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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK
Kromě všeobecně známých značek a zkratek (ČD, ČSN) jsou pro přehlednost a
zkrácení textu použity následující zkratky:
MD

...

Ministerstvo dopravy ČR

ŘSD

...

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SŽDC . . .

Správa železniční dopravní cesty

__________
DEMZ . . .

Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření – závěrečná zpráva
o měření vlivu bludných proudů dle MP DEM

MP-DEM . . . Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových
mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních
komunikací, metodický pokyn MD ČR čj. - metodika měření vlivu
bludných proudů
MP . . .

Metodický pokyn

OTSKP-SPK . . . Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací, MD
TKP

...

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

TKP-D . . .

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací

TP

...

Technické podmínky

SDS

...

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

ZTKP . . .

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
pozemní komunikace

SR

...

Služební rukověť

SR-DEM . . . Služební rukověť - Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření
betonových konstrukcí železničního svršku
ZKP

...

Základní korozní průzkum

___________
DÚR . . .

Dokumentace pro územní řízení

DSP

...

Dokumentace pro stavební povolení

ZDS

...

Zadávací dokumentace stavby

RDS

...

Realizační dokumentace stavby

PDPS . . .

Projektová dokumentace pro provádění stavby

DSPS . . .

Dokumentace skutečného provedení stavby

_____________
BMS . . .

Systém hospodaření s mosty (Building Management System)
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BP

...

Bludné proudy

KMB . . .

Kontrolní měřicí bod

NK

Nosná konstrukce

...

NRTM . . .

Nová rakouská tunelovací metoda

PK

...

Pozemní komunikace

PHS

...

Protihluková stěna

POTV . . .

Prostor ohrožení trakčním vedením dle ČSN 34 1500

nn

...

Nízké napětí

vn

...

Vysoké napětí

HDPE . . . materiály (fólie, trubky, apod.) vyráběné vyfukováním taveniny lineárního
nízkotlakého, vysokohustotního polyethylenu (TKP 24).
LDPE . . . materiály (fólie, trubky, apod.) vyráběné vyfukováním taveniny
rozvětveného vysokotlakého, nízkohustotního polyethylenu, případně směsi PE
polymerů a speciálních přísad (TKP 24).

1.

Úvodní ustanovení

1.1 Ochrana staveb před účinky bludných proudů se navrhuje a provádí v souladu se
zákony ČR a jeho prováděcími předpisy, zejména zák. č. 13/1997 Sb., zák.
č.183/2006 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb. a ČSN EN 50162.
1.2 Technické podmínky stanoví zásady pasivní a aktivní ochrany ocelové výztuže
mostních objektů a ocelové výztuže ostatních betonových 1 konstrukcí pozemních
komunikací před korozí vlivem působení bludných proudů. Použití ochrany v případě
možného ohrožení ocelové výztuže zabrání snížení předpokládané životnosti stavby.
1.3 Tyto technické podmínky jsou technickým předpisem ve smyslu Technických
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kapitola 1, odst. 1.3.4 a
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, kapitola 1, odst.4.1.4 a příloha 8; obsahují technické zásady, požadavky
a informace pro objednatele (investory), projektanty, zhotovitele a správce pozemní
komunikace a stanovují jejich vzájemnou součinnost při ochraně stavebního díla před
škodlivými účinky bludných elektrických proudů.
1.4 Ověřování, kontrola a hodnocení navržených ochranných opatření podle těchto
technických podmínek se provádí podle metodického pokynu MD „Dokumentace
elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních
betonových konstrukcí pozemních komunikací“.

1
Rozumí se mostní objekty a konstrukce z betonu železového, předpjatého, případně z prostého betonu s konstrukční výztuží,
ocelobetonové konstrukce, pokud není uvedeno jinak.
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2.

Všeobecně

2.1 Povinnost řešit ochranu staveb před vlivy bludných proudů je stanovena předpisy:
•

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění

•

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

•

Vyhláška č.502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní
rozvoj č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
v platném znění

•

Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení v platném
znění

•

Vyhláška č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb

•

Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění

•

Vyhláška č.104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích v platném znění

•

Vyhláška č.137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných
technických požadavcích na výstavbu v platném znění

•

Zákon č.266/1994 Sb. o drahách 2 v platném znění

•

Vyhláška č.177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební
a technický řád drah ve znění vyhlášky č.243/1996 Sb v platném znění.

•

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

•

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací

•

ČSN EN 50162 Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných
soustav

•

ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná
zařízení

•

ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení, uložených
v zemi nebo ve vodě

•

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

•

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

•

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací

2.2 Tyto technické podmínky nahrazují technické podmínky TP 124, schválené MDS,
ze dne 20.12.1999, pod č.j.: 30085/99-120, s účinností od 1.1.2000.
2.3 Podle těchto technických podmínek musí být zpracována projektová dokumentace
mostních objektů, tunelů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací,
umísťovaných do prostředí s výskytem bludných proudů 3 , která bude započata po
2
3

Týká se staveb na dráze specifikovaných ve vyhl. č.177/1995 Sb., pro stavby dráhy platí Služební rukověť SR 5/7 (S) (2009)
zjištěných korozním průzkumem podle ČSN 03 8370 a ČSN 03 8372 a těchto TP
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nabytí účinnosti těchto technických podmínek včetně staveb, po kterých je vedena
tramvajová, případně trolejbusová dráha 4 .
2.4 Tyto technické podmínky se uplatní při nových stavbách a rekonstrukcích mostů,
tunelů a ostatních betonových staveb pozemních komunikací. U stávajících staveb
správce pozemní komunikace uplatní tyto podmínky přiměřeně podle rozsahu oprav a
určených pravidelných prohlídek objektů PK.

2.5 Tyto technické podmínky platí i pro betonové stavby s umístěním speciální dráhy
(metra) s tím, že zároveň musí být respektovány předpisy a normy pro stavbu metra.
Sdružené mosty a ostatní betonové stavby s umístěním metra se posuzují ve
spolupráci se specializovaným pracovištěm pro speciální dráhy 5 .

2.6 U betonových staveb, které slouží společně pro pozemní komunikaci i dráhu 6 se
použijí tyto podmínky, pokud je nebo bude správcem této stavby (zařízení) správce
pozemní komunikace 7 .

2.7 Stavby, které byly opatřeny ochranou proti účinkům bludných proudů podle dříve

platných předpisů 8 a podle předpisů pro službu protikorozní ochrany metra, budou
ošetřovány podle těchto technických podmínek.

2.8 Pro mostní objekty s délkou přemostění menší než 10 m, u nichž není k dispozici
základní korozní průzkum, lze po dohodě s objednatelem provádět základní ochranná
opatření ve stupni č.3 podle tabulky 1 těchto technických podmínek. Toto ustanovení
se uplatní přiměřeně i pro ostatní betonové stavby, s orientačním rozměrem do 20 m
délky anebo do 2 m výšky, pokud nebudou hloubkově zakládány nebo kotveny.

2.9 Tyto technické podmínky neplatí pro mostní objekty, které jsou zařízením
(železniční) dráhy 9 s výjimkou metra - viz čl. 2.5.
2.10 Změny oproti předchozímu předpisu TP 124 (1999):
Upřesnění postupů návrhu ochranných opatření při zpracování projektových
dokumentací stavby.
Upřesnění požadavků na jednotlivá ochranná opatření.
Nově zavedené zpřesňující požadavky na provařování výztuže.
Úprava požadavků s ohledem na danou problematiku při návrhu ochrany (zejména
mostních) staveb proti přepětí a blesku.
Upřesnění požadavků na použití aktivní ochrany.

2.11 Tyto TP neplatí pro mosty/objekty drah (speciální - metro, tramvajová a lanová
dráha, apod.) bez souběžného vedení PK na objektu, pokud není dohodnuto smluvně
právním závazkem jinak.

2.12 Smluvní vztahy
4

Vyhl. č.177/1995 Sb v platném znění
METROPROJEKT Praha, a.s., I.P.Pavlova 2, 120 00 Praha 2, technický odbor, požadavky DP Metro
6
Zák.č.266/1994 Sb.
7
Pokud správcem takového zařízení je SŽDC, použije se služební rukověť SR 5/7 (S), pro stavby trakčních vedení tramvajových
a trolejbusových drah platí tyto TP a ČSN 33 3516, čl. 3.9
8
Např.: „Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty pozemních komunikací“, 1992 a TP
124, 1999
9
ochrana těchto staveb se řídí služební rukovětí SR 5/7(S), SŽDC, 2009
5
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Objednatel (investor) zodpovídá za dodržování předpisu na úrovni stanovení
zadávacích podmínek pro dokumentaci a stavbu a v rámci uzavírání smluvních vztahů
se zhotoviteli. Dále objednatel zodpovídá za kontrolní činnost, jejíž úkolem je
ověřovat realizaci ochranných opatření dle tohoto předpisu.
Zhotovitel průzkumných prací zodpovídá za dodržování předpisu v rozsahu
prováděných průzkumných činností, a to na úrovni rozhodnutí o nezbytnosti zajištění
odpovídajících průzkumů dle tohoto předpisu a jejich vyhodnocení.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby přebírá výsledky zhotovitele průzkumných
prací jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Zhotovitel projektové
dokumentace stavby zodpovídá za zpracování dokumentace stavby obsahující návrh
ochranných opatření v odpovídajícím rozsahu a stupni ochranných opatření, jak
stanoveno dále v těchto TP. Zhotovitel projektové dokumentace stavby zodpovídá za
účast specializovaného pracoviště při návrhu ochranných opatření, pokud stupeň
ochranných opatření nebo stavební řešení navrhované stavby takovou součinnost
vyžaduje (zpravidla pro stupeň č.4 a vždy pro stupeň č.5).
Zhotovitel stavby zodpovídá za realizaci ochranných opatření dle projektové
dokumentace 10 a v souladu s těmito TP. Zhotovitel stavby zajišťuje účast
specializovaného pracoviště pro činnosti určené projektovou dokumentací a těmito TP
v průběhu výstavby.
Objednatel (investor) zajišťuje ověření realizovaných ochranných opatření
prostřednictvím specializovaného pracoviště tak, aby tyto činnosti mohly být
vykonávány nezávisle na zhotoviteli stavby.
Požadavky na zajištění jakosti projektových, průzkumných, stavebních, silničních a
laboratorních prací uplatní objednatel podle MP k systému jakosti v oboru PK 11 .

10
11

Vyhl.č. 146/2008 Sb, příloha 7-9, SDS, čl.3.4.3.2, ad (4.3), čl.4.3.2.3., ad 2, čl. 7.3 ad 3., A., 3.e)
SDS, čl.4.1.5, MP SJ-PK č.j. 20840/01-120, v úplném znění VD 18/2008
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3.

Vymezení základních pojmů

3.1 Základní pojmy protikorozní ochrany podzemních úložných zařízení stanovuje
norma 12 . Pro tyto technické podmínky se dále definují následující pojmy:

3.1.1 Specializované pracoviště:

odborný(í) zpracovatel(é) - specialista(é), jehož

odbornost zahrnuje ochranu proti korozi ocelové výztuže
v betonu, zajišťuje konzultační činnosti, podílí se na
průzkumných, projektových a realizačních činnostech a na
měření dle MP DEM a splňuje požadavky na způsobilost
stanovenou předpisem MD 13 . Pro činnosti související
s prováděním průzkumných a diagnostických prací a dále
s realizací speciálních zařízení pro tyto účely musí být
odbornost specializovaného pracoviště doložena oprávněním
k těmto činnostem odpovídajícím dokladem.
3.1.2 Úložné zařízení: 14 mostní objekt, tunel, pilotová nebo mikropilotová stěna,
betonová opěrná zeď, gabiónová stěna apod., vždy však
obsahující betonářskou nebo předpínací výztuž.
3.1.3 Koroze bludnými proudy:
koroze kovových částí staveb PK způsobená
elektrickým proudem protékajícím stavbou uloženou do
prostředí s výskytem elektrických polí v zemi často
spolupůsobícími s jinými korozně agresivními vlivy (chloridy,
trhliny v betonu apod.). Rychlost koroze závisí na velikosti
elektrického pole v zemi, elektrochemických a mechanických
vlastnostech stavby PK.
3.1.4 Ochrana proti účinkům bludných proudů:
snížení vlivu (často velikosti)
bludných proudů ve výztuži betonových konstrukcí oproti
předpokládanému stavu (velikosti) bludných proudů bez
ochranných opatření pomocí pasivní, případně aktivní
protikorozní ochrany.
3.1.5 Pasivní protikorozní ochrana: soubor ochranných opatření, která snižují
korozní účinky bludných proudů na konstrukce staveb
s členěním dle kapitoly 5. těchto TP bez cizích nebo
pomocných napájecích zdrojů.
3.1.6 Ochranná opatření pasivní protikorozní ochrany: soubor opatření, která vedou
ke snížení vlivu bludných proudů na konstrukci a zároveň
zvyšují životnost stavby; jedná se o opatření, která se stávají
součástí stavby nebo ji doplňují v rozsahu stanoveném dle
12

ČSN 03 8005, ČSN 03 8370, ČSN 73 6200, ČSN 34 1500, ČSN 34 5145
Metodický pokyn k systému jakosti v oboru PK č.j. 20840/01-120 v oblasti II/2 Průzkumné a diagnostické práce, úplné znění
VD 18/2008, TKP 31 a dále ČSN 03 8374, čl.13
14
V těchto TP se termín nepoužívá, je nahrazen termíny „stavební objekt“, „mostní objekt“ nebo „objekt“. V ČSN 03 8350 a
ČSN 03 8374 se definují železobetonové stavby jako podzemní kovová zařízení. ČSN 03 8005 a zejména ČSN 03 8370
definuje a používá termín úložné zařízení obecněji než v těchto TP. Je nutno rozlišovat termín „stavba“ v souvislosti
s chráněným objektem („měření po dokončení stavby“) a v souvislosti s výstavbou určitého celku (např. dálniční úseku
zahrnující řadu stavebních (mostních) objektů).
13
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těchto TP; součástí ochranných pasivních opatření jsou i
zařízení pro sledování vlivu bludných proudů a korozních
procesů stavby.
3.1.7 Primární ochrana proti korozi: spočívá ve zvýšení odolnosti betonu proti
působení agresivního prostředí úpravou jeho složení nebo
struktury před zhotovením konstrukce nebo v průběhu jejího
zhotovení.
3.1.8 Sekundární ochrana proti korozi: spočívá v omezení nebo vyloučení působení
agresivního prostředí na betonovou konstrukci před nebo
po jejím zhotovení vložením materiálů s elektricky izolační
schopností (např. systém vodotěsných izolací).
3.1.9 Konstrukční opatření - opatření navržená úpravou konstrukce stavby, jejichž
účelem je snížit působení bludných proudů, ale také zajistit
možnost průtoku bludných proudů konstrukcí bez korozního
působení, měřitelnost vlivu bludných proudů a případně
diagnostiku korozních procesů.

3.1.10 Následná ochranná opatření:

doplnění realizovaných pasivních ochranných

opatření nebo použití některého druhu aktivní ochrany na
základě výsledků a vyhodnocení elektrických a geofyzikálních
měření provedených dle DEMZ.

