry. 
ČSN 42 5340 Pásy a pruhy z oceli tříd 10 a 11 válcované za tepla. 
ČSN 42 5350 Pásy a pruhy válcované za studena z oceli tříd 10 až 16 a 19. 
 Rozměry. 
ČSN P ENV 1993-1 Navrhování ocelových konstrukcí. 
 Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
ČSN 73 1500 Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet. 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí. 
ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí. 
ČSN ISO 11845 Ochrana proti korozi. Metody korozních zkoušek. 
 Všeobecné požadavky. 
ČSN 03 8101 Základní požadavky na zkoušení jakosti systémů proti korozi. 
ČSN 03 8103 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové anorganické povlaky. 
 Vizuální kontrola vzhledu. 
ČSN EN ISO 8565 Kovy, slitiny, povlaky kovové a nekovové anorganické. Atmosferické  

korozní zkoušky. 
ČSN 67 3090 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti nátěrů na kovovém povrchu 

v atmosférických podmínkách. 
ČSN EN ISO 3231 Nátěrové hmoty. Odolnost nátěrů proti ohni. 
ČSN 67 3098 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot.  
ČSN EN ISO 9692-1 Svařování a příbuzné procesy. Příprava svarových ploch. 
ČSN EN ISO 9692-2 Svařování a příbuzné procesy. Svařování ocelí pod tavidlem  
ČSN EN 45020 Normalizace souvisejících činností – Všeobecný slovník 
ČSN 01 0105 Názvosloví technické diagnostiky. 
ČSN ISO 1000 Jednotky SI  a doporučení pro jejich užívání. 
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ČSN 73 0212-1 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
 Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců. 
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
 Základní ustanovení.(1995) 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Zásady výpočtu (1995). 
 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, část 1: 
 Přesnost osazení (1992). 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, část 2: 
 Přesnost monolitických betonových konstrukcí (1993). 
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti (1996). 
ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti, část 6: 
 Statistická analýza a přejímka (1993). 
ČSN 73 2037 Zatěžovací zkoušky kovových stavebních dílců. 
ČSN 73 2045 Zjišťování hmotnosti stavebních dílců. 
ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí. 
ČSN EN ISO 2064 Kovové a jiné anorganické povlaky. Definice dohody týkající se měření 

tloušťky. 
ČSN ISO 9227 Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou. 
ČSN ISO 6988 Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým 

s povšechnou kondenzační vlhkostí. 
ČSN 67 3082 Stanovení odolnosti nátěru při úderu. 
ČSN ISO 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška. 
ČSN EN 1337 - 1 Stavební ložiska – Všeobecná pravidla navrhování (2002) 
ČSN EN 1337 - 2 Stavební ložiska – Kluzné prvky (2001) 
ČSN EN 1337 - 3 Stavební ložiska – Elastomerová ložiska (2005 ) 
ČSN EN 1337 - 4 Stavební ložiska – Válcová ložiska ( 2005 ) 
ČSN EN 1337 - 5 Stavební ložiska – Hrncová ložiska (2005) 
ČSN EN 1337 - 6 Stavební ložiska – Vahadlová ložiska ( 2005 ) 
ČSN EN 1337 - 7 Stavební ložiska – PTFE kalotová a cylindrická ložiska (2002) 
ČSN EN 1337 - 8 Stavební ložiska – Vodící ložiska a konstrukce ( v ČR dosud nevyšla ) 
ČSN EN 1337 - 9 Stavební ložiska – Ochrana ( 1999 ) 
ČSN EN 1337 - 10 Stavební ložiska – Prohlídka a údržba (2004) 
ČSN EN 1337 - 11 Stavební ložiska – Doprava a skladování ( 1999 ) 
DIN 4141 Ložiska ve stavebnictví (Díl 14, 140, 150) 
TKP staveb PK, 
kap. 19 Ocelové mosty a konstrukce 
TKP staveb PK, 
kap. 18 Betonové mosty a konstrukce 
TKP dokumentace samostatné kap. 1- Všeobecně 
staveb PK 
TKP dokumentace Mostní objekty a konstrukce 
staveb PK, 
kap. 6 
TKP dokumentace Vybavení pozemních komunikací 
staveb PK 
kapitola 8 
TKP staveb PK, 
kap. 22 Mostní ložiska 
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TP 75                          Uložení nosných konstrukcí 
                                    mostů pozemních komunikací 
TP 120                        Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních 

komunikací 
TP 124 Základní ochranná opatření proti omezení vlivu bludných proudů na 

mostní objekty a ostatní betonové konstrukce PK 
TP 160 Mostní elastomerová ložiska  
 
MPSJ-PK , Věstník 14-15/2005 v Části II/1:Projektové práce. 
 
