
 

Mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce, výroba a montáž svařovaných 
ocelových konstrukcí 

 

1. V jakém rozsahu jsou TKP 19A závazné? 

2. Musí mít technický dozor provádějící přejímky ocelových konstrukcí zvláštní kvalifikaci? 

3. Kde je kvalifikace technického dozoru pro ocelové konstrukce stanovena? 

4. Pro jaké konstrukce stanovuje požadavky  TKP 19A? 

5. Stanovují  TKP 19A  požadavky na výrobu ocelových konstrukcí? 

6. Stanovují TKP 19A  požadavky na kvalifikaci montážní organizace, provádějící montáž ocelových 
konstrukcí? 

7. Od kdy platí a za jakých podmínek jsou závazné TKP 19A? 

8. Je výrobní a montážní dokumentace  součástí RDS stavby? 

9.  Z čeho se skládá výrobní dokumentace? 

10. Co obsahují výrobní výkresy? 

11. Co obsahuje technická zpráva výrobních výkresů (VV)? 

12. Co obsahuje průvodní list výrobní dokumentace? 

13. Je výkresová část výrobní dokumentace povinná? 

14. Co musí být mimo jiné uvedeno ve výkresové části výrobní dokumentace? 

15. Je katalog svarů povinný ve výrobní a montážní dokumentaci? 

16. Kdo schvaluje výrobní dokumentaci? 

17. Co musí být mimo jiné součástí výrobní dokumentace? 

18. Co musí mimo jiné obsahovat montážní dokumentace? 

19. Kdo schvaluje návrh montáže? 

20. Co obsahuje technologický předpis montáže? 

21. Kdo může svařovat ocelové výrobky/dílce ve smyslu ČSN EN 1090-2  pro stavby pozemních 
komunikací? 

22. Co vyžadují vyšší požadavky podle ČSN EN ISO 3834-2? 

23. Na základě jakých požadavků je zvolena jakost konstrukční oceli pro ocelové konstrukce? 

24. Který předpis platí pro volbu oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi? 

25. Smí se na stavbách pozemních komunikací používat oceli dodávané podle normy                    
ČSN EN 10025-6? 

26. Podle čeho/jakého předpisu musí mít konstrukční oceli dodávané pro ocelové mostní konstrukce  
dokument kontroly? 

27. Kdo provádí a zajišťuje přejímku plechů? 

28. Musí se dokládat kvalifikace postupu svařování (WPQR)? 

29. Kdy se vydává WPQR podle ČSN EN ISO 15607, postup podle 6.2? 

30. Kdy se vypracovává specifikace postupu svařování WPS? 

31. Podle čeho/jakého předpisu je vypracován WPQR a WPS? 

32. Co vyžaduje příprava ploch úkosů tupých nosných svarů před svařováním? 

33. Co je třeba učinit v případě zjištění významné nevstřícnosti položek svarových úkosů? 

34. Jaké přicházejí v úvahu nedestruktivní kontroly svarů? 



 

35. Podle čeho/jakého předpisu se vystavují protokoly o nedestruktivní kontrole? 

36. Kdy a kým se předepisuje dodatečná magnetická nebo penetrační zkouška? 

37. Mohou se a za jakých podmínek lze nevyhovující svary opravovat? 

38. Jak se svařují spřahovací trny k ocelové konstrukci a kdo může svary provádět? 

39. Co se vyžaduje před svařováním spřahovacích trnů? 

40. Kde se svařují kontrolní desky? 

41. Jakými metodami se zkouší kontrolní desky? 

42. Kdy/kým se provádějí zkoušky svařitelnosti oceli? 

43. Jaké je klimatické omezení na staveništi při svařování ocelových mostních konstrukcí?  

44. Jakou dobou nebo čím je určena záruční doba? 

45. Kdo provádí a zajišťuje dílenskou přejímku ocelové konstrukce a pro které konstrukce? 

46. Kdy se ukončí montážní prohlídka  v případě spřažených mostních konstrukcí? 

47. Podle čeho se vyhodnocuje zaměření ocelové konstrukce ve výrobně a na montáži? 

48. Jaký je postup v případě zjištění nepřípustných úchylek ocelové konstrukce? 

49. Jaká je odpovědnost zástupce objednatele, pověřeného provedením dílenské přejímky/montážní 
prohlídky? 

50. Je přípustné měnit v RDS typ svarových spojů nosných spojů (tupé za koutové), stanovené v 
ZDS? 

 

 

 

 

 

 

 

 