3.1.11 Součásti mostního objektu, betonové stavby: součástmi se rozumí všechna
kovová zařízení, která se mohou na chráněných objektech PK
dle těchto TP vyskytovat (zábradlí, svodidla, žlaby, ložiska,
mostní závěry a dilatační zařízení, stožáry, ochrany proti
dotyku apod. 15 ).

3.1.12 Vývod z výztuže: vyvedený ocelový prvek z výztuže na povrch betonu
přivařený k provařované výztuži (např. měřicí destička,
výztužná vložka, šroub apod.).

3.1.13 Kontrolní měřicí vývod: (KMB) – vývod určený k měření vlivu bludných
proudů zakončený měřicí destičkou určenou pro přichycení
měřícího vodiče dle těchto TP (se závitem, otvorem pro měřicí
banánek) podle čl. 5.4.5 těchto TP).
15

definovaná v ČSN 73 6100, ČSN 73 6200 a souvisejících TP.
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3.1.14 Provařovaná výztuž: pro tyto TP definovaný galvanicky elektricky vodivý
styk pospojením výztuže svary, termickými spoji, apod. 16
3.1.15 Aktivní protikorozní ochrana: ochrana úložného zařízení (stavby PK) proti
korozi, kdy aktivní ochrana působením energetického zdroje elektrického stejnosměrného proudu a napětí sníží korozní
procesy v úložném zařízení (stavby PK).
Další pojmy a definice uváděné v textu jsou převzaty z platných norem 17 .

4.

Vliv bludných proudů na stavby PK

4.1.

Úvod

Bludným proudem se nazývají elektrické proudy protékající vodivým prostředím
(např. půdou, vodou) a pocházející z elektrických zařízení nedostatečně izolovaných
od tohoto prostředí nebo používajících země jako zpětného vodiče - viz obr. 1 příl.1
Bludné proudy se dělí dle druhu:
- na bludné proudy stejnosměrné,
- na bludné proudy střídavé.
Zdrojem bludných proudů zpravidla jsou:
- železniční, tramvajové a speciální dráhy, případně důlní dráhy elektrizované:
- stejnosměrnou trakční proudovou soustavou (stejnosměrná trakce)
- jednofázovou trakční proudovou soustavou (střídavá trakce)
využívající kolejnic jako zpětného vodiče pro trakční proud
- katodické stanice aktivních ochran,
- stejnosměrné rozvody ve výrobních provozech,
- telurické proudy (horninové proudy),
- střídavé třífázové systémy s uzemněným pracovním vodičem,
Nejvýznamnějším zdrojem bludných proudů je železniční dráha elektrizovaná
stejnosměrnou trakční soustavou využívající kolejnic jako zpětného vodiče, přičemž
asi 5 až 60 % z celkového zpětného proudu prochází zemí.
Kovové i betonové části staveb, nejsou-li dobře elektricky izolované od země, mohou
vést značnou část proudu s intenzitou dosahující až několik desítek ampér.
POZN.: Z Faradayova zákona vyplývá, že stejnosměrný bludný proud o velikosti 1 A způsobí za jeden rok elektrochemickou
korozí ztrátu železa uloženého v zemi o hmotnosti 9,1 kg. Korozní rychlost ocelové výztuže uložené v betonu je v porovnání
s korozní rychlostí výztuže bez krycí vrstvy betonu při stejné proudové hustotě podstatně (více než 3x) nižší 18 .

16

postupuje se dle TP 193
zejména ČSN 73 6200, ČSN 34 1500, ČSN 34 5145, ČSN 50162, ČSN 03 83xx
např.: „Ochrana oceľovej výstuže betónu proti korózii v agresívnom prostredí a proti účinkom bludných prúdov“, VÚIS,
TP 208, 1985, str. 33, „Metódy zabezpečenia ochrany oceľovej výstuže v betónu pred koróziou v agresívnom prostredí a
účinkom bludných prúdov. Záverečná správa štátnej úlohy P 12-526-504-09, Sobolovičová a Špaček, VÚIS Bratislava, 1984 a
další.

17
18
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Korozní účinky střídavých bludných proudů na železobetonovou konstrukci jsou, byť
v menším měřítku, rovněž prokázány. Pro přiblížení problematiky se odkazuje na
návrh normy 19 a odbornou literaturu 20 .
U železniční dráhy s jednofázovou trakční proudovou soustavou v krátké vzdálenosti
za vlakovou soupravou přechází prakticky všechen zpětný trakční proud do země a
následně zpět do koleje 21 .
Pro střídavý i stejnosměrný bludný proud obecně platí, že v železobetonových
zařízeních nelze beton považovat za elektricky izolační materiál.

4.2. Postupy při zajišťování ochrany pro omezení účinků bludných
proudů
Doporučený postup při návrhu ochranných opatření pro fázi průzkumných prací,
projektové přípravy, realizace stavby a po dokončení stavby stanovují čl. 4.2.1 až
4.2.9. Tento postup se použije i při měření pro ověření účinků bludných proudů
u stávajících mostů určených správcem, pokud stavby jsou k tomu účelu vybaveny.
V rámci průzkumných prací posuzuje investor a projektant lokalitu stavby z hlediska
výskytu bludných proudů podrobným průzkumem z hlediska současného stavu i
výhledu v horizontu 20 let. V případě, že je zjištěna existence stávajících nebo
budoucích zdrojů bludných proudů rozhodne o zpracování základního korozního
průzkumu.

Průzkumné práce
4.2.1

Podrobný průzkum 22

Podrobný průzkum je jedním z výchozích podkladů dokumentace ve stupni DÚR,
nejpozději DSP. Podrobný průzkum zajistí (objedná) objednatel DÚR (DSP) např. u
zhotovitele DÚR (DSP). Podrobný průzkum se provádí v lokalitě navrhovaného
objektu PK. Výsledek podrobného průzkumu se zohlední v DÚR (DSP). Hlavní
zásady podrobného průzkumu určuje norma 23 .
Pokud se zjistí, že:
a) podél zamýšlené trasy staveniště nejméně do vzdálenosti 5 km vede trať
elektrizovaná stejnosměrnou trakční proudovou soustavou nebo se s jejím
zřízením uvažuje
b) podél zamýšlené trasy staveniště nejméně do vzdálenosti 500 m vede trať
elektrizovaná jednofázovou trakční proudovou soustavou nebo se s její
stavbou uvažuje

19

ČSN P CEN/TS 15280 Hodnocení pravděpodobnosti koroze střídavými proudy u potrubí uložených v půdě - Aplikace na
katodicky chráněná potrubí, připravuje se prEN 50443
Vliv bludných proudů na korozi oceli v betonu, L.Bertolini, M.Carsana P. Pedeferri, Itálie, Konference, EUROCORR 2001
21
Např. prof. František Jansa, seriál článků (12) o protikorozních ochranách, „Zkrat“, ČES, Praha, 1994-1995
22
viz TKP-D, kapitola 6, čl. 6.3.3, odst. l)
23
ve smyslu ČSN 03 8370 je výchozím podkladem podrobný průzkum, následným krokem je základní korozní průzkum
20

14

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

TP 124

c) do vzdálenosti 1 km od navrhovaného objektu PK již existují nebo jsou
plánována zařízení, které mohou být zdrojem BP, zejména měnírny a
stanice katodické ochrany 24 ,
d) geologické podklady připouští blízký výskyt zdrojů spontánní polarizace jako
jsou rudná ložiska, výskyty grafitů a grafitických břidlic nebo výskyt vodivých
tektonických zón,
musí se provést základní korozní průzkum podle 4.2.2.
V případě, že podrobný průzkum nepotvrdí možný výskyt bludných proudů, základní
korozní průzkum se neprovádí a objekt PK se před vlivy bludných proudů nechrání.
4.2.2

Základní korozní průzkum

V případě, že se stavební objekt PK nachází v lokalitě se současným nebo budoucím
vlivem bludných proudů podle čl. 4.2.1, zpracovává se základní korozní průzkum.
Základní korozní průzkum je součástí průzkumných prací. Základní korozní průzkum
zpracovává specializované pracoviště s pracovníky s odpovídajícím oprávněním 25 pro
objednatele (investora) nebo zhotovitele dokumentace (projektanta) nejpozději pro
stupeň projektové dokumentace DSP. Základní korozní průzkum je měřením v terénu
za účelem zjištění hustoty bludných proudů v místě s následným vyhodnocením a
stanovením stupně ochranných opatření dle těchto TP.
Základní korozní průzkum je jedním z výchozích podkladů pro zpracování projektové
dokumentace ve stupni DSP. Výsledky základního korozního průzkumu se zohlední
při zpracování DSP a ZDS.
Metody postupu stanovení agresivity prostředí z hlediska korozních vlivů
elektrických polí stanovuje norma 26 . Základní korozní průzkum včetně jeho
vyhodnocení a stanovení stupně ochranných opatření podle tabulky 1 těchto TP zajistí
(objedná) objednatel DÚR nebo DSP nebo zhotovitel dokumentace DÚR nebo DSP u
specializovaného pracoviště. V příloze č. 3 je uveden závazný minimální rozsah
základního korozního průzkumu.
4.2.3 Vyhodnocení základního korozního průzkumu
Vyhodnocení základního korozního průzkumu, tj. stanovení stupně ochranných
opatření pro navrhované nebo stávající objekty PK podle tabulky 1 přílohy 8 těchto
TP 27 provede specializované pracoviště na základě odborného posouzení výchozích
podkladů.
Výchozími podklady jsou geofyzikální měření základního korozního průzkumu
provedeného normativně stanoveným postupem, údaje o zdrojích bludných proudů a
jejich rozmístění a charakteristice navrhovaného objektu PK. V neposlední řadě se
přihlíží k dostupným aktuálním poznatkům v tomto oboru.
Podklady pro vyhodnocení základního korozního průzkumu musí odpovídat skutečné
situaci v místě stavby a nemají být starší tří let. U průzkumů starších specializované
pracoviště základní korozní průzkum posoudí v rámci vypracování daného stupně
24
katodické stanice jsou obvykle využívány pro ochranu plynovodních a vodovodních řadů, rovněž se používají ve velkých
průmyslových podnicích.
25
Dle čl. 3.1.1 těchto TP
26
ČSN 03 8372 a normy související
27
tj. nikoli podle ČSN 03 8372
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dokumentace a/nebo při zahájení realizace a doporučí objednateli stávající průzkum
použít nebo aktualizovat.
Vyhodnocení základního průzkumu se provádí pokud možno v rámci jeho zpracování.
Pokud se zpracovává základní korozní průzkum v době, kdy není zpracováno
konstrukční řešení stavby (stavební řešení na úrovni DÚR), specializované pracoviště
uvede v rámci vyhodnocení základního korozního průzkumu odkaz na nutné doplnění
vyhodnocení základního korozího průzkumu v rámci zpracování projektové
dokumentace stavby podle konstrukčního řešení stavby.
Vyhodnocení základního korozního průzkumu musí obsahovat rozhodnutí o
skutečnosti, zda stavba bude vybavena samostatnou projektovou dokumentací pro
řešení ochrany stavby před účinky bludných proudů i s ohledem na výhledový stav.

Zpracování dokumentace stavby
4.2.4

Návrh ochranných opatření v průběhu projektových prací

4.2.4.1 Dokumentace stavby pro územní řízení (DÚR)
DÚR obsahuje informaci o tom, zda se stavba nachází v prostředí s vlivy bludných
proudů a informaci o výsledku podrobného a případně základního korozního
průzkumu.
U rozsáhlých staveb se doporučuje zahrnout do dokumentace stručný popis koncepce
řešení ochrany stavby před účinky bludných proudů. Týká se stanovení koncepčního
řešení pro budování např. trasy dálnice s řadou mostních staveb, apod.
Nadstandardní opatření u významných stavebních objektů PK je nutno zpracovat
v přiměřeném rozsahu již v rámci DÚR.
4.2.4.2 Dokumentace stavby pro stavební povolení (DSP)
Součástí dokumentace musí být rozhodnutí o provádění ochrany stavby před účinky
bludných proudů.
V případě, že se ochrana stavby neprovádí, uvede se tato skutečnost v dokumentaci
stavby.
Příklad: „Ochrana stavby před účinky bludných proudů se neprovádí, v lokalitě
stavby se ve smyslu TP 124 nenachází a nebudou nacházet zdroje bludných proudů“.
nebo
„Ochrana stavby před účinky bludných proudů se neprovádí, zamýšlená
stavba je navržena s omezenou životností“ (stanovená krátká životnost stavby u
provizorních staveb apod.).
V případě, že budou navrhována ochranná opatření, uvedou se v projektové
dokumentaci výsledky základního korozního průzkumu včetně vyhodnocení, jehož
výstupem je stanovení stupně ochranných opatření podle tabulky 1 přílohy 8 těchto
TP. V dokumentaci stavby se uvede název specializovaného pracoviště, datum
zpracování průzkumu a výsledek průzkumu včetně stupně ochranných opatření a
stanoveného sacího koeficientu dle přílohy 3 těchto TP, případně se uvede odkaz na
přílohu základního korozního průzkumu. Součástí dokumentace musí být koncepce
(popis) řešení ochrany stavby před účinky bludných proudů.
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Dokumentace pro ochranu stavby před účinky bludných proudů např. pro mostní
objekty obsahuje:
a) Popis primární ochrany ve spodní stavbě, podpěrách a nosné konstrukci
b) Popis sekundární ochrany
c) Popis konstrukčních opatření - požadavky na:
• elektrické izolační oddělení částí objektu,
• provaření výztuže (ve spolupráci se statikem a nebo zjednodušené schéma
provaření),
• vývody pro měření,
• příslušenství objektu,
• ochranu proti dotyku a blesku atd.
d) Rozhodnutí, zda budou navrhovány trvalé rozvody pro sledování vlivu
bludných proudů a v jakém rozsahu, případně zda bude aplikována
diagnostika pro sledování korozních procesů ve výztuži.
e) Stanovení požadavku na měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby a po
jejím dokončení dle DEM.
4.2.4.3 Zadávací dokumentace stavby (ZDS)
ZDS musí obsahovat jednoznačný popis řešení ve smyslu čl. 4.2.4.3, případně
výkresovou část např. s vyznačením vývodů, základního principu provaření výztuže,
schema, atd. Součástí dokumentace je soupis elektrických a geofyzikálních měření
prováděných v průběhu stavby a po stavebním dokončení stavby (objektu PK)
s rozdělením na tyto dvě fáze. Specifikace se navrhuje v souladu s položkami
OTSKP-SPK 28 v odpovídající podrobnosti. Zhotovitel dokumentace ZDS zpracovává
ZDS ve spolupráci se specializovaným pracovištěm.
POZN.: Není dovoleno specifikovat položky týkající se problematiky BP položkami typu: „Ochrana stavby před bludnými
proudy – 1 kpl“ nebo „Průzkumné práce bludných proudů - 1ks“ apod.