MP MD ČR čj. 20680/95-230, 1.7.1995 –Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření 
betonových mostů (revize 2006) 
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PŘÍLOHA C  
ŘÍZENÍ VÝROBY (U VÝROBCE) 

C.1 Všeobecně 
C.1.1 Účel 
Výrobce musí provádět průběžně řízení výroby. 

POZNÁMKA  Za vhodný lze pokládat systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 včetně 
specifických požadavků této normy. 

Výrobce je odpovědný za účinné zavedení systému řízení výroby (u výrobce). Úkoly a 
odpovědnosti v řízení výroby mají být zdokumentovány a dokumentace má být průběžně 
aktualizována. V každé výrobně může výrobce delegovat zodpovědnost na osobu s potřebnou 
pravomocí k : 

a) stanovení postupu prokazující shodu výrobku v příslušných etapách výroby, 

b) zjištění a zaznamenávání všech případů neshod, 

c) stanovení opatření k nápravě případů neshody. 

C.1.2 Dokumentace 
Výrobce má vypracovat a aktualizovat dokumenty definující používaný systém řízení výroby 
(u výrobce). Dokumentace a postupy výrobce mají být vhodné pro daný výrobek a výrobní 
postup. Všechny systémy řízení výroby (u výrobce) mají dosahovat příslušné úrovně 
spolehlivosti ve shodě s výrobkem, což zahrnuje: 

a) přípravu dokumentovaných postupů a pokynů, týkajících se řízení výroby (u výrobce), v 
souladu s požadavky této normy (viz C.1.3), 

b) účinné zavedení těchto postupů a pokynů, 

c) záznamy těchto výrobních postupů a jejich výsledků, 

d) využití těchto výsledků k nápravě jakýchkoliv odchylek, opravě důsledků takovýchto 
odchylek v případě jakékoliv neshody, případně úpravu (revizi) systému řízení výroby k 
nápravě příčin neshody. 

C.1.3 Výrobní postup 
Řízení výroby (u výrobce) zahrnuje tyto činnosti: 

a) specifikaci a ověření surovin a složek, 

b) kontroly a zkoušky, které je třeba provádět během výrobního procesu výrobku ve 
stanovených intervalech, 

c) ověření a zkoušky, které je třeba provádět na hotovém výrobku v četnostech stanovených 
v technických specifikacích, které jsou přizpůsobeny výrobku a podmínkám jeho výroby. 

POZNÁMKY   

1 Činnosti podle písmene b) se týkají jak stavu rozpracovaného výrobku, tak i výrobních 
strojů a jejich seřízení, výrobního vybavení atd. Tyto kontroly a zkoušky a jejich 
četnost se volí podle typu výrobku a skladby výrobního procesu a jeho složitosti, 
citlivosti jednotlivých parametrů výrobku na změny výrobních parametrů, atd. 
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2 U operací podle písmene c), kde neexistuje žádná kontrola hotových výrobků v době 
jejich uvedení na trh, má výrobce zajistit, aby balení a podmínky skladování nevedly 
k poškození výrobku a aby se výrobek i nadále shodoval s technickými specifikacemi. 

3 Příslušné kalibrace se mají provádět na certifikovaných měřících a zkušebních 
přístrojích. 

 

C.2 Ověřování a zkoušky 
C.2.1 Všeobecně 
Výrobce má mít sám nebo má mít k dispozici zařízení, vybavení a personál umožňující mu 
provádět potřebné ověřování a zkoušky. Tento požadavek může splnit uzavřením smlouvy 
s jednou nebo několika organizacemi nebo osobami, které mají potřebnou kvalifikaci a 
vybavení. 

Výrobce má kalibrovat nebo ověřovat a udržovat kontrolní, měřící nebo zkušební zařízení 
v dobrém provozním stavu, ať mu patří nebo ne, aby mohl prokazovat shodu se specifikacemi 
nebo referenčním systémem zkoušek, na které se specifikace odkazují. 

C.2.2 Sledování shody 
Pokud je to nutné, sleduje se shoda v určitých fázích rozpracovanosti výrobku a v hlavních 
stadiích výroby. 