4.2.4.4 Realizační dokumentace stavby (RDS)
Dokumentace je rozpracováním zásad uvedených v ZDS v podrobnosti pro realizaci
stavby.
Specializované pracoviště a zhotovitel RDS spolupracují při návrhu ochranných
opatření na jednotlivých (speciálních) detailech stavby (např. požadavky na mostní
závěry, svodidla, vývody z výztuže, kotvy a předpětí, provedení příslušenství nad
dilatační spárou atd.).
Specializované pracoviště navrhuje ochranná opatření (stanovuje požadavky) pro
zařízení stavby (veřejné osvětlení, el.instalace, ukolejnění, ochrana proti blesku a
dotyku).
Specializované pracoviště navrhuje řešení dokumentace trvalých rozvodů pro
sledování vlivu bludných proudů a diagnostiky koroze výztuže, postup a popis měření
vlivu bludných proudů v průběhu stavby a po dokončení stavby pro RDS.
28

OTSKP-SPK, položky v kapitole 75 7x
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Pro stupeň ochranných opatření č. 4 a č. 5 se zejména při návrhu trvalých rozvodů
pro sledování vlivu bludných proudů zpracovává projektová dokumentace, která je
přílohou dokumentace stavební části např. mostního objektu nebo je samostatnou
projektovou dokumentací pro stavební objekt „Ochrana stavby před účinky bludných
proudů 29 .
Nedílnou součástí RDS je i dokumentace pro sledování a údržbu navržených
ochranných opatření ve smyslu kapitoly 9 těchto TP.
4.2.5 Obecné zásady pro zpracování dokumentace a návrh ochranných
opatření
Při stupni ochranných opatření:
č.1 až 3 - ochranná opatření navrhuje sám zhotovitel dokumentace stavební
části konkrétního stavebního objektu. Samostatná projektová dokumentace pro
ochranu stavebního objektu před účinky bludných proudů se nezpracovává. Ve stupni
ochranných opatření č.3 se pouze doporučuje zhotoviteli dokumentace (projektantovi)
stavebního objektu konzultace se specializovaným pracovištěm.
č.4 až 5 - ochranná opatření navrhuje zhotovitel dokumentace stavební části
ve spolupráci se specializovaným pracovištěm v rozsahu a členění dle vyhodnocení
základního korozního průzkumu (čl.4.3.3). Specializované pracoviště zpracovává
samostatnou projektovou dokumentaci ve stupni ochranných opatření č. 5 vždy,
ve stupni ochranných opatření č. 4 dle vyhodnocení základního korozního průzkumu.
Při návrhu dokumentace ochranných opatření pro rekonstruované stavební objekty je
jedním z výchozích podkladů pro zhotovitele dokumentace diagnostického
průzkumu 30 rekonstruovaného objektu.
Dokumentace trvalých zařízení pro sledování vlivu BP
Ve stanovených případech podle posouzení výsledků základního korozního průzkumu
je součástí dokumentace pro ochranu stavby před účinky bludných proudů část
Elektrické rozvody a zařízení pro kontrolu vlivu bludných proudů.
Trvalá zařízení se navrhují vždy u ochranných opatření ve stupni č. 5, ve stupni
ochranných opatření č. 4 se zařízení navrhují zpravidla u rozsáhlých staveb
umístěných ve složitých terénních podmínkách (křižování elektrizovaných drah a
jiných staveb, vodních toků apod.), pokud výsledky základního korozního průzkumu
prokazují výsledky proudových hustot blížící se stupni ochranných opatření č.5.
Návrh se provede dle typu konstrukce tak, aby bylo možné měření efektivně v terénu
realizovat (mostní stavba přes dráhy a toky apod.).
Trvalé rozvody jsou zpravidla doplněny prvky pro nedestruktivní diagnostiku koroze
výztuže zachycující výskyt koroze a korozní rychlost – viz kap. 6 a kap. 7 těchto TP.
Dokumentace ve stupni ZDS, RDS musí být vypracována na základě řešení stavební
části stavby a musí respektovat požadavky na časovou koordinaci pro měření
v průběhu a po dokončení stavby v souladu s MP DEM.

29
30

nikoli součást dokumentace elektrických instalací nebo elektrických zařízení
podle TKP-D, kapitola 1, čl. 1.9, resp. TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK
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Dokumentace obsahuje pro jednotlivé fáze výstavby návrh elektrických a
geofyzikálních měření v průběhu stavby a po jejím dokončení pro zjištění vlivu
bludných proudů.

Realizace stavby
4.2.6

Realizace ochranných opatření proti účinkům bludných proudů

Ochranná opatření navržená podle čl. 4.2.4.4, resp. čl. 4.2.4.5 realizuje zhotovitel
stavby na základě RDS.
O realizaci jednotlivých ochranných opatření pořizuje zhotovitel stavby zápisy do
stavebního deníku a fotodokumentaci.
Specializované pracoviště provede kontrolu provaření výztuže, pokud je toto opatření
navrženo, provedení vývodů z výztuže, atd. Specializované pracoviště v rámci účasti
při výstavbě (spojené s prováděním měření v průběhu stavby a po dokončení stavby)
zajišťuje servis zhotoviteli stavby v otázkách realizace jednotlivých ochranných
opatření.
Objednatel/správce stavby v rámci výkonu stavebního dozoru se musí zúčastnit
kontrol prováděných specializovaným pracovištěm.
4.2.7

Kontrolní měření v průběhu stavby

Kontrolní měření realizovaných ochranných opatření v průběhu stavby zajišťuje
zhotovitel stavby u specializovaného pracoviště podle soupisu elektrických a
geofyzikálních měření uvedeného v dokumentaci ve stupni ZDS a upřesněného v
RDS. Při měření a kontrolní činnosti se postupuje dle MP-DEM.
O kontrolních měřeních 31 se pořizují protokoly dle přílohy těchto TP nebo zápisy do
stavebního deníku. Zhotovitel stavby dokládá protokoly k přejímacímu řízení. Příklad
závazného minimálního obsahu protokolu je uveden v příloze č. 3 těchto TP.
V případě, že měřením bude zjištěno, že výsledky jsou nevyhovující, bude protokol
a/nebo zápis do stavebního deníku doplněn o návrh opatření tak, aby dokument byl
podkladem pro rozhodnutí objednatele stavby o úpravách a/nebo dalším pokračování
stavby.
4.2.8

Závěrečná měření po dokončení stavby a doporučení pro správce

Po dokončení stavebních objektů se provádějí závěrečná měření, jejichž výsledky
společně s kontrolními měřeními v průběhu stavby podle čl. 4.2.8 jsou zpracovány do
závěrečné zprávy DEMZ zpracované podle MP-DEM.
DEMZ obsahuje:
- vyhodnocení provedených ochranných opatření v průběhu stavby,
- vyhodnocení celkového stavu objektu po dokončení stavby z hlediska vlivu BP
včetně porovnání hodnot měřených před zahájením stavby a po dokončení
stavebních objektů,
31

např. měření kvality elektrického izolačního odporu polymerní malty pod ložisky, elektrického odporu nosné konstrukce před
osazením mostních závěrů, elektrického odporu trvalých zemních kotev před napnutím, atd – viz MP-DEM.
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- výsledky měření a jejich hodnocení
- návrh na případná dodatečná ochranná opatření,
- doporučení pro správce v oblasti údržby,
- doporučení pro opakované kontrolní měření a jeho rozsah.
Zpracovanou DEMZ včetně závěrečného vyhodnocení a pasportu mostu (dle přílohy
č. 7 těchto TP) předá zhotovitel objektu objednateli stavby PK a ten správci PK
v rámci přejímacího řízení (případně před skončením zkušebního provozu). Vzhledem
k tomu, že měření po dokončení stavby se zpracovává po uvedení objektu do
provozu, může být DEMZ vedena jako nedodělek stavby.

4.2.9 Údržba stavebního objektu z hlediska ochrany stavby před účinky
bludných proudů
Zařízení, která jsou součástí stavby a tvoří systém ochranných opatření včetně
trvalých zařízení pro sledování vlivu BP, udržuje správce PK dle kapitoly 9 těchto TP.

4.3 Principy ochranných opatření pro omezení účinků bludných
proudů
4.3.1

Úvodní ustanovení

Pasivní ochranná opatření se navrhují v rámci dokumentace pro nový nebo
rekonstruovaný objekt.
Cílem návrhu pasivních ochranných opatření je snížit účinky bludných proudů
bez návrhu zařízení s vlastním nebo vnějším zdrojem elektrické energie. Navrhují se
zejména opatření, jejichž účelem je využít pasivní ochrany výztuže v alkalickém
prostředí betonu.
Pokud to je vhodné z hlediska stavebního řešení nebo pokud to prostředí uložení
stavby vyžaduje, doplní se (přirozená) pasivní ochrana výztuže v betonu materiály
zajišťujícími elektrické izolační oddělení spodních staveb objektů od okolí.
U (rozsáhlých) objektů se může jednat o elektrické izolační oddělení jednotlivých
částí objektů (nosné konstrukce, tunely, opěrné stěny, železobetonové vany).
V některých
případech
může
návrh
pasivních
ochranných
opatření
představovat využití elektricky definovaného propojení kovových částí konstrukce –
např. propojení výztuže za účelem převedení bludného proudu vodičem tř. I 32 mimo
konstrukci bez lokálních poškození výztuže konstrukce korozními procesy.
Teprve na základě elektrických a geofyzikálních měřeních prováděných po dokončení
stavby se vyhodnotí efektivnost 33 přijatých opatření a případně se navrhnou následná
ochranná opatření. V některých případech může jít o úplné galvanické pospojení
všech vodivých částí stavby za účelem cíleného převedení bludných proudů. Takové
následné ochranné opatření je však nutno navrhovat výhradně ve spolupráci se
specializovanými pracovišti.
POZN.: Cílem návrhů stavebních úprav je pasivně chránit výztuž v betonu, speciálně v případě mostních objektů a jiných
velkých staveb nejprve elektricky oddělit jednotlivé části stavby (např. spodní stavbu od nosné konstrukce) a omezit průchod
32
33

ČSN 33 2000-4-41, tj. vedením proudu kovem
ČSN 03 8372, čl. 76
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bludných proudů (mostní) konstrukcí. Pokud to není možné, lze přikročit k řešení opačnému, tj, elektricky definovanému
pospojení kovových částí a jejich vyvedení z konstrukce. Teprve na základě kontrolních měření může dojít k návrhu následných
ochranných opatření. Kromě uvedného úplného galvanického pospojení všech vodivých částí chráněného objektu se může jednat
i o doplnění obětními elektrodami, případně (vyjímečně) drenáží nebo o dodatečné rozhodnutí o aplikaci aktivní ochrany.
Uvedené postupy je však nutno navrhovat výhradně ve spolupráci se specializovanými pracovišti.

4.3.2

Pasivní ochranná opatření vedoucí ke snížení účinku bludných proudů

Aby korozní účinky bludných proudů přecházejících do chráněného objektu byly co
nejmenší, musí být dodržena následující opatření:
4.3.2.1 Spodní stavby mostů, ostatní betonové konstrukce
Základním opatřením u staveb, které jsou ve styku se zeminou je dodržení
předepsaného krytí výztuže betonu, použití betonů vyšší trvanlivosti dle
ČSN EN 206-1 (včetně vodonepropustných betonů), dodržení zásad při ukládání
výztuží a při betonářských pracích, vyloučení trhlin větších než 0,2 mm a dodržení
dalších požadavků tak, jak stanovují normy 34 . Využívá se systému vodotěsných
izolací proti zemní vlhkosti a stékající vodě a tlakové vodě nebo jinak agresivnímu
prostředí.
Při stupni ochranných opatření č. 4 a vyšším se navrhuje vhodné provaření podélných
a příčných výztuží, které zároveň mohou plnit funkci náhodných svodů a základových
zemničů a pro vyrovnání potenciálu podle jiných norem 35 .
Pro měření vlivu BP se navrhují KMB.
Tam, kde to je možné a technicky opodstatněné, se u rozsáhlých staveb (viz čl. 5.4.6
těchto TP) dbá na podélné elektrické izolační dělení stavby v úsecích cca 50 až 100 m
(s vyloučením negativního účinku přestupu bludných proudů mezi jednotlivými
částmi stavby).
Uzemňovací soustavy se navrhují s využitím základových zemničů – tj. provařené
výztuže spodní stavby35. Tyto uzemňovací soustavy a obecně výztuže v betonu se
nepropojují s trakční napájecí soustavou a jejím uzemněním. Výjimku tvoří ve
zvláštních případech spojení výztuže (tj. v některých případech uzemnění) objektu
s trakční soustavou přes průrazku s opakovatelnou funkcí 36 .
4.3.2.2 Nosné konstrukce mostních objektů
Pro nosné konstrukce platí zásady uvedené v čl. 4.3.2.1 přiměřeně.
Pokud to je možné a zejména při stupni ochranných opatření č. 4 a č. 5 se
upřednostňují návrhy elektricky izolačně oddělených nosných konstrukcí od spodní
stavby.
Pro nosné konstrukce rámové se postupuje podle čl. 4.3.2.1 v celé stavbě mostu.
Nedoporučuje se navrhovat rámové mostní konstrukce z předpjatého betonu.
Jako součást ochranných opatření se využívají vodotěsné izolace z materiálů
splňujících požadavky na elektrické izolační oddělení – viz. čl. 5.3 těchto TP.
Při ukolejňování se postupuje dle čl. 5.5.4 těchto TP.
Pokud je na objektu PK umístěna kolej, použije se pro ochranu stavby před účinky
bludných proudů přiměřeně ustanovení předpisu dráhy 37 .
34

TKP 18 a TKP 31, ČSN 73 2401, ČSN EN 206-1, ČSN 73 6206, ČSN 73 6207, ČSN P ENV 13670
ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 3201, ČSN 34 1390 (ČSN EN 62305-3), ČSN 33 2000-4-41
36
ČSN 34 1500, ČSN 50122-1,2
37
SR 5/7 (S), SŽDC 2009
35
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U železobetonových konstrukcí mostních objektů nesmí dojít k elektricky vodivému
styku kovových částí nosné konstrukce s jakoukoliv součástí mostu umístěnou mimo
nosnou konstrukci mostního objektu.
4.3.3

Opatření pro objekty PK v blízkosti elektrizovaných drah

Obecně platí, že pro objekty PK nacházejících se v těsné blízkosti elektrizovaných
drah nebo drah připravovaných k elektrizaci, a to jak stejnosměrnou trakční
proudovou soustavou, tak jednofázovou trakční proudovou soustavou, se doporučuje
provádět ochranná opatření vždy alespoň ve stupni č. 4 základních ochranných
opatření podle tab. 1, pokud vyhodnocení základního korozního průzkumu nestanoví
stupeň ochranných opatření č. 5.
4.3.4

Kotvící prvky

Pro kotvící prvky (trvalé zemní kotvy, dočasné kotvy, kotvy do betonu) obecně platí,
že mohou nežádoucím způsobem zhoršovat korozní stav výztuže zavlékáním nebo
převáděním bludných proudů do chráněných objektů, případně tyto prvky, pokud jsou
ve styku se zemí, samy mohou být působením bludných proudů poškozeny.
Kotvící prvky se navrhují s ochranou podle zásad uvedených v části 5.4.7 těchto TP.
4.3.5

Kvalita elektroizolačních prvků

Elektroizolačním prvkem na objektech PK se nazývá každý prvek stavby, jehož
účelem je elektricky izolačně oddělit dvě navazující části stavby (mostní závěr, vrstva
z polymerní malty pod ložiskem, izolační styk svodidla, ochranný obal kotvy,
chemické kotvy, uložení kotev do betonu, atd.).
Každý elektroizolační prvek v celku musí splňovat podmínku kvality vyjádřenou
hodnotou elektrického izolačního odporu v hodnotě min. 5 kΩ, pokud není v TKP,
TP, ZTKP nebo těchto TP stanovena hodnota vyšší.
POZN.: V současné době obvykle dosahují např. u vrstev z polymerních malt hodnoty elektrických izolačních odporů hodnoty
desítkek megaohmů.

4.3.6

Použití aktivních ochran na objektech PK

Aktivní ochrany výztuže se na objektech pozemních komunikací navrhují pouze ve
zvlášť odůvodněných případech, pokud výsledky elektrických a geofyzikálních
měření DEM a dalších diagnostických měření 38 prokáží ve vztahu k pasivačním
schopnostem výztuže v betonu nezbytnost použití takové ochrany.
Členění aktivních ochran a požadavky na jejich použití je uvedeno v kapitole 8 těchto
TP.
V podmínkách ČR se doposud aktivní ochrany pro ochranu mostních konstrukcí ani
jiných betonových konstrukcí až na výjimky (zkušební provoz aktivní ochrany mostní
stavby před účinky bludných proudů) nepoužívají. Aktivní ochrana se navrhuje jako
doplňující ochranné opatření k pasivním ochranným opatřením. K jejímu návrhu se
přikročí až v případě, když veškerá provedená pasivní ochranná opatření jsou
neúčinná nebo v případech, kdy hodnoty zjištěné měřením, výpočtem prokazatelně
38

TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, MP DEM
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vypovídají o destrukčních účincích BP na posuzovaný objekt PK a dále je prokázáno,
že jsou porušeny pasivační vrstvy výztuže v betonu.
Aktivní ochranu navrhuje výhradně specializované pracoviště.
Při navrhování aktivní ochrany mostního objektu musí být návrh projednán a
odsouhlasen objednatelem (investorem) a správcem PK před zahájením projektových
prací. Dokumentaci posuzuje na žádost objednatele specializované pracoviště.

4.4 Opatření pro zajištění bezpečnosti provozu při měřeních a
kontrolách na mostních objektech
Při měření na objektu PK v blízkosti dráhy před zahájením měření je zodpovědný
pracovník (vedoucí měření) povinen prokazatelně seznámit zástupce správce dráhy s
předmětem měření a dobou, po kterou budou měření prováděna. Při odsouhlasení je
nutno volit takové postupy a metody měření (a časová pásma), aby nemohlo dojít k
rušení provozování dráhy, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a
vedení a drážních zabezpečovacích zařízení.
Pracovníci specializovaného pracoviště musí být mít odpovídající kvalifikaci pro
pohyb na dráze 39 v případě měření objektu PK v bezprostřední blízkosti dráhy.
Při měření na dálničních stavbách je zodpovědný pracovník (vedoucí měření
specializovaného pracoviště) povinen prokazatelně seznámit zástupce správce PK
(dispečink odpovídajícího úseku dálnice) a dle dohody se správcem PK i orgány
dopravní policie příslušné lokalitě měřené dálniční stavby s rozsahem měření.
Zejména při měření na tunelových stavbách je nutno dohodnout režim měření a
případná dopravně bezpečnostní opatření. Měření se přednostně provádí společně
s dalšími stavebními nebo kontrolními činnostmi na měřené stavbě.
Upozornění:
Při měřeních a činnostech souvisejících, kdy jsou dotčena zařízení infrastruktury
cizích vlastníků či správců (železnice, tramvaje, metro, případně energetická a liniová
zařízení) je specializované pracoviště v rámci platné legislativy povinno si vyžádat
legitimní souhlas správce dotčeného zařízení a dodržovat jím stanovené podmínky pro
měření na objektu PK a činnostech souvisejících (pohyb v blízkosti koleje).
POZN.: Celostátní železnice spravuje Správa železniční dopravní cesty s.o. a její regionální Správy dopravní cesty (SDC). V
působnosti těchto SDC jsou mj. i regionální Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT), Správa elektrotechniky a
energetiky (SEE) a Správa tratí (ST), případně Správa mostů a tunelů (SMT). S těmito složkami je nutno koordinovat činnosti na
PK v blízkosti dráhy.
Před záhájením měření je nutné informovat o zamýšleném měření na objektu PK výpravčího nejbližší stanice.
Neohlášené měření a pohyb osob po stavbách či v kolejištích s měřicími vodiči může vést k zastavení dopravy (zejména
železniční) s rizikem úhrady vysokých škod a sankcí.

39

SŽDC OK 2 – školení bezpečnosti, Zák. č.266/1994 Sb., §4, §4a, §5, §5a) a souhlas vlastníka či správce železniční
infrastruktury
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5. Základní pasivní ochranná opatření pro omezení vlivu
bludných proudů na objektech PK
5.1

Úvodní ustanovení

Objekty PK, jež mohou být dotčeny účinky BP, musí být vybaveny základními
pasivními ochrannými opatřeními podle tabulky 1, přílohy 8 těchto TP.
Základní pasivní ochranná opatření se dělí na:
- primární ochranu,
- sekundární ochranu,
- konstrukční opatření.
Jednotlivé druhy ochranných opatření společně tvoří komplexní systém ochranných
opatření stavby, kde základním prvkem je primární ochrana, doplněná sekundární
ochranou a konstrukčními ochrannými opatřeními. Při navrhování ochranných
opatření se volí vždy vhodná kombinace řady ochranných opatření s ohledem
na návrh konstrukce objektu PK. Navrhuje se dostatečně účinná kombinace
ochranných opatření zajišťující požadovanou životnost objektu PK při zachování
ekonomické efektivnosti řešení stavby.

5.2

Primární ochrana

5.2.1 Při volbě způsobu ochrany se upřednostňuje primární ochrana, především opatřeními podle platných předpisů 40 .
5.2.2 V závislosti na stupni vlivu prostředí (dle ČSN EN 206-1) musí být
v dokumentaci stanoveny s ohledem na požadovanou životnost požadavky na
tloušťku krycí vrstvy pro betonářskou a předpínací výztuž, na třídu betonu, včetně
dalších podmínek. Minimální tloušťky jsou uvedeny v TKP 18, příloze 3 a jsou
zvýšeny o hodnotu tolerančního zvětšení 41 . Minimální tloušťky jsou dostačující i
z hlediska ochrany před bludnými proudy. Z hlediska ochrany proti účinkům BP je
považováno za vyhovující krytí výztuže na vnějším povrchu se stykem se zeminou
min. 50 mm.
5.2.3 Při aplikaci sekundární ochrany dle čl. 5.3 v podobě celoplošné kompaktní
(svařované) izolace, která je součástí komplexního návrhu ochranných opatření lze
z hlediska ochrany před účinky bludných proudů snížit požadavek na zvýšené krytí
40
41

ČSN EN 206-1, ČSN 73 1208, TKP 18
ČSN EN 1992-1, ČSN 73 6206
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výztuže na 40 mm. Krytí výztuže pod 35 mm je nepřípustné i s použitím sekundární
ochrany.
5.2.4 Je nutno maximálně omezit možnost vzniku trhlin v betonu. Volí se vhodná
konstrukční a technologická opatření, např. úprava výztuže, nižší vodní součinitel,
použití přísad či příměsí, optimalizovaná křivka zrnitosti kameniva v betonu, velikost
dilatačních celků, způsoby zpracování a ošetřování betonu.
5.2.5 Použití elektricky vodivých (kovových) distančních podložek pro krytí výztuže
je nepřípustné. Připouští se pouze distanční podložky vyrobené na bázi betonu podle
TKP 18, příloha P10.
5.2.6 Cement musí splňovat požadavky normy 42 . Druhy cementů, použitelné
pro jednotlivé druhy betonů jsou uvedeny TKP 18, tab. 18-2.
5.2.7 U železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontů v betonu
překročit 0,4% Cl- z hmotnosti cementu.
5.2.8 U konstrukcí z předpjatého betonu nesmí obsah chloridových iontů přestoupit
0,2% Cl- z hmotnosti cementu a obsah sulfidů a siřičitanů 0,02% z hmotnosti
cementu.
5.2.9 Chlorid vápenatý a přísady na bázi chloridů se nesmějí použít do betonů
železobetonových a předpjatých konstrukcí 43 .
5.2.10 Kamenivo pro výrobu předpjatého betonu nesmí obsahovat více než 0,02% ve
vodě rozpustných chloridů.
-1

5.2.11 Obsah chloridů v záměsové vodě nesmí být větší než 500 mg Cl-.l pro výrobu
-1
železobetonu a 250 mg Cl-.l pro výrobu předpjatého betonu. Ostatní požadavky na
záměsovou vodu stanovuje norma 44 .
5.2.12 Je nutné dodržovat vodní součinitel dle TKP 18, tab. 18-3 45 .
5.2.13 Doporučuje se používat přísady a příměsi zvyšující trvanlivost betonu pro
snazší dosažení zpracovatelnosti a zvýšení trvanlivosti, které nesmí obsahovat více
než 0,1 % chloridů. Použití přísad a příměsí se řídí obecně TKP 18 a zároveň nesmí
nepříznivě ovlivnit trvanlivost betonu, nebo být příčinou koroze betonu.
POZN.: Složení betonů archivuje objednatel/správce stavby. Protokoly o složení betonů jsou podkladem pro hodnocení
korozního stavu chráněného objektu. Zkoušky se provádí dle TKP 18; výsledky se předkládají před přejímkou chráněného
objektu a mohou být podkladem pro závěrečné hodnocení a zpracování DEMZ. Hodnocení ve smyslu těchto TP provádí
specializované pracoviště.

5.2.14 Ochranu výztuže lze provádět pokovením (např. zinkováním) nebo použitím
povlakované 46 výztuže. Při použití povlakované výztuže neplatí ustanovení týkající se
provařování výztuží podle čl. 5.4.3 a následujících.

42

ČSN EN 197-1, Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
ČSN EN 206-1, čl. 5.2.7
44
ČSN EN 1008
45
v návaznosti na ČSN EN 206-1
46
Povlakovaná výztuž je významné pasivní ochranné opatření, které v našich podmínkách není doposud z cenových důvodů
rozšířeno. Při použití povlakované výztuže jako ochranného opatření je nutno postupovat podle odpovídajících norem - viz
„Obdobné zahraniční předpisy“ uvedené v těchto TP - ve spolupráci se specializovaným pracovištěm, resp. podle TP 136
„Povlakovaná výztuž do betonu “, MDS 2000.
43
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5.3

Sekundární ochrana

5.3.1 Sekundární ochranou spodní stavby – betonové konstrukce – z hlediska ochrany
před účinky bludných proudů se rozumí zejména ochranné systémy před agresivními
vlivy zemin, před zemní vlhkostí a vodou stékající a tlakovou vodou, před
agresivními vlivy kapalných, plynných i tuhých látek a před klimatickými vlivy. Při
aplikaci těchto ochranných systémů se přihlédne k požadavkům z hlediska ochrany
před účinky bludných proudů. Pro vodotěsnou vrstvu se navrhují materiály v celé
ploše styku chráněné stavby se zeminou z elektricky nevodivých materiálů v podobě
natavovacích pásů a vysoce pevnostních a pružných svařovaných fólii a stříkaných
fólií. Při návrhu materiálu se postupuje podle předpisu 47 .
5.3.2 Způsob sekundární ochrany spočívá v navržení vhodného systému ochrany
povrchu betonu ohrožené konstrukce. Používá se impregnace betonu, nátěry, nástřiky,
fólie, izolační pásy apod.
5.3.3 Materiály pro vodotěsné izolace (pevné fóliové bezešvé, stěrkované nebo
stříkané), které se využijí i pro účely ochrany stavby před účinky bludných proudů
12
musí vykazovat měrný elektrický odpor alespoň ve výši 1.10 Ωm.
5.3.4 Nedoporučuje se používat izolační pásy s elektricky vodivými vložkami.
Pro systémy vodotěsných izolací lze použít pouze schválené systémy47.
5.3.5 Z hlediska ochrany staveb před účinky bludných proudů se celoplošná izolace
navrhuje pro spodní stavby pouze ve speciálních případech (např. stavba nacházející
se v bezprostřední blízkosti silného zdroje bludných proudů (měnírna), styk dvou
staveb s rozdílnými systémy elektrizace (křižování elektrizované trati a metra) apod.).
5.3.6 Bentonitové izolace samotné (rohože) nemají charakter celoplošné sekundární
ochrany. Za určitých podmínek je však lze považovat za součást systému ochranných
opatření zvyšujících kvalitu primárního ochranného opatření, zejména zvýšením
vodonepropustnosti povrchu betonu. Za vhodné ochranné opatření na úrovni
sekundární ochrany je považována kombinace bentonitových rohoží vybavených
kompaktní fólií 48 , nelze-li použít v konkrétním případě schválený systém
vodotěsných izolací pro PK.

5.4

Konstrukční opatření

5.4.1

Hlavní zásady konstrukčních opatření

Hlavní zásadou těchto návrhů je z korozního (elektrochemického) hlediska
minimalizovat tvorbu makro a mikročlánků na úrovni „výztuž - beton - výztuž“
vhodným propojováním výztuže a dále elektroizolačním oddělením jednotlivých
částí stavby (zejména spodní stavby od nosné konstrukce), snižovat (eliminovat)
průchod bludných proudů, případně odvádět bludné proudy řízeným způsobem
z konstrukcí a umožňovat jejich měření.