Toto sledování shody se soustřeďuje na příslušné fáze výroby během celého výrobního 
procesu tak, aby dále postupovaly pouze výrobky, které prošly předepsanými kontrolami 
v jednotlivých fázích rozpracovanosti. 

C.2.3 Zkoušky 
Zkoušky se musí provádět v souladu s plánem zkoušek (viz tabulky 4 a 5) a metodami 
uvedenými v  normě. 

POZNÁMKA  Počáteční zkoušky typu nesmí provádět sám výrobce, nýbrž je musí provádět 
autorizovaná osoba. 

Výrobce má založit a vést záznamy prokazující, že výrobek byl podroben zkouškám. Tyto 
záznamy mají zřetelně prokazovat, zda výrobek vyhověl daným kritériím. Pokud výrobek tato 
kritéria nesplní, platí pro něj opatření stanovená pro neshodné výrobky. 

C.2.4 Postup s neshodnými výrobky 
Pokud kontrolní zkoušky prokáží, že výrobek nesplňuje požadavky, musí být okamžitě přijata 
potřebná nápravná opatření. Nevyhovující výrobky nebo jejich sady se oddělí a označí. Po 
nápravě závady se opakuje příslušná zkouška. 

Pokud byl výrobek dodán dříve, než byly k dispozici výsledky zkoušky, musí být stanoven 
postup a pořízeny záznamy, umožňující vyrozumět odběratele. 

C.2.5 Záznam ověřování a zkoušek 
Výsledky řízení výroby mají být řádně zaznamenány v záznamech výrobce. Do záznamu se 
zanese popis výrobku, datum výroby, použitá zkušební metoda, výsledky zkoušky a kritéria 
přijatelnosti s podpisem osoby zodpovědné za kontrolu, která provedla ověření. 

U jakýchkoliv výsledků kontroly, které nesplnily požadavky této normy, se musí do záznamu 
zanést také nápravná opatření (např. provedení další zkoušky, úprava výrobního procesu, 
vyřazení nebo oprava výrobku). 

V případě dohledu třetí osoby mají být tyto záznamy dány k dispozici i této třetí osobě. 
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C.3 Sledovatelnost 
Za vedení úplných záznamů o jednotlivých výrobcích nebo jejich sadách, včetně příslušných 
výrobních podrobností a charakteristik, zodpovídá výrobce nebo jeho zástupce. Ti také musí 
vést záznamy, komu tyto výrobky nebo sady výrobků byly prodány. Jednotlivé výrobky nebo 
sady výrobků a jejich příslušné výrobní podrobnosti musí být přesně identifikovatelné a 
sledovatelné. V určitých případech, například u volně ložených výrobků, však důsledná 
sledovatelnost není možná. 
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PŘÍLOHA D : 

D.1   Protokol o osazení ložisek 
 
 
 
                                    Strana 1 

 
Protokol 

o osazení ložisek 
 
 

Stavba : 
 
 
Objekt: 
 
Popis objektu: 
 
 
 
Postup výstavby: 
 
  
Objednatel : 
 

 
Zhotovitel: 
 
 
 

 
Druh ložisek : 

 
Výkres ložisek č. :  
 
 
 

 
Výrobce: 

 
Dovozce: 
 
 
 

 
Projektant: 

 
Nezávislá kontrola: 
 
 
 
 

Příloha : Schéma rozmístění ložisek 
                Podložiskové, nadložiskové vrstvy 
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           Strana 2 
         
 
 
 

  
0 

 
                  1 

1  
Podpěra č.  

 

2  
Ložisko č. 

 

3  
Druh ložiska (dle ČSN EN 1337 – 1) 

 

4  
Označení ložiska výrobcem 

 

5 
 

 

6 
 

 

7 

 
Návrhové zatížení                     svislé Nz  [kN] 
 
                                         vodorovné Hx  [kN] 
 
                                         vodorovné Hy  [kN] 

 

8 
 

 

9 

Návrhové posunutí                          v x ± [mm] 
         
                                                         v y ± [mm]  

10 
 

 

11 

Přednastavení                                               n px [mm] 
 
                                                           n py [mm]   

12 

Identifikace 
Ložiska 

Výkres ložiska č. 
 