47
48

TKP 21, TP 164, TP 178 Izolační systémy PK
bentonitové materiály s doplňkovou fólií s elektrickou izolační schopností
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5.4.2

Stupně ochranných opatření

Konstrukční opatření se dělí dle typu chráněných konstrukcí, navrhovaných prvků
stavby a zejména dle stupně ochranných opatření v souladu s tab. 1 těchto TP.
Pro ilustraci se uvádí následující přehled výskytu stupně ochranných
opatření na území ČR:
stupeň č.1: V ČR jej lze zjistit jen ve zcela výjimečných lokalitách (hory,
skály, homogenní podloží, území bez civilizace). Žádná speciální ochranná opatření
proti účinkům bludných proudů dle těchto TP se nenavrhují, navrhují se pouze
ochranná opatření proti jiným nepříznivým vlivům dle norem 49 .
stupeň č.2: V ČR jej lze zjistit jen zřídka, zejména v lokalitách bez
elektrizovaných železnic, liniových staveb a bez průmyslové zástavby. Konstrukční
ochraná opatření proti účinkům bludných proudů dle těchto TP se nenavrhují,
navrhuje se v návaznosti na řešení ochranných opatření proti jiným nepříznivým
vlivům primární a eventuelně sekundární ochrana, výztuž se neprovařuje a pro měření
nevyvádí, pokud není využívána ve funkci základových zemničů.
stupeň č.3: V ČR se jedná o nejčastější stupeň ochranných opatření
odpovídající lokalitám vzdáleným od elektrizovaných trakčních systémů nebo
systémů aktivních ochran liniových zařízení s „běžnou“ hustotou osídlení obcí i měst,
obvykle bez průmyslové zástavby. Pro daný stupeň ochranných opatření se navrhuje
primární a sekundární ochrana dle tohoto předpisu, navrhují se konstrukční ochranná
opatření, která omezují vliv bludných proudů, avšak nenavrhuje se požadavek na
provaření výztuže a její vyvedení pro měření vlivu bludných proudů.
POZN.: Ve stupni ochranných opatření č. 1 až č. 3 včetně se nespecifikuje a neprovádí měření vlivu bludných proudů.

stupeň č.4: Jedná se o stupeň charakteristický pro většinu území s výskytem
elektrizovaných trakčních soustav a staveb pro elektrizované systémy dopravy, lokalit
s průmyslovou zástavbou, elektrizovanou městskou dopravou, obvykle s velkou
hustotou osídlení (existence liniových řadů a interference a distribuce bludných
proudů po území). V tomto stupni ochranných opatření se plně uplatní systém
ochranných opatření dle těchto TP včetně provaření výztuže a její vyvedení pro účely
kontrolních měření a dodatečných opatření.
stupeň č.5: nejvyšší stupeň ochranných opatření je určen pro stavby
nacházející se v bezprostřední blízkosti zdrojů bludných proudů typu měníren, kolejí
elektrizovaných systémů, náročné kombinace staveb a náročného uložení chráněné
stavby v terénu. Tyto stavby jsou vždy doplněny trvalými zařízeními pro sledování
vlivu bludných proudů, systémy diagnostiky sledování koroze a přípravou na
dodatečné pasivní nebo aktivní systémy ochran.
5.4.3 Betonářská výztuž
Ochranná opatření jsou navrhována pro eliminaci vzniku korozních procesů výztuže
uložené v elektrolytu – betonu.
Ochranné opatření zabraňující vznik koroze přechodem bludného proudu mezi
výztužemi spočívá v elektrickém spojení výztuží svarem.

49

ČSN EN 206-1, a další
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Pro účely elektrického definovaného propojení se definuje pomocný bodový svar,
který je stehovým křížovým svarem 50 . Tento svar je nenosným ve smyslu normy50, o
velikosti 3 až 4 mm a délky 5 mm a dosahuje maximálně poloviny průměru
svařovaného prvku. Svar a technologie svařování nesmí změnit mechanické vlastnosti
svařované oceli 51 a nesmí být oslaben průřez svařovaného prvku. Nejedná se o
svařování se statickou únosností. V dalším textu těchto TP se toto elektricky
definované spojení výztuže bude uvádět pod pojmem „provaření výztuže“.
Výjimku tvoří požadavky na provaření výztuže z hlediska funkce náhodných svodů a
zemničů – viz dále.
Požadavky na provaření výztuže jsou v souladu s požadavky na ochranu proti přepětí
a nebezpečnému dotyku 52 . Části staveb uložené v zemi se přednostně využívají jako
součást uzemňovací soustavy52 před strojenými zemniči.
Výztuž je standardně navrhována z oceli se zaručitelnou svařitelností. Podmínky pro
svařování výztuže jsou definovány předpisem a normou50. Výztuž svařuje pouze
osoba s odpovídající kvalifikací50.
Z hlediska průtoku bludných proudů vodiči tř. I je postačující, aby byly jednotlivé
výztužné prvky spojeny pomocným bodovým svarem ve dvou místech, dle řešení
výztuže armokošů lze připustit svaření jednoho výztužného prvku v jednom bodě. Pro
svařování se volí místa staticky nenamáhaná a po dohodě specializovaného pracoviště
se zhotovitelem RDS. Specializované pracoviště vytvoří schematické principy
provaření výztuže, zhotovitel RDS principy provaření výztuže zapracuje do výkresů
armování.
Provařování pomocnými bodovými svary se doplňuje svary pro účely využití výztuže
ve funkci náhodných svodů a základových zemničů. V takových případech se konce
vybraných výztužných prvků provaří svary celkové délky 100 mm (2x50 mm),
případně se svařovaná výztuž doplní příložkami. Příložky se použijí při svařování
kolmých výztužných prvků. Místo provařování je vždy nutno projednat se
zhotovitelem RDS; zhotovitel RDS zapracuje požadavek na využití vybraných prvků
výztuže k provaření, případně navrhne zesílení místa (prvku) se svarem.
V RDS lze zvolit provedení svarů pro účely náhodných svodů a zemničů dle obr. 2,
příloha 1.
Výztuž samotná může být rovněž vybavena ochrannými opatřeními. Jedná se zejména
o aplikaci výztuže s kovovým povlakem, výztuže z korozivzdorné oceli a výztuže
s jiným druhem povlaku než kovovým. Pokud je pro tyto materiály stanoven
požadavek na elektricky definované pospojení (např. z důvodu kontrolních měření
apod.), stanovují se pro tyto materiály speciální postupy pro spojování výztuží.
Výztuž s kovovým povlakem se nesvařuje, za určitých podmínek ji lze svorkovat –
viz dále.
Výztuž z korozivzdorné oceli lze svařovat pouze v souladu s předpisem a normou50.
Výztuž s jiným druhem povlaku 53 se nesvařuje, nesmí být při manipulacích
poškozena.

50
TP 193, ČSN ISO 17660-1 Svařování – Svařování výztuže do betonu –část 1 – nosné svary, část 2 – nenosné svary, ČSN EN
288, ČSN EN 1011 - Doporučení pro svařování kovových materiálů, část 1 – Všeobecná směrnice pro obloukové svařování
část 2 - Obloukové svařování feritických ocelí, ČSN EN ISO 2560 – Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční
51
Teplota při svařování interpass max. 400 oC, jakost svaru D podle ČSN EN ISO 5817, postup svařování dle TP 193.
52
ČSN 33 2000-4-41, ČSN 32 2000-5-54, ČSN EN 62305-3
53
TP 136
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Významným ochranným opatřením jsou nekovové elektricky nevodivé výztuže. Při
návrhu tohoto ochranného opatření se tato skutečnost uvede do projektové
dokumentace stavební části a projektant případně specializované pracoviště zpracuje
pouze pasport, ve kterém se uvede, že stavba je vybavena nekovovou elektricky
nevodivou výztuží.
POZN.: V takovém případě se měření vlivu bludných proudů neprovádí.

Ustanovení pro předpínací výztuž jsou uvedena v odstavci 5.4.4 těchto TP. Z hlediska
ochranných opatření před účinky bludných proudů platí, že i pro předpínací výztuž lze
ve speciálních případech navrhnout nekovové materiály.
Svorkování a provádění spojek betonářské výztuže pro účely elektricky definovaného
spojení z důvodu nerovnosti povrchu výztuže a svorek není v objektech PK dovoleno.
Svorkování lze ve speciálních případech připustit s ohledem na pasivační schopnost
železa v betonu pouze při garanci trvalého plošného stykování svorek s výztuží bez
povlaku oxidu včetně okují (nelze přes žebírka výztuže) nebo užitím lisovaných
spojek výztuže (s vyloučením vlivu pasivační vrstvy oceli nebo okují v betonu na
stykovaných plochách).
Pokud nastane případ, že použitá technologie výztuže neumožní provařování výztuží
je nutno zvolit jiný systém ochranných opatření pro celou stavbu.
POZN.: Tzv. doplňková (přídavná) samostatně provařovaná výztuž elektricky definovaně nespojená s výztuží armokošů
z hlediska ochrany výztuže proti korozi bludnými proudy nemá význam. Taková výztuž může mít funkci pouze základového
zemniče nebo náhodného svodu v systému elektroinstalací. Zhotovitel RDS však může navrhnout do systému armokoše další
výztuž, která bude určena pro provaření s ostatními výztužnými prvky armokoše tak, aby armokoš byl vybaven ochranným
opatřením bez rizika oslabení konstrukce.

Při aplikaci sekundární ochrany dle čl. 5.3 v podobě celoplošné kompaktní
(svařované) izolace, která je součástí komplexního návrhu ochranných opatření, lze
z hlediska ochrany před účinky bludných proudů navrhnout úlevy v konstrukčních
opatření týkající se požadavků na provaření výztuže. Týká se zejména ražených částí
tunelů, železobetonových van (nebo podzemních částí) pozemních staveb a dalších.
5.4.4

Předpínací výztuž

Předpínací výztuž je z hlediska korozního namáhání bludnými proudy nejcitlivějším
prvkem betonové konstrukce.
Ochranná opatření se navrhují jednak na úrovni provaření betonářské výztuže
s kotevními prvky předpínací výztuže (roznášecími deskami pod objímkami kotev)
nebo volbou vhodného ochranné systému na principu sekundární ochrany, tj. volbou
elektricky izolovaných přepínacích systémů. V prostředí elektrizovaných drah se
upřednostňují předpínací systémy vybavené systémem trubek s elektrickou izolační
schopností včetně objímek 54 předpínaných kabelů.
Svařovaní předpínací výztuže je zakázáno. Výjimkou je pomocný bodový svar
v jednom rohu roznášecí desky pod objímkou předpínacího kabelu a pomocný bodový
svar na jednom předpínacím drátu za cibulkou pasivní kotvy.
Při návrhu předpínacích systémů do prostředí s bezprostředním vlivem bludných
proudů (trakce na NK, blízká měnírna, apod.) se doporučuje volit izolované systémy
předpětí. Při návrhu zabetonovaného izolovaného systému předpětí se upřednostňují
systémy plně izolované před systémy bez izolace objímek kabelů.
54

Někdy označováno jako „hlava“ předpínacího kabelu
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Při aplikaci izolovaného předpínacího systému, kde nejsou objímky kabelů vybaveny
kompaktní izolací, je nutno systém doplnit vhodným provařením betonářské výztuže
s roznášecí deskou objímky předpínacího kabelu pro vytvoření obchozích cest pro tok
bludných proudů.
POZN.: U systémů bez izolace objímky kabelu lze v průběhu stavby provádět jen obtížně kontrolu kvality systému izolace.

Při návrhu přepínacího systému s elektrickou izolační schopností se v rámci
dokumentace pro ochranu stavby před účinky bludných proudů definuje systém
sledování a kontroly. Postupuje se dle dostupných předpisů 55 .
Zemní kotvy a ostatní kotevní prvky viz čl. 5.4.7.
5.4.5

Měřicí vývody z výztuže

Při zařazení objektu do stupně ochranných opatření č. 4 a č. 5 se z provařené výztuže
vyvedou tzv. měřicí vývody (KMB) na povrch konstrukce.
Měřicí vývod je proveden pomocí ocelových destiček opatřených závitem a zdířkou
pro banánek. Z pohledových i funkčních důvodů se upřednostňuje výrobek
z korozivzdorné oceli - desky a výztuže pro provaření s provařovanou výztuží.
Z hlediska rozměrů je standardem rozměr např. 100 x100 mm, který slouží i pro účely
uzemňovacího bodu. Pro dodatečné osazení vývodu do vývrtu do betonu k výztuži
nebo jako výhradně měřicí vývod lze volit i vývody menší např. 60 x 60 mm.
Odchylné řešení při zachování funkce a parametrů zařízení není vyloučeno. Vývod se
závitem a zdířka musí být utěsněny před betonáží. Příklady vývodů z výztuže jsou
uvedeny v příloze 1, obr. 3.
POZN.: Nepřipouští se řešení, kdy je korozivzdorný materiál pouze našroubován nebo jinak elektricky nedefinovaně pospojen
s výztuží v betonu.

Prvky z korozivzdorné oceli musí být svařovány s výztuží vhodnou technologií49
(např. v ochranné atmosféře). Svařování výztuže provádí pracovníci s odpovídající
kvalifikací49.
V případě, že se u mostních objektů navrhuje vyvést vývod z výztuže spodní stavby
pro účely měření do nosné konstrukce, navrhne se vývod z podpěry obvykle
v blízkosti ložiska. Vývod z podpěry se provede drátem FeZn ∅ 10 mm nad povrch
pilíře. Délka vývodu se upřesňuje podle způsobu použití vývodu. Z vývodu je možné
provést napojení přes instalační krabici na kabelové vedení. Vývod může sloužit
zároveň jako součást latentního spoje ochrany proti přepětí – viz obr. 4, příloha 1.
Vývody na spodní stavbě a NK musí být navrženy tak, aby byly s výjimkou vývodů
vedle ložisek dostupné obsluze ze země (max do 2 m výšky, obvykle 1,2 m) nebo
z povrchu stavby (nosné konstrukce) – viz obr. 5, příloha 1.
Všechny vývody a připojovací body nebo propojovací vedení z oceli na NK musí být
zhotoveny pouze z korozivzdorné oceli. Výjimkou je např. šroub – vývod z MZ na
NK, který je opatřen ochranným nátěrem od výrobce.

55

Použije se přiměřeně např. předpis „Opatření k zajištění spolehlivosti dodatečně předpínaných kabelů v mostních
konstrukcích“ (Measures to Ensure the Durability of Post-tensioning Tendons in Bridges, Federal Roads Authority, Berne
2007, www.astra.admin.ch)
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5.4.6 Podélné 56 dělení staveb
Požadavek na podélné dělení staveb se uplatní vždy uvážlivě s respektováním rizika
korozního namáhání stavby v místě dělení. Zavedený systém elektricky izolačního
oddělení stavby u mostních objektů nelze analogicky uplatňovat u všech staveb 57 .
Podélné dělení tunelových staveb je přijatelné a definované např. pro „Novou
rakouskou tunelovací metodu“ výstavby, kde je uplatněna na celé nebo téměř celé
ploše celoplošná izolace. Řešení není přijatelné např. u tunelových staveb hloubených
navržených z milánských stěn se zakrytím stropní monolitickou deskou. U opěrných
zdí je řešení možné aplikovat jen v součinnosti s jinými ochrannými opatřeními.
Dělení je navrhováno především ze stavebních důvodů (dilatační celky). Jednotlivé
dilatované části je v takovém případě nutno doplnit vývody z provařené výztuže a
přípravou na propojení systému dělených částí.
Dělení staveb v podélném směru, pokud je opodstatněné, se doporučuje v rozmezí
100 až 200 m, rozhoduje však komplexní řešení – souhrn ochranných opatření stavby
a stavební řešení stavby. Z hlediska ochrany stavby před účinky bludných proudů se
vždy kontroluje systém ochranných opatření tak, aby dělením nemohlo dojít
k lokálnímu poškození stavby korozními účinky bludných proudů v místě dělení.
Na každý dilatační, či jinak definovaný konstrukční celek, se navrhují alespoň dva
měřicí vývody. Umístění měřicích vývodů navrhuje zhotovitel dokumentace RDS
v závislosti na navržených metodách měření po dohodě se specializovaným
pracovištěm.
U mostních objektů s uložením nosných konstrukcí na ložiscích se podélné rozčlenění
stavby provádí izolačním uložením nosných konstrukcí na spodní stavbu.
5.4.7

Konstrukční opatření ve spodních stavbách

Základním pasivním ochranným opatřením je primární ochrana, tj. zejména
dostatečné krytí výztuže dle čl. 5.2 těchto TP s použitím betonových distančních
podložek. Konstrukční opatření jsou opatřeními doplňujícími primární ochranu.
Piloty
Vertikální výztuže se provaří v dolním a horním prstenci armokoše. U podélně
prodlužovaných armokošů se doporučuje v místě prodloužení umístit prstenec, ke
kterému se provaří „spodní“ i „horní“ svislá výztuž. Prstenec je možno nahradit
spirálovou výztuží, provaření se provede jen jednou dokola – viz obr. 6, příloha 1.
Provaření navazujících vertikálních výztužných prvků je možné řešit za předpokladu
důsledného značení (např. signální spray) i provařením dvou protilehlých prutů
armokoše.
Na horní straně armokoše se ponechají svislé prvky s přesahem do výztuže patky.
Provařená výztuž patky a provařená výztuž piloty se spojí provařením dvou
protilehlých prvků armokoše piloty (nebo s využitím příložky).
Armokoš se nesmí položit na dno vrtu a musí být rovnoměrně vystředěn betonovými
distančními podložkami. Oddálení armokoše od dna se provede buď povytažením
armokoše nebo pomocí betonové distanční podložky na spodní hraně armokoše.
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Např.pro ilustraci u tunelu dělení po sekcích, rovněž se týká opěrných zdí
Paušálně se neuplatňuje požadavek na dělení staveb dle SGK Richtlinien zum Schutz gegen Korrosion durch Streustrőme von
Gleichstromanlagen, Korrosionskommission der SGK C3d, 1995 nebo v aplikaci dle ČSN EN 50122-2
57

31

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

TP 124
POZN.: Takto připravený armokoš je zároveň výborným základovým zemničem.