 

13 Datum dodání 
 

 

14 Shoda s výkresem ložiska 
 

 

15 Dodací list 
 

 

16 Vyložení, uložení, přikrytí 
 

 

17 Označení na horním povrchu 
 

 

18 Ukazatel posunu 
 

 

19 Typový štítek 
 

 

20 Měřící rovina , konzola 
 

 

21 Provizorní zpevnění 
 

 

22 

Po dodání 

Čistota a stav PKO  
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23 Místo osazení 
 

 

24 
 

 

25 
 

Podložisková konstrukce 

 

26 
 

 

27 
 

Nadložisková konstrukce 

 

28 
 

 

29 
 

Zvednutí nosné konstrukce                 dat/čas 
   
                             Síla [kN] /zvednutí   [mm]  

30 
 

 

31 
 

 
Před 
osazením 

Způsobilost styčných ploch                      dolní 
                                                                  horní   

 

32 
 

 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení                                      n x [mm]     
                                
 
 
 
 
                                                      n y [mm] 

 

34 
 

 

35 
 

Odchylka od vodorovné [mm]     ve směru x 
 
                                                      ve směru y  

36 
 

 

37 
 

Zřízení podložiskové vrstvy           dat/čas 
 
             nadložiskové vrstvy           dat/čas  

38 
 

 

39 
 

 
 
 
 
Osazení  

Tloušťka podložiskové vrstvy           [mm] 
                
               nadložiskové vrstvy            [mm]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 52

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



                                                                                                                                        TP 173 
 

40 
 

Betonáž nosné konstrukce               dat/čas  

41 Spuštění nosné konstrukce               dat/čas 
 

 

42 Teplota nosné konstrukce                     °C 
 

 

43 Uvolnění provizorního zpevnění      dat/čas 
 

 

44 Ochrana kluzných prvků 
 

 

45 

 
Začátek 
funkce 

Čistota a stav PKO 
 

 

46 Dat/čas 
 

 

47 Teplota vzduchu/teplota NK                  °C 
 

 

48 
 

 

49 
 

Posun pro 1 °C                           ve směru x 
 
                                                    
                                                    ve směru y 

 

50 
 

 

51 

Odchylka od vodorovné [mm/m] ve směru x 
                                    
                                                      ve směru y 
 

 

52  
53 

Poloha ukazatele [mm]                 ve směru x 
                                    
                                                      ve směru y 
 

 

54  
55 

Vůle v kluzné spáře [mm]                      max. 
                                                                min  

56 Vůle ve spáře naklápění                          max 
  

 

57 (deformace ve směru v z )                       min 
 

 

58 Čistota a stav PKO 
 

 

59 Stav podložiskové vrstvy 
 

 

60 Stav nadložiskové vrstvy 
 

 

61 

 
Počáteční 
měření č.0 
 
Další měření 
č.  

Stav konstrukce ložiska 
 

 

 
   

 
 
 

 Zpracoval:  Kontroloval: 
 

V    V 
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Datum: 
 
 
 
Zhotovitel 

Datum: 
 
 
 
Objednatel/Správce stavby: 
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D.2   Vzorová tabulka ložisek 
 
1 Název a označení mostu 

 
    

Identifikační označení ložiska 
 

    2 

Typ ložiska (soulad s tabulkou)1) 

 
    

3 Počet 
 

    

Horní povrch 
 

    4 Materiál 
v dosedací ploše 1) 

Dolní povrch 
 

    

Mezní stav 
použitelnosti 

Horní povrch 

Mezní stav únosnosti 
Mezní stav 
použitelnosti 

5 Průměrné 
kontaktní napětí 
 
[N/mm2] 
 

Dolní povrch 
 

Mezní stav únosnosti 

    

max 
 
od stálého 
zatížení 

Svislá síla
N 
 

min 
 

Příčná síla V y,sd 
 

Mezní stav 
použitelnosti 

Podélná síla V x,sd 
 
Svislá síla  N 
Příčná síla V y,ud 
 

6 Návrhové zatížení 
(síla) 
[kN] 
 

Mezní stav únosnosti 

Podélná síla V x,ud 
 

    

Příčný                v y,sdiKladný 
Podélný             v x,sdi 
Příčný                v y,sdr

Mezní stav 
použitelnosti

záporný 
Podélný             v x,sdr 

    

Příčný                v y,udiKladný 
Podélný             v x,udi 
Příčný                v y,udr

7 
 

Posun 
[mm] 
 

Mezní stav 
únosnosti 

záporný 
Podélný             v x,udr
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(Pokračování ) 

Příčný         α y,sdi 
 

kladný 

Podélný      α x,sdi 
 
Příčný         α y,sdr 
 

Mezní 
stav 
použitel
nosti 

záporný 

Podélný      α x,sdr 
 

    

Příčný         α y,sdm 
 

8 Pootočení 
[rad] 

Maximální rozsah 
[100xrad/kN] 

Podélný      α x,sdm 
 

    

Příčné 
 

Horní povrch 

Podélné 
 
Příčné 
 

Dolní povrch 

Podélné 
 

9 Maximální 
rozměry ložiska 
[mm] 

Celková výška 
 

    

svislé 

příčné 

10  
Přípustné pohyby v ložisku od 
montážních zařízení [mm] 

podélné 

    

Příčné W y,sd 11 Reakce od posunů v mezním stavu 
použitelnosti [mm] 
 
 

Podélné W x,sd 

    

Příčné M y,sd 12 Reakce od pootočení v mezním stavu 
použitelnosti [mm] 
 
 

Podélné M x,sd 

    

Horní povrch 
 

13 Požadovaný typ kotvení 
 

Dolní povrch 
 

    

14 Zvláštní požadavky 
 

Uvedou se požadavky , případně do přílohy. 

1) např. cementová malta, polymermalta, monolitický beton, prefabrikovaný beton, ocel, 
dřevo. 
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PŘÍLOHA  E  
Dlouhodobá zkouška pootáčení a zatěžovací zkouška 
 
 

E.1  Úvod 
Zkušební postupy popsané v E.3 ověřují chování hrncového ložiska vystaveného střídavému 
relativnímu pohybu mezi stěnou hrnce a vnitřním těsněním a požadovanou nosnost na mezi 
únosnosti během otáčení. Kritéria přijatelnosti jsou: 

- nedojde k vyhřeznutí elastomerového materiálu 
- deformace při působení zkušebního zatížení se nezvětší po dobu nejméně 24 

hodin. 
 
Pohyb vnitřního těsnění u stěny hrnce je určován úhlem pootočení a průměrem elastomerové 
vložky. 
 

Celková kluzná dráha musí odpovídat jedné z normativních hodnot uvedených níže: 

a) 500 m 

b) 1000 m 

c) 2000 m. 
 

E.2  Příprava zkušebních vzorků 
Podle použitého zkušebního zařízení (viz F.2) vyžaduje zkouška jedno nebo dvě zkušební 
ložiska. U ložisek s elastomerovou vložkou o průměru do 1500 mm se provede zkouška 
opotřebení na ložiskách s elastomerovou vložkou o průměru větší než 550 mm. 
Před započetím zkoušky se elastomerová vložka upraví v pícce při teplotě 70oC po dobu 72 
hodin. Pícka musí odpovídat F.4. Vynětí elastomerové vložky a sestavení (montáž) 
zkušebního ložiska se provede pod dozorem výrobce nebo jeho zástupce. 
Po úpravě se vnitřní povrchy hrnce a elastomerové vložky opatří mazadlem a sestaví tak, jak 
to popisuje výrobní postup ložiska. 
 

E.3  Zkušební postup 
Každé ložisko se podrobí zkoušce při teplotě místnosti (+10oC < t < +30oC) způsobem 
popsaným níže: 

a) působí se svislým zatížením tak, aby vyvodilo styčné napětí elastomeru v hodnotě 35 
N/mm2 rychlostí nepřesahující 0.5 N/mm2/s; 

b) vyvozujte se střídavě minimální a maximální uhel otáčení + 0.0025 rad a – 0.0025 rad, 
jak je uvedeno na obr. E.1, za použití páky při frekvenci 0.25 Hz <  f < 2.5 Hz; 

c) pokračujte se ve zkoušce až do dosažení celkové kluzné dráhy. Přesáhne-li teplota 
hrnce v blízkosti vnitřního těsnění při maximálním relativním pohybu hodnotu 40oC, 
sníží se zkušební frekvence nebo se ložisko ochladí; 
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d) průběžně se zaznamenává vratný moment, uhel pootočení a teplotu uvnitř hrnce poblíž 
vnitřního těsnění. Pravidelně se kreslí a zaznamenává diagram závislosti momentu a 
úhlu pootočení; 

e) po požadovaném počtu cyklů se vyjmou zkušební vzorky a překontroluje se, zda 
elastomer nevyhřezl z hrnce; 

f) nejsou-li zjištěny žádné závady, vloží se ložisko do zkušebního lisu spolu s klínovou 
deskou podle článku F.3. Píst se nastaví tak, aby bylo dosaženo maximální vůle 
v nejnepříznivější poloze a působí se tlakem k vyvození styčného napětí elastomeru 60 
N/mm2 po dobu 168 hodin u nekovových těsnění a 24 hodin u kovových těsnění; 

g) osadí se snímače posuvu k měření svislého průhybu ložiska (viz obr. E.2); 
h) odlehčí se zatížení stejnou rychlostí (alternativně se zatížení může zvyšovat a snižovat 

po malých přírůstcích); 
i) zaznamenávají se průběžně veškeré deformace a zatížení po celou dobu zkoušky; 
j) po zkoušce se překontroluje, zda elastomer nevyhřezl z hrnce. 