Mikropiloty
V místech spojení jednotlivých dílů mikropiloty se např. v případě využití
mikropiloty ve funkci základového zemniče doporučuje šroubový spoj doplnit
svarem, mikropilota nesmí být uložena na dno vrtu (krytí se zajišťuje vhodnou
distanční podložkou ze spodu mikropiloty). Objímka mikropiloty se provaří s výztuží
patky.
POZN.: Mikropilota je výborným základovým zemničem.

Základové pasy, patky, opěry
Provaření výztuže se provádí po obvodě tělesa armokoše (např. u hran armokoše
patky). Ve vybraných prvcích se provaří bodově křižující prvky výztuže dle čl. 5.4.3
těchto TP. Podle rozměru základu se provede provaření v dalších vybraných
výztužích (ve spolupráci zhotovitele dokumentace a specializovaného pracoviště).
Prvky určené pro provaření výztuže jsou zároveň prvky tvořící základový zemnič;
tyto prvky jsou vzájemně svařeny svary 100 mm v místech podélného nastavení
(stykování) – viz obr. 7, příloha 1.
U tunelových staveb tvoří pasy dlouhé linie uložené na vyrovnávacím betonu,
převážně jen s pracovními spárami. Výztuž armokoše se provaří v rámci jednotlivých
sekcí v obou čelech a doplní se prvky pro využití pasu ve funkci základového
zemniče, pokud je tento navrhován – viz obr. 8, příloha 1. Řešení je nutno obvykle
doplnit obětovaným uzemněním na koncích dlouhých základových pasů. Neuplatní se
dělení stavby v plném rozsahu.
Podpěry (pilíře, stěny bez sekundární ochrany – vodotěsných izolací)
Provaření podpěry navazuje na provaření patky a piloty. Výztuž podpěry je vzájemně
provařena s kolmými třmínky vždy v patě podpěry, v místech každého podélného
napojení výztuží a v hlavě podpěry. Při podélném nastavení prvků se vždy nejméně
dva provaří svary 100 mm; řešení upřesní zhotovitel dokumentace dle řešení ochrany
před účinky bludných proudů v návaznosti na řešení ochrany před nebezpečným
dotykem a bleskem.
Z provařené výztuže se provede vývod z výztuže ve výšce do 1,2 m nad terénem (na
dostupném místě pro pracovníka) – viz obr. 6, příloha 1. Z provařené výztuže je
rovněž vyvedena spodní část jiskřiště na úložném prahu. Vývod pro jiskřiště se
provádí pomocí drátu FeZn Ø 10 mm, např. obr. 4, příloha 1.
Opěrné zdi
Provařování výztuže se provádí analogicky dle předchozích ustanovení. Vývody
z výztuže se připraví na obou stranách každé sekce, pokud nebude dokumentací
stanoveno jinak. Při zakládání sekce nesmí být navrhovány prosté ocelové trny do
země nebo do původních konstrukcí. Při rekonstrukcích je třeba věnovat speciální
pozornost navazování starých a nových částí konstrukcí (viz dále).
Podlahy
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Pokud je součástí stavby PK pozemní stavba, postupuje se při návrhu ochranných
opatření na betonové konstrukci obdobně jako v předchozích ustanoveních. Betonové
podlahy se ukládají jako spodní stavba bez izolace nebo na izolaci proti vlhkosti.
Izolace je součástí ochranných opatření proti účinkům bludných proudů a navrhuje se
pokud možno celoplošná (svařovaná). Při základové desce – podlaze bez izolací se
výztuže provařují ve zvoleném rastru v horních i dolních vrstvách, KARI sítě se
vzájemně propojují bodovými svary ve vhodném rastru podle zvolené technologie.
V krajích podlah se výztuž vyvádí a připojuje zpravidla k vývodům spodní stavby
nebo systému uzemňovací soustavy a do technologických prostor (transformační
stanice apod.). Provaření výztuže podlah zpravidla navazuje na provaření výztuže
v pilotách a patkách. V případě aplikace sekundární ochrany lze provaření výztuže
redukovat dle systému řešení systému vodotěsné izolace, přihlédne se k požadavkům
na řešení uzemnění a vyrovnání potenciálu. Pro drátkobetonové podlahy se speciální
požadavky z hlediska ochrany před účinky bludných proudů nestanovují.
Provedení vývodů z výztuže v zemi, zemnící pásky
Vývody z výztuže betonu se navrhují standardně nad úrovní terénu. Vývod pod
úrovní terénu (např. pro uzemnění) musí být proveden podle normy 58 , tj. vývod musí
být opatřen dvojitým asfaltovým nebo pryskyřičným nátěrem v délce min. 100 mm
v betonu a 200 mm mimo beton pokud se nejedná o měřicí bod podle čl. 5.4.5 těchto
TP, který musí být trvale přístupný.
Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů se zemnící pásky nebo dráty z
FeZn do základů s výztuží nepřidávají. Ani z důvodů jiných58 není nutné do základu
ukládat zemnící pásek, použije se prostá výztuž Fe, pokud její průřez vyhovuje
podmínkám pro základový zemnič.
Napojení strojených zemničů na základový zemnič z důvodu ochrany proti
nebezpečnému dotyku nebo ochrany proti přepětí se provede v měřicích bodech
(vývodech z výztuže), přičemž strojený zemnič musí být navržen tak, aby
nekorodoval v důsledku článku výztuž v betonu - zemnící vodič v zemi.
POZN.: Strojené zemniče sestávající např. ze zemnících pásků FeZn 30x4 mm se doplňují pouze, pokud je to nezbytné a
prokázané např. protokolem z měření dílčích zemních odporů spodní stavby nebo v rámci areálu s rozsáhlým uzemněním, apod.
nebo pro ekvipotenciální prahy u transformačních stanic.

Propojování starých a nových výztuží při rekonstrukcích a opravách
Problematiku řeší soubor norem pro opravy betonových konstrukcí 59 .
POZN.: Přidává-li se při opravách výztuž nebo se provádí přibetonování, je nutno problematiku vzniku korozních článků mezi
starou a novou výztuží řešit ve spolupráci se specializovaným pracovištěm v rámci zpracování dokumentace. Vždy musí být
zajištěno dostatečné krytí nové výztuže betonem ve všech místech.
Nevhodným uspořádáním staré a nové výztuže dochází ke vzniku elektrických článků s důsledkem rychlých korozních procesů.
Životnost nevhodně ošetřených částí takto rekonstruovaných staveb dosahuje v řádu pěti až deseti let.

5.4.8

Konstrukční opatření v nosných konstrukcích mostních objektů

Nosná konstrukce elektricky izolačně oddělená od spodní stavby
Betonářská výztuž

58
59

ČSN 33 2000-5-54, ČSN 62305-3, ČSN 33 3201
ČSN P EN 1504-9, ČSN EN 1504-10, TKP 31
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Provaření betonářské výztuže pro stupeň ochranných opatření č. 4 a č. 5 se provede
po obvodu tělesa armokoše (v blízkosti hran v místech stykování výztuže) v rámci
jednotlivých dilatačních celků, provaření dalších vybraných prvků výztuže navrhne
specializované pracoviště dle postupu shora uvedeného na základě návrhu výkresu
armování a zhotovitel RDS uvede provaření výztuže ve výkresech armování. Vybraný
prvek určený pro provařování je provařen pomocnými bodovými svary s kolmou
výztuží a podélně na konci svarem 100 mm s navazujícím provařovaným prvkem –
viz obr. 9 a 10, příloha 1.
Podélně se provaří krom obvodových výztužných prvků další jeden nebo více prvků
podle šířky nosné konstrukce. Příčně se výztuž provařuje po obvodě NK nad ložisky
nebo v jejich blízkosti a v místech podélného stykování (navazování) prvků výztuže,
čímž je zajištěno i podélné provaření výztuží. Volba provařovaných výztuží se
provádí s ohledem na řešení nosné konstrukce. Např. provařovaný výztužný prvek se
zvolí v místě, kde jsou kotvena svodidla, protihlukové stěny, kde se vyvádí výztuž pro
kotvení říms atd. Podobně se postupuje i u betonářských výztuží segmentů a
prefabrikovaných prvků (I,T). U letmých betonáží se vybrané provařované prvky
značí (barevně) a provařují v celém dilatačním úseku. Schematicky je naznačen
způsob provaření výztuže v NK na obr. 9, 10,11 a 12, příloha 1.
Provaření v příčném směru (kolmo na podélnou výztuž v NK) se provede v místech
stykování navazujících podélných prvků, provaření podélné v NK se provede
v místech stykování příčných výztužných prvků.
POZN.: Při stupni ochranných opatření nižším se výztuž neprovařuje a vývody z výztuže se nepřipravují.

Předpínací výztuž
Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů se upřednostňuje uložení
předpínacích kabelů v plastových trubkách – viz čl. 5.4.4. Tyto systémy se navrhují,
pokud předpínací výztuž je navrhována do prostředí s vysokým rizikem korozního
namáhání bludnými proudy (stupeň ochranných opatření č. 5 a ve vyjímečných
případech při horní hranici intervalu pro stupeň ochranných opatření č. 4.)
U mostních objektů z předpjatého betonu s neizolovanými přepínacími systémy je
nutno zajistit provaření betonářské výztuže tak, aby předpínací výztuž byla
betonářskou výztuží chráněná. Vývody od jednotlivých kotevních desek provedených
podle normy 60 (např. drátem Fe nebo FeZn ∅ 8 nebo 10 mm) se připojí rozpojitelnou
svorkou na podélný drát FeZn ∅ 8 mm (pásek FeZn 30x4 mm, příp. FeZn 20x3mm)
vedený nosnou konstrukcí v dutině mostu tak, aby vznikl uzavřený okruh. Na tento
drát (pásek) se připojí i vývody z kotevních desek kabelů průběžných. Vodič lze
nahradit propojovacím vodičem uvnitř nosné konstrukce provedeným z podélného
výztužného prvku min. ∅16 mm umístěným v betonu nosné konstrukce. Nad každou
podpěrou se připraví z propojené provařené výztuže vývod v komoře NK.
V případě, že nosná konstrukce mostu nemá přístupnou dutinu nebo nemá uzavřený
průřez, propojovací drát (pásek) se vyvede na destičku s přivařeným šroubem vně
(případně i uvnitř nosné konstrukce) na přístupném místě.
U mostů s prefabrikovanou nosnou konstrukcí (I, T) se předpínací výztuž propojí
takto:
- před osazením nosníku se vodivě propojí drátem Fe ∅ 8 nebo ∅ 10 mm (příp.
páskem Fe 20 x 3 mm) všechny kotevní desky každého nosníku a v horní části
60