 

E.4  Zpráva o zkoušce 
Zpráva o zkoušce musí obsahovat: 

a) popis sestavy hrncového ložiska, 
b) rozměry zkoušeného ložiska, 
c) identifikaci materiálů a jejich ověření 
d) datum zkoušky a její trvání, 
e) jakékoliv neobvyklé události během zkoušky a jejich vliv na výsledek zkoušky, 
f) poznámky o stavu hrncového ložiska po zkoušce (E.1 – kriteria přijatelnosti), 
g) fotografie pořízení během zkoušky a po jejím skončení, 
h) hodnoty momentů, úhlů pootočení a teploty podle obr. E.1, 
i) popis opotřebení a zvyšování vratných momentů během zkoušky, 
j) zprávu o kontrole, zda elastomer nevyhřezl z hrnce, 
k) přijatelnost výsledku zkoušky se zřetelem na požadavky (viz E.1) 
l) odkaz na normu EN 1337.5, 
m) vybranou celkovou kluznou dráhu. 

 

 

 
Obr. E.1 – Příklady výsledků měření 

Legenda 
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1 – čas 

2 – pootočení θ (rad) 

3 – moment M (kNm) 

4 – teplota (oC) 

5 – kluzná dráha (m) 

6 – Moment M1 (kNm) 

7 – Teplota (oC) 

8 – moment Mo (kNm) 
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Obr. E.2 – Zkušební sestava – Poloha měřicích bodů 

1 – klínová deska 

2 – pootočení θ (rad) 
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PŘÍLOHA F  

 
Zkušební vybavení 
F.1  Zkušební lis 
Zkušební zařízení musí mít alespoň takovou přesnost jako zařízení vyhovující normě EN ISO 7500-1 
a musí zajišťovat, že podkladní deska zůstane ve vodorovné poloze a že působící svislé zatížení je 
rovnoměrně rozděleno. Zařízení musí mít rozsah umožňující, aby zkušební vzorek mohl být podroben 
zatížení mezi 15 % až 85 % jeho celkového rozsahu. 

F.2  Zařízení pro vyvození otáčivého pohybu 
Zkušební zařízení musí být vybaveno přídavným zařízením umožňujícím osazení buď dvou ložisek 
podle obrázku F.1 nebo jednoho ložiska a kalotového ložiska umožňující zachycení plného 
zkušebního zatížení podle obrázku F.2. Přídavné zařízení musí být schopné průběžně otáčet ložiskem 
v rozsahu ± 0,01 rad prostřednictvím dvojčinného hydraulického válce působícího na pákové rameno. 
Pohyb musí být sinusoidální s frekvencí v rozmezí 0,003 Hz až 0,5 Hz. 

 

Legenda 
1 Kluzný prvek z PTFE 

2 Pákové rameno 

Obrázek F.1 - Zkušební sestava dvou hrncových ložisek a jedné kluzné plochy 

Legenda 
1 Pákové rameno 

Obrázek F.2 - Zkušební sestava jednoho hrncového ložiska a kalotového ložiska 
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F.3  Klínová deska 
Zkušební zařízení zahrnuje ocelovou klínovou desku o sklonu 3 % obrobenou na obou površích. 

F.4  Zahřívací zařízení (pícka) 
Zahřívací zařízení musí být schopné udržovat elastomerovou vložku při teplotě 70°C po dobu 72 
hodin před osazením vložky do ložiska. 

F.5  Měřicí přístroje 
Zkušební zařízení musí zahrnovat elektronické měřicí přístroje schopné průběžně měřit a 
zaznamenávat v digitální nebo analogové formě všechny měřené síly, pohyby a teploty. 
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PŘÍLOHA G  
 
 
Pokyny pro zjištění posunů v uložení 
 
 

G.1  Úvod  
 
Zjištění velikosti posunů v uložení, tzn. posunů v kluzné spáře ložiska, představuje  určení 
velikosti  relativního posunu „pevné části ložiska“, spojené s konstrukcí podpor, vůči 
„pohyblivé části ložiska“, spojené s nosnou konstrukcí. 
  
Při zjišťování velikosti posunů se vezmou v úvahu deformační účinky od všech vlivů, které 
mohou posuny ovlivnit. Jedná se především o deformační účinky od : 

-    zatížení ( stálých, nahodilých, užitných ), 
-    objemových změn materiálů, 
-    případných technologických nebo provozních manipulací. 

  
Má-li velikost zatížení nebo objemové změny časový průběh, je nutno uvážit celý průběh  od 
doby, kdy začne ložisko reagovat  posunem až do doby ustálení velikosti, popřípadě až do 
doby ukončení životnosti ložiska nebo jeho rektifikace. Jedná se např. o vyklánění opěr při 
dosypání nebo dodatečné konsolidaci podloží. Rovněž se uváží reálný stav všech vlivů v době 
aktivace posunu ložiska. Zde se jedná např. o teplotu tvrdnoucího betonu, která vlivem 
hydratačního tepla může být značná. 
 
Rozsah posunu, podle průběhu a velikosti zatížení, objemových změn a manipulací, určuje 
projektová dokumentace na základě  požadavků norem, předpisů, technologie výstavby a 
provozních podmínek. Rozsah posunů musí být určen včetně předpokládané bezpečnosti a 
zaokrouhluje se nahoru, obvykle na 5 mm. Na tyto výsledné posuny ( s uvážení možného 
přednastavení ) je potom navržena velikost kluzné desky, která se u hrncových ložisek 
většinou navrhuje individuálně. 
 
 
  

G.2  Posuny od objemových změn - návrh dle ČSN 
 
Samostatná ČSN pro zjištění posunů v uložení není a je tedy nutno použít jednotlivé ČSN -  
73 6203, ČSN 73 6206 a ČSN 73 6207.  
 
         Účinky teplotních změn 
 
Při zjišťování posunu se uvažují normové teplotní změny ∆tn celé konstrukce. Mezní horní 
teplota tmax a dolní teplota tmin se určí dle čl. 138 ČSN 73 6203, a to většinou podle tab.17 
nebo přesněji podle tab.I.10 Přílohy I. 
Normové hodnoty teplotních změn ∆tn se většinou vztahují  k základní teplotě tf = 10°C. Je 
však nutno uvážit samostatně posun od změny teploty v době aktivace posunu ložiska k 
základní teplotě ( jedná se např. o vychladnutí právě betonované konstrukce nebo vychladnutí 
sluncem zahřáté nezakryté ocelové konstrukce ). Teplotní součinitel délkové roztažnosti pro 
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normální beton se předpokládá, dle čl. 41 ČSN 73 6206, hodnotou 12*10-6 při změně teploty 
o 1 °C.   
 
         Účinky smrštění betonu 
 
Posuny od zkrácení betonové konstrukce, vyvolané smrštěním betonu, se určí např. dle 
čl.6.1.7 ČSN 73 62O7. 
 
         Účinky předpětí ( pružné zkrácení a dotvarování ) 
 
Posuny od zkrácení předepnuté betonové konstrukce od vlivu pružného zkrácení betonu se 
vypočtou  podle teorie pružnosti. 
 
Posuny od zkrácení předepnuté betonové konstrukce od vlivu nepružného přetvoření betonu 
vyvolané jeho dotvarováním při působení dlouhodobého namáhání se určí např. dle čl. 6.1.6 
ČSN 73 6207.  
          
         Bezpečnost 
 
Posuny vypočtené podle výše uvedených zásad se považují za hodnoty normové a je nutno 
uvážit, že „skutečné“ hodnoty posunů mohou být v rozmezí 0,75 až 1,3 násobků hodnot 
vypočtených ( viz ČSN 73 6203 – Změna b čl.6 ).  
Na tyto „ skutečné“ posuny se potom navrhují  velikosti kluzných desek. Velikost kluzné 
desky se většinou zvětšuje na obě strany stejně,  tzn. 15%. 
          
 

G.3  Posuny od objemových změn – návrh dle Eurokódu 
 
V systému evropských norem je pro zjištění posunů v uložení určena ČSN EN 1337- 1. 
 