ČSN 74 2870, čl. 8.3.2
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nosníku bude ponechán dostatečně dlouhý propojovací vývod, který slouží pro
spojení všech sousedních nosníků v podélném směru, pokud celá délka mostu tvoří
jeden celek, izolovaný pouze od podpěr,
- u bezdilatačních styků má být výztuž nosníku vodivě propojena na kotevní desku
táhla tohoto styku, které zabezpečí vodivě podélné propojení sousedních nosníků,
- na konci mostu nebo na koncích izolovaných úseků se propojovací vývody spojí
příčně v úrovni horního povrchu nosné konstrukce a zavedou se na měřicí destičku –
viz obr. 13, příloha 1.
U konstrukcí s jednotlivými lany, např. u předem předpínané konstrukce
strunobetonové se propojí tyto navzájem svorkami a výztuž (jednotlivá lana) se
vyvede vně konstrukce na měřicí vývod podle čl. 5.4.5.
U mostů se spřaženou konstrukcí „beton - beton“ se předpínací výztuž propojí a platí
stejné zásady jako v předchozích odstavcích. Prvky spřažení se elektricky vodivě
propojí s výztuží desky ve smyslu tohoto článku. U nových staveb se navrhne
vhodným způsobem provaření betonářské výztuže se spřahujícími prvky, u
rekonstruovaných staveb se provaření navrhne s ohledem na rozsah rekonstrukce,
jsou-li součástí rekonstrukce příčníky prefabrikovaných prvků, provaří se výztuž
v čelech těchto prefabrikovaných prvků a vyvede se do měřícího bodu.
U mostů s ocelovou konstrukcí nebo se spřaženou ocelobetonovou konstrukcí („beton
- ocel“) jsou ocelové nosníky mohutnými vodiči pro vedení bludných proudů. Nosné
konstrukce se rovněž ukládají elektroizolačně od spodních staveb. Betonářská výztuž
spřažené železobetonové desky se provaří a ve vybraných místech se provaří s trny
ocelových nosníků jak je naznačeno např. na obr. 9, příloha 1. Na koncích ocelových
nosníků se ve výrobě navaří měřicí šroub M10/20 a závit se opatří ochranou proti
korozi (vazelínou nebo odnímatelnou izolací).
Mosty rámové a obloukové se posuzují individuelně; z hlediska provaření výztuže se
postupuje v celé konstrukci dle čl. 5.4.7. Pokud to konstrukční řešení dovolí, navrhne
se oddělení nosné konstrukce z hlediska bludných proudů např. od navazujících
dilatovaných částí (opěr) nebo se využijí dilatační části pro elektrické izolační
oddělení jednotlivých konstrukcí, a to i v případě, že bude následně rozhodnuto o
jejich elektricky definovaném pospojení např. vodičem.
Mosty rozpěrákové lze řešit oddělením nosné konstrukce od spodní stavby elektricky
izolačním vlepováním trnů - viz obr. 14, příloha 1. Rozpěrákový účinek se dosáhne
např. trnem uloženým v polymerní maltě.
Základem ochrany proti korozním účinkům je kvalitní injektáž (vytvoření
homogenního alkalického prostředí kolem předpínaného prvku).
Dle konstrukčních možností se předpínací prvky vybavují prvky diagnostiky koroze
výztuže. Pokud by prvek diagnostiky mohl ohrozit elektricky izolační uspořádání
přepínacího kabelu, nebude instalován. Pro instalaci diagnostických prvků je třeba
postupovat v koordinaci s výrobcem a zhotovitelem dokumentace systému předpětí
(obvykle se navrhuje objímka kabelu se zvýšeným počtem otvorů pro pramence
přepínacího kabelu pro vývod prvku diagnostiky koroze) – obr. 15, příloha 1.
Z kompaktních izolovaných předpínacích systémů – viz obr. 16, příloha 1 se připraví
vývody pro měření elektrického izolačního odporu alespoň na jedné straně
předpínacího kabelu.
Předpínací systémy bez izolované objímky kabelu nelze po instalaci kontrolovat
měřením z hlediska elektrického izolačního odporu (kvality PE izolačního systému).
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Kontrolu kompaktnosti lze provádět pouze vizuálně. Tyto systémy lze připustit pouze
za předpokladu, že bude výztuž v objímce kabelu (roh roznášecí desky, spirála za
objímkou kotvy) provařena s betonářskou provařovanou výztuží.
Oprava nebo spojkování elektrických izolačních systémů (PE trubek) se provádí
zásadně vařením nebo smršťovacími systémy s lepidlem. Po opravě se provede
kontrola zachování izolační schopnosti PE trubky předpínaného kabelu. Na obr. 15,
příloha 1, jsou viditelné elektricky neizolované objímky izolovaného systému
předpětí a pod objímkami je patrné navazování PE trubek – možné místo poruch.
Pasivní kotvy 61
Propojení pasivních kotev předpínací výztuže se provádí vždy mimo aktivní část
kabelů, tj. za cibulkou, na rozpleteném konci, apod. Pro propojení nebo vyvedení
výztuže je možné napojení svorkou nebo svarem. Řešení se volí individuálně podle
použité konstrukce pasivní kotvy.
Při požadavku na provaření výztuže se provede provaření v roznášecí desce kotvy
jedním svarem s betonářskou výztuží, betonářská výztuž kolem systému pasivních
kotev vytvoří provařený koš. Pasivní kotva bude provařena jedním pomocným
bodovým svarem na konci jednoho předpínacího drátu za rozpletem (za „cibulkou“)
k betonářské provařené výztuži.
Další konstrukční opatření
U trámových mostů (u mostů bez uzavřeného průřezu) se využije měřicích vývodů na
podpěrách a vývodů na koncích nosné konstrukce. Z hlediska provaření se postupuje
jako u podpěr a NK společně tak, že konstrukce tvoří jeden celek.
Z důvodu požadavků vyplývajících na ochranu proti přepětí a blesku58 se doplňuje
základní provaření pomocnými bodovými svary požadavkem na provaření vybraných
prvků ve funkci pospojovacího vodiče a náhodného svodu. Tento prvek je provařován
v podélném směru svary délky 100 mm a jsou k němu přivařovány např. patní desky
stožárů a konzol, atd.
Pokud jsou navrhovány kotvy patních desek vrtané a vlepované, je nutno z provařené
výztuže vyvádět vodič z korozivzdorné oceli Ø 12 mm vedle navrhovaných pat nebo
do sloupů. Provařený prvek je na stavbě barevně značen a pokud možno, je
podchycen fotodokumentací. K ocelové konstrukci (patě, sloupu) je pak přichycen
šroubem, který je součástí ocelové konstrukce.
Z ocelových nosníků, které jsou součástí nosné konstrukce, je nutno připravit v rámci
dokumentace RDS vývod pro měření (zpravidla nad úložným prahem nebo při
aplikaci jiskřiště nad každou podpěrou). Vývod se provede šroubem M10 (M12)
navařeným ve výrobě ke konstrukci nosníku tak, aby šroub po dokončení ochranných
nátěrů byl funkční (závit bez barvy).
Pro mosty s ocelovou nosnou konstrukcí platí ustanovení dle předchozího odstavce.
Ocelová konstrukce je elektricky definovaně pospojena (zejména z bezpečnostních
důvodů58), je navrženo elektrické izolační oddělení od spodní stavby a navrhují se
vývody z ocelové konstrukce i vývody z výztuže spodní stavby.
POZN.: Předmětem ochranných opatření je ochrana navazujících železobetonových částí (úložné prahy, podpěry a jejich spodní
stavby a např. spřažená železobetonová NK).

61

někdy také „mrtvé kotvy“
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Mosty s ocelovými podpěrami se navrhují tak, že podpěra, která je dostupná na dotyk,
musí být uzemněna s využitím výztuže spodní stavby (patek a pilot). Elektrické
izolační oddělení se provede na úrovni oddělení nosné konstrukce od spodní stavby.
Pokud jsou kotevní šrouby ocelových podpěr elektricky izolačně vlepovány, připraví
se kontrolní připojovací bod pro přizemnění s využitím výztuže spodní stavby.
Vrubové klouby propojující spodní stavbu (podpěru) a nosnou konstrukci se zpravidla
elektricky izolačně oddělují. Navržený systém je nutno předem doložit průkazní
zkouškou na vzorku.
Systém vodotěsné izolace nosné konstrukce se navrhuje zásadně celoplošný 62 ve
smyslu požadavků pro návrh sekundární ochrany dle těchto TP.

Vývody z výztuže na NK
Vývody se navrhují dle čl. 5.4.5 mimo dosah veřejnosti (na okraji římsy, na okraji
mostního závěru mimo chodníkovou část).
Volba umístění měřicích vývodů se provede s ohledem na řešení nosné konstrukce.
V komorách se navrhují vývody na koncích mostu a nad pilíři, u trámových mostů na
koncích nosných konstrukcí, případně nad vybranými pilíři a/nebo v koordinaci
s ochranou proti blesku . Vývody zapracovává do projektové dokumentace zhotovitel
dokumentace stavební části. Doporučuje se volbu a umístění měřicích vývodů
konzultovat se specializovaným pracovištěm.
Nosná konstrukce elektricky izolačně neoddělená od spodní stavby – mosty
rámové a obloukové
Pro stupeň ochranných opatření č. 4 a č. 5 se postupuje shodně jako u staveb
s elektricky izolačně oddělenou nosnou konstrukcí dle ustanovení předchozích
článků. Výztuž se provaří v každém dilatačním celku konstrukce tak, aby tvořila
společný elektricky definovaně propojený systém. Provaření nosné konstrukce se
spodní stavbou v místě vetknutých stojek nebo oblouku zajišťuje zároveň funkci
ochrany proti nebezpečnému dotyku a blesku. Podpěry, které podpírají krajní pole NK
s navrženým uložením NK na mostních ložiskách, budou provedeny shodně dle
ustanovení pro elektricky izolačně oddělenou nosnou konstrukci, tj. elektrickým
izolačním oddělením v místě ložiska a mostního závěru a s doplněním jiskřišť, pokud
bude s ohledem na ochranu před bleskem vyžadováno.
POZN.: U „velkých“ mostních objektů je nutno postupovat vždy individuálně (dle řešení konstrukce, uspořádání mostní stavby a
vybavení).

5.4.9

Součásti nosné konstrukce

Ložiska
Všechny druhy ložisek lze považovat za elektricky vodivé. Za účelem zvětšení
elektrického odporu mezi spodní stavbou a nosnou konstrukcí se pro stupeň
ochranných opatření č. 3 a vyšší navrhují následující konstrukční opatření:
Na úložný práh se v místech ložisek nanese vrstva polymerní malty tloušťky
min. 10 mm, která přesahuje půdorys ložiska (úložné desky) na všech stranách.
62
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Minimální přesah je 10 mm, maximální přesah je 30 mm. Ložisko musí být podlito po
celé ploše spodní úložné desky s požadovaným přesahem.
Doporučuje se ukládat (lepit) ložiska na vrstvu polymerní malty tak, že na vrstvu se
nanese tenký potěr (1-2 mm) pryskyřice, která je zároveň složkou polymerní malty –
viz obr. 17, příloha 1.
Přilnavost polymerní malty k betonu úložného bloku musí být zajištěna po celou dobu
životnosti (i v nezatížených rozích vrstvy polymerní malty). Povrch betonu musí být
suchý, čistý, odmaštěný, zdrsněný a před vylitím polymerní malty penetrovaný - viz
příloha 2 těchto TP.
Zhotovitel dokumentace RDS navrhne konkrétní umístění ložiska i s ohledem na
možné nežádoucí elektrické propojení (např. usazenými nečistotami – povrchovým
svodem).
V případě navrhování kotvených ložisek je nutno postupovat dle systému navrženého
uložení kotev do úložného prahu podpěry i nosné konstrukce. Pokud je to možné,
kotví se trny tak, že otvor je vyplněn polymerní maltou v tekutém stavu. Je nutno
zajistit centrování trnu i oddálení trnu od dna vrtu. Tloušťka polymerní malty kolem
celého roubíku musím být min. 15 mm – viz obr. 18, příloha 1.
Pokud se pro jakékoliv oddělení vodorovné nosné konstrukce od spodní stavby
používá vrstva polymerní malty jakožto nevodivá izolující část, musí receptura
odpovídat co nejvyšší hodnotě měrného odporu, minimálně 1.1012 Ω.m. Při realizaci
je nutné důsledně dbát na dodržení stanovené receptury i postupu přípravy polymerní
malty, včetně dodržování klimatických podmínek uváděných výrobcem 63 .
Provizorní podložky nebo klíny z elektricky vodivých materiálů (např. ocel, ale i
dřevo) nutno odstranit pro zachování elektrického izolačního odporu.
POZN.: Nekvalitní příprava polymerní malty má za následek nehomogenitu materiálu, pórovitost a nasákavost, čímž dochází ke
ztrátě elektricky izolačních vlastností polymerní malty.

Kontrola kvality polymerní malty se provádí v průběhu stavby měřením elektrického
odporu dle MP-DEM.
Mostní závěry
Při návrhu mostního závěru při stupni ochranných opatření č. 3 a vyšším uvede
zhotovitel dokumentace ve specifikaci požadavek na provedení mostních závěrů,
které jsou určeny do prostředí s výskytem bludných proudů. Na základě tohoto
podkladu pro objednávku je výrobce povinen dodat mostní závěr s osvědčením
dokládajícím, že elektrický izolační odpor dodaného mostního závěru je větší než
5 kΩ. Ekvivalentní náhradou měřené hodnoty elektrického odporu kompletního
mostního závěru je výpočet soustavy elektrických odporů mostního závěru 64 .
Každý mostní závěr musí zajistit elektricky izolační oddělení nosné konstrukce mostu
od spodní stavby, případně dvou nosných konstrukcí.
Mostní závěry, které jsou vybaveny zákrytovými plechy, musí být navrženy tak, aby
nedocházelo k překlenutí elektricky izolačního oddělení částí stavby spojením
kovových prvků ani usazenými nečistotami. Nesmí docházet k propojení zákrytových
plechů s výztuží NK.
63
64