          Účinky teplotních změn 
 
Rozsah rovnoměrné složky teploty mostu se určuje dle zásad uvedených v ČSN EN 1991-1-5, 
a to článku 6.1.3.3. Hodnoty minimálních a maximálních rovnoměrných složek teploty mostu 
se odvodí z minimálních a maximálních teplot vzduchu ve stínu (viz čl. 6.1.3.1(3) a 
6.1.3.1(4)).  
Prakticky to znamená, že podle umístění mostu se určí pomocí izoterm (uvedených na obr. 
NA.1 a NA.2 Národní přílohy ČSN EN 1991-1-5)  minimální a maximální teploty vzduchu ve 
stínu. Podle těchto teplot se potom určí (podle typu nosné konstrukce mostu dle čl. 6.1.1 a 
dále dle hodnot v grafu uvedeném na obr.6.1 ČSN EN 1991-1-5 popřípadě výpočtem 
uvedeným v čl. NA.2.4 Národní přílohy téže normy)  minimální a maximální rovnoměrné 
složky teploty mostu. Hodnoty teplot jsou stanoveny s roční pravděpodobností překročení 
0,02. Pro jiné pravděpodobnosti se postupuje dle čl.NA.2.22 Národní přílohy ČSN EN 1991-
1-5. 
Takto určené složky se potom, každá zvlášť, zvětší v absolutní hodnotě o 10 °C, a to podle 
POZNÁMKY 2 k čl. 6.1.3.3 ČSN EN 1991-1-5, poněvadž  u mostních konstrukcí je většinou 
teplota konstrukce v době aktivace známa. K jejímu určení slouží např. pokyny uvedené 
v příloze A.2 ČSN EN 1337-11. 
Minimální a maximální rovnoměrné složky se určují k základní teplotě konstrukce T0 =10 °C. 
Odchylky od této teploty se zohlední stejně jako při postupu dle ČSN. Teplotní součinitel 
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délkové roztažnosti pro normální beton se předpokládá, dle Přílohy C ČSN EN 1991-1-5 
hodnotou 0,000 010 při změně teploty o 1 °C.   
 
         Účinky smrštění betonu 
 
 Posuny od zkrácení betonové konstrukce, vyvolané smrštěním betonu, se určí např. dle čl. 
 3.1.4 ČSN EN 1992-1-1 ( 3. návrh 02/2006 ). 
    
         Účinky předpětí ( pružné zkrácení a dotvarování ) 
 
Posuny od zkrácení předepnuté betonové konstrukce od vlivu pružného zkrácení betonu se 
vypočtou  podle teorie pružnosti s použitím zásad uvedených např. v čl. 3.1.3 ČSN EN 1992-
1-1 ( 3. návrh 02/2006 ). 
 
Posuny od zkrácení předepnuté betonové konstrukce od vlivu nepružného přetvoření betonu 
vyvolané jeho dotvarováním při působení dlouhodobého namáhání se určí např. dle čl. 3.1.4 
ČSN EN 1992-1-1 ( 3. návrh 02/2006 ). 
 
      Bezpečnost 
 
Do „rozdílu teplot“ na konstrukci se započtou jednak samotné vlivy teplot, tak vlivy smrštění 
a účinků předpětí. Dle přílohy C.2 ČSN EN 1337-1 se totiž tyto účinky uvažují jako účinky 
od dodatečného teplotního působení. 
Z výsledné „minimální a maximální teploty“ se určí rozptyl teplot na konstrukci. Přechod na 
bezpečný mezní rozptyl, včetně „možné“ odchylky, se provede ( dle Přílohy C.1 ČSN EN 
1337.1 vynásobením koeficientem 1,35.  
Podle mezního rozptylu teplot se potom určí mezní posun a následně velikost kluzné desky. 
Kluzná deska se opět většinou zvětšuje na obě strany stejně tzn. 17,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 64

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



                                                                                                                                        TP 173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



                                                                                                                                        TP 173 
 

 66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PODMÍNKY  173 
 
Vydalo :    Ministerstvo dopravy ČR 
       Odbor pozemních komunikací 
 
Zpracovatel :   PRAGOPROJEKT, a.s. 
                          Ing. Dagmar Šimlerová 
 
 
Technická redakční rada: Ing. L. Tichý, CSc. (MD ČR), Ing. P. Minařík (ŘSD ČR),  

Ing.Z.Batal (SMP) 
 
 

Distributor :   PRAGOPROJEKT, a.s. 
    K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

 
Počet stran :   66 

 
 
 
 
 
 
 

 
2005 – 200 výtisků 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.