Postupuje se dle katalogových listů výrobce pro směsi nebo komponenty – viz příloha 2 těchto TP
Při výrobě a kontrole elektrického izolačního odporu se postupuje se dle TP 86 a MP DEM
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Při uložení překrývacího plechu mostního podpovrchového závěru je nutno navrhnout
např. vrstvičku z polymerní malty v tl. 5 až 10 mm nebo jiných materiálů
zaručujících měrný elektrický odpor minimálně 1.106 Ω.m a splňujících požadavky na
mechanické vlastnosti materiálu – viz obr. 19, příloha 1. Při aplikaci nanesené
vrstvičky polymerní malty (nebo jiného izolačního materiálu) je nutno styčnou plochu
ložiska odmastit a krycí plech přivařit až po zatvrdnutí polymerní malty, aby nedošlo
k jeho přilepení. Řešení detailu musí zohledňovat výskyt nečistot v místě dilatačního
izolačního styku.
Podpovrchové mostní závěry. Každý podpovrchový mostní závěr musí zajistit
elektricky vodivé oddělení dvou dilatovaných částí mostu. Příkladem provedení je
řešení podle obr. 20. Pod kluznou částí závěru je nutno navrhnout vrstvičku
z polymerní malty v tl. 4 mm nebo fólii z plastu či teflonu. Styčnou plochu je nutno
před nanesením vrstvičky polymerní malty dokonale odmastit a krycí plech přivařit až
po zatvrdnutí polymerní malty, aby nedošlo k jeho přilepení, viz obr. 20, příloha 1.
Povrchové závěry.
U mostních závěrů, např. volná dilatační spára, závěr
s jednoduchým těsněním spáry, kobercový mostní závěr atd. je nutno dbát, aby
kovové části krajních profilů se v žádném místě nedotýkaly. Jsou-li navrhovány
spáry, musí být jejich výplň provedena elektricky nevodivým materiálem (např.
nenasákavý polystyren) a překryty např. gumovým elektricky izolačním materiálem.
Zakrytí chodníkové (římsové) části chodníku musí být provedeno tak, že krycí plech
vodivě nepropojí obě strany mostního závěru. Vhodné řešení je pevné spojení krycího
plechu na jedné straně mostního závěru a na druhé straně kluzné uložení po
silonových nebo jiných elektricky nevodivých a trvanlivých podložkách. Šířka spáry
mezi pevnou částí mostního závěru a krycím plechem musí být taková, aby se v ní
neudržovaly nečistoty, které by obě kovové části elektricky vodivě propojovaly, resp.
aby bylo možné provádět pravidelnou údržbu čištěním.
Překrytí dilatačních spár musí být provedeno pomocí elektricky izolačních částí
(kluzné podložky). Řešení musí být trvanlivé a velikosti jednotlivých částí musí
zabezpečit funkčnost systému při celém rozsahu pohybu mostního závěru.
Ocelové mostní závěry se pro stupeň ochranných opatření č. 4 a vyšším vybaví na
přístupném místě mimo chodníkový prostor (např. pod vnějším zábradlím) ve
výrobním závodě šroubem M 10, l = 20 mm se dvěma maticemi z korozivzdorné
oceli. Šrouby se osadí na obou krajních dílech mostního závěru. Po instalaci matic se
šrouby opatří ochranou proti korozi (např. vazelínou).
Na obr. 21 a obr. 22, příloha 1 jsou uvedeny příklady provedení vícenásobných
mostních závěrů s izolačním oddělením systému vyztužení (nůžek a kluzného trnu)
5.4.10 Mostní vybavení
Nad dilatační spárou (mostním závěrem), která je elektrickým izolačním oddělením
nosné konstrukce od spodní stavby nebo dvou částí mostu, je nutno navrhnout
izolační styk svodidel.
Ocelová svodidla
V zásadě platí, že izolační styk musí být proveden v souladu s TP pro daný typ
svodidla: TP 106 (lanová svodidla – viz dále samostatně), 166 (Fracasso), 167 (NH4),
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168 (VOEST), 185 (ZSSK/H2), 190 (ZSODS1/H2), 191 (MS4/H2), 195 (SAB), 196
(Varioguard) a případně dalších.
Při návrhu detailů pro zajištění požadavků dle těchto TP se postupuje analogicky dle
obrazových příloh uvedených v TP 128 (NH4), kde je uvedeno řešení spočívající
v použití laminovaných elektroizolačních dílů a s použitím povlakovaných
elektroizolačních dílů, šroubů a izolačních podložek. Pokud takový detail nebude
možné pro některý z používaných typů svodidel použít, navrhne se detail samostatný,
který bude ověřen průkazní zkouškou. Případně se zvolí ve výjimečných případech
řešení pomocí šroubového spoje s elektrickým izolačním oddělením svodnic s tím, že
mezi svodnicemi musí být vzduchová mezera daná vhodnou tloušťkou podložky u
šroubových spojů. 65 Toto řešení odpovídá provedení uvedenému na obr. 24, detail A,
příloha 1. Kvalitu elektrického izolačního styku musí vždy zhotovitel stavby prokázat
protokolem, ve kterém doloží, že hodnota elektrického izolačního odporu izolačního
styku je větší než 5 kΩ, resp. v souladu podle TP pro jednotlivé typy svodidel u
nových neosazených dílů větší než 50 kΩ.
Není přípustné, aby se elektrický izolační styk (izolovaná svodnice) v místech lomů,
oblouků či ploch dotýkal na kluzné straně navazujících svodnic nebo jejích hran.
Elektricky izolační díl, pokud je kovový, musí být vybaven vrstvou izolačního
materiálu, která se neotírá, nepraská a vykazuje trvanlivost shodnou jako svodidlo
samotné bez vlivu na elektrické izolační schopnosti pásnice jako celku.
Jestliže je součástí elektricky izolačního dílu svodidla nad dilatační spárou zábradlí
apod., musí být rovněž z elektricky izolačních dílů.
Doporučuje se nahradit elektrické izolačního oddělení podle předchozího odstavce
vložením svodnice nebo její části z nevodivého materiálu (např. sklolaminátu). 66
Při řešení elektrického izolačního styku pomocí laminovaných dílů je nutno zohlednit
požadavky na ochranu proti přepětí s využitím latentních spojů. Pod elektricky
izolačními svodnicemi se zřídí, tam kde to povaha a vybavení mostu vyžaduje,
jiskřiště pomocí vodiče FeZn Ø 8 nebo 10 mm.
Při výjimečném použití elektrického izolačního styku vzduchovou mezerou doloží
zhotovitel stavby mechanické vlastnosti svodidla v místě přerušení svodidel.
Elektrické izolační oddělení vzduchovou mezerou není součástí nových TP pro
ocelová svodidla.
Lanová svodidla
Lanová svodidla se na betonových objektech PK v prostředí s výskytem bludných
proudů nenavrhují. Při kotvení lanových svodidel na koncích objektů PK (mostů) je
nutno dodržet požadavky na elektrické izolační oddělení nosných konstrukcí od
spodních staveb shora uvedené.
Betonová svodidla
Pro betonová svodidla platí TP 139. Elektricky izolační oddělení nad dilatační spárou
se provede například tak, že posuvná betonová svodidla jsou u dilatační spáry pevně
zakotvena - oddělení je provedeno vzduchovou mezerou zakrytou izolačním
65
Oddělení tenkými fóliemi vloženými mezi svodnice obvykle trvale nebo dlouhodobě zadržuje vlhko, řešení je neúčinné a
nevhodné. Zvolí se silnější podložka na šroubu mezi svodnicemi a úprava tvaru izolační svodnice.
66
Do doby vydání těchto TP není díl schválen a zaveden do výroby.
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materiálem nebo plechem izolačně uloženým - viz obr. 25, 26, příloha 1. Příklad
řešení pro betonová svodidla uložená posuvně v místě dilatační spáry je uvedeno na
obr. 26, příloha 1. Izolační styk je proveden zásuvným provedením obou částí
betonových svodidel s tím, že kluzná část je uložena na elektricky izolačních prvcích
(silonových vložkách). Kluzné části jsou chráněny před klimatickými vlivy a prachem
vnějším oplechováním svodidla. Kvalitu elektrického izolačního styku musí
zhotovitel prokázat protokolem, ve kterém doloží, že elektrický izolační odpor je větší
než 50 kΩ, nejméně však 5 kΩ.
Zábradlí
Pro zábradlí platí TP 186. Nad dilatačními spárami se provede elektrické izolační
oddělení zábradlí vzduchovou mezerou. Schematické uspořádání zábradlí mostu o
více polích s dilatacemi do 30 mm vzduchovými mezerami je znázorněno na obr. 27,
příloha 1. Maximální vzdálenost prvků zábradlí je 10 - 30 mm, doporučuje se
s ohledem na principy funkce latentního spoje (jiskřiště) navrhovat vzdálenosti
10 až 20 mm, avšak tak, aby nedocházelo vlivem dilatace k překlenutí izolačního
styku. Pro dilatační pohyby větší se zvolí odlišný způsob dilatačního pohybu zábradlí
– viz obr. 28, příloha 1
Vzduchovou mezeru je možno nahradit použitím elektricky izolačního styku zábradlí
např. s použitím HDPE materiálu; nesmí však být omezen dilatační pohyb
jednotlivých dilatačních celků.
Pokud je nutné konstrukci ukolejňovat (v kombinaci s protidotykovými zábranami),
provádí se s využitím průrazky s opakovatelnou funkcí 67 .
Vzduchovou mezeru mezi vodorovnými prvky zábradlí lze překlenout vložením nebo
navlečením trubky z materiálu HDPE nebo s použitím elektricky izolačního styku viz detaily uvedené v TP128. Při takovém řešení je nepřípustné na tyto izolační
vložky používat nátěry obsahující vodivé příměsi (obvykle Zn).
Na obrázku 29, příloha 1 je uvedeno přehledové schema pro požadavky na funkci
zábradlí z hlediska ochrany před účinky bludných proudů a ochrany před bleskem a
nebezpečným dotykem.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím zábradlí zasahujícím do POTV se
provádí podle normy 68 . Ukolejňování se provádí pomocí průrazky s opakovatelnou
funkcí.
POZN.: Jakékoliv připojení mostní konstrukce na kolej (kolejnici) musí být předem projednáno a odsouhlaseno příslušnými
orgány dráhy (SŽDC, resp. příslušné Správy dopravní cesty).
Při vodivém propojení konstrukce lze využít ocelových částí (svodidel, zábradlí, apod.) jako vodičů třídy I.
Na objekty PK nesmí být připojována žádná zařízení (např. ukolejňování) bez souhlasu správce PK.

Odvodnění
Pokud je navrženo odvodnění 69 tak, že kovové součásti odvodnění přechází mezi
jednotlivými elektricky oddělenými (izolovanými) částmi (např. z nosné konstrukce
na opěru nebo křídlo), je nutno tyto oddělit vzduchovou mezerou nebo elektrickým
izolačním stykem , např. podle obr. 30, příloha 1 tak, aby ani při maximální dilataci

67
68
69

ČSN 34 1500, ČSN EN 50122-1, 2
ČSN 34 1500, čl.6.6.4.b), ev. 6.6.5
TP 83, TP 107
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nosné konstrukce nedošlo ke styku vodivých částí odvodnění a aby nebyl narušen
systém odvodnění ani ochrany před účinky bludných proudů.
Svislé svody z mostu musí být řešeny tak, aby část upevněná na nosné konstrukci byla
elektricky izolačně oddělena (např. vzduchovou mezerou) od části navazující na
spodní stavbu mostu (na opěrách, pilířích). Elektrické izolační oddělení není nutné,
pokud jsou svody provedeny z elektricky nevodivého materiálu.
Rovněž je přípustné vedení z elektricky vodivých materiálů bez přerušení, pokud je
zařízení elektricky izolačně uloženo na konstrukci stavby.

Osvětlovací stožáry, hlásiče náledí, dopravní značení, signalizace
Zhotovitel dokumentace osvětlení použije rozvodnou soustavu s ochranou neživých
částí elektrickým oddělením podle ČSN 33 2000-4-41 nebo u jednotlivého spotřebiče
(stožáru) ochranu elektrickým oddělením, přičemž napájecí elektrický kabel včetně
připojení jednotlivých stožárů musí odpovídat třídě izolace II.
Při použití ochrany neživých částí elektrickým oddělením se ukotvení ocelového
(betonového) dříku stožáru do mostní konstrukce provede neizolovaně. Tyto stožáry,
pokud jsou umístěny mimo POTV, není nutno ukolejňovat ani uzemňovat 70 . V
případě jejich ukolejnění nebo uzemnění se použije průrazka s opakovatelnou funkcí.
Osvětlovací stožáry umístěné na mostech v blízkosti trakčního vedení tramvajových a
trolejbusových drah vedených po těchto mostech se neukolejňují ani neuzemňují 71 .
Stožáry uložené na mostních objektech s rámovou konstrukcí se řeší shodně. (Stožár
zakotvený do rámové konstrukce je zároveň přizemněn.)
Mechanické ukotvení ocelového (ev. betonového) dříku stožáru do mostní konstrukce
řeší zhotovitel dokumentace stavební části s přihlédnutím k typu použitého stožáru
osvětlení a ke konstrukčnímu provedení mostu bez nároků na izolované oddělení
dříku stožáru od konstrukce mostu.
Pokud je navrhován patní plech stožáru, který je součástí nosné konstrukce, bude
tento přivařen k provařené výztuži a provaření bude dokumentováno.
V případě, že stožár je do nosné konstrukce uchycen kotvami s elektrickou izolační
schopností, vedle paty stožáru se vyvede vývod z provařované výztuže v podobě
desky nebo vývodu vodičem z korozivzdorné oceli Ø 12 mm, který bude ke stožáru
přichycen šroubem, svarem, příložkou. Takto budou vzájemně pospojeny kovové
(neživé) části na nosné konstrukci z důvodu ochrany proti nebezpečnému dotyku a
blesku. Podobně bude postupováno, pokud bude nezbytné zařízení ukolejnit.
Při návrhu hlásiče náledí a dalších, zejména sdělovacích zařízení, se postupuje
přiměřeně podle požadavků uvedených v tomto článku a ohledem na ustanovení o
ochraně proti dotyku dle kap. 5.5. Je nutno volit taková řešení, kdy nebude docházet
např. na úrovni stínění a přizemnění k překlenutí celého systému elektricky izolačního
uložení konstrukce chráněného objektu (nejčastěji nosné konstrukce mostního
objektu). Pro tyto účely se využívá nekovových skříní a rozvaděčů umístěných na
kovových konstrukcích (portálech), speciální řešení napájecích zdrojů a uložení
70

podle ČSN 33 2000-4-41 při běžně používané rozvodné soustavě do 1000 V (TNC) s uzemněným uzlem se musí ocelové dříky
osvětlovacích stožárů připojovat pracovním nebo ochranným vodičem z důvodu ochrany před nebezpečným dotykem neživých
částí. Mohlo by tak docházet k zavlékání bludných proudů do chráněných (nosných) konstrukcí prostřednictvím pracovního
nebo ochranného vodiče.
71
ČSN 34 1500, čl. 6.8.2
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sdělovacích zařízení v krytech a skříních a speciálního řešení uzemnění sdělovacích
zařízení s ohledem na jejich funkci.
POZN.: Praxe ukazuje, že nelze stanovit jednotné řešení a je nutno podle typu zařízení, jeho účelu, uložení a provedení ve
spolupráci se specializovaným pracovištěm, projektantem napájecích silnoproudých systémů a projektantem slaboproudých
zařízení nalézt optimální řešení. Často je nutné taková opatření řešit ve spolupráci s výrobcem zařízení.

Trakční podpěry (stožáry, brány, mostní konstrukce) umístěné na nosné
konstrukci mostu
Tramvajová dráha napájená z trolejového vedení s dvojitou izolací se
jmenovitým napětím do 1000 V proti zemi.
Dvojitá izolace zajišťuje ochranu neživých částí přívodního vedení a vodivých částí
v jeho blízkosti. Ukolejňování trakčních podpěr se neprovádí 72 .
Výjimky tvoří stožáry s odpojovači, bleskojistkami a kabelovými koncovkami, které
jsou vybaveny jednoduchou izolací a ukolejňují se. Tyto stožáry se na mostech
neumísťují. V případě, že z technických důvodů dojde k jejich umístění na mostech
v úseku mezi krajními mostními závěry, je nutno provést některé z následujících
technických opatření:
- použít ukolejnění přes vhodnou průrazku podle normy 73 . Ukolejňovací vodič musí
být uložen od kolejí až k průrazce izolovaně;
- opatřit i tyto trakční podpěry dvojitou izolací a neukolejňovat.
Tramvajová dráha napájená z trolejového vedení s jednoduchou izolací se
jmenovitým napětím do 1000 V proti zemi.
Trakční podpěry umístěné na betonových mostech se ukolejňují přes průrazku.
Ukolejňovací vodič musí být uložen od kolejí až k průrazce izolovaně.
Ochrana trakčních podpěr před nebezpečným dotykem se provádí podle normy 74 .
Ukolejnění trakční podpěry musí být přes průrazku s opakovatelnou funkcí.
Trolejbusová dráha. U trolejbusových vedení pro trolejbusy musí mít podle normy73
oba vodiče dvojitou izolaci proti sobě, proti zemi a proti ostatním elektrickým
vedením. Jednoduchá izolace se připouští pouze proti závěsům včetně výložníků. Jde
o ochranu neživých částí dvojitou izolací u trakčních soustav do 1000 V proti zemi.
V tomto případě se uzemňování trakčních podpěr neprovádí.
Protidotykové zábrany a ochrany proti účinkům výfukových plynů
V dokumentaci stavební části mostu musí mosty a lávky nad přívodním (trakčním)
vedením nebo poblíž něho být vybaveny ochrannými sítěmi nebo štíty proti
náhodnému dotyku v případech, které určuje norma 75 .
Ukolejnění kovových neživých částí se provádí pouze v tom případě, pokud tyto
zasahují do prostoru POTV 76 . Průrazky se navrhují zásadně s opakovatelnou funkcí.
Ukolejňovací vodič musí být uložen izolovaně od spodní stavby mostu. Vhodný je
způsob upevnění držáků vodiče do plastových hmoždinek a použití izolovaného
vodiče, v zemi pak izolované provedení vodiče. V případě uložení průrazky u paty
72

ČSN 34 1500, čl. 6.6.8 a 6.6.9, ČSN 33 3516, čl. 3.8.2
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76
ČSN 34 1500, příloha A
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podpěry musí být uložen vodič izolovaně nad průrazkou i pod průrazkou včetně
průrazky. Ukolejňovací vodič musí být od země izolován (vyhoví FeZn drát uložený
v plastové trubce - FeZnY). Návrh ukolejnění je nutno odsouhlasit správcem dráhy 77 .
Průrazky se umísťují na přístupných místech tak, aby mohla být ověřována jejich
funkčnost.
Doporučuje se navrhovat zábrany z elektricky nevodivých materiálů (např. betonové
nebo plastové štíty). Tyto zábrany se neukolejňují.
Při rekonstrukci stávajících mostních staveb je v rámci prohlídek mostů nutno dbát,
aby ukolejnění příslušenství mostu bylo provedeno podle normy67 a pokynu 78 .
V případě, že stávající ukolejnění stavby je provedeno nevyhovujícím způsobem
(zejména přímé ukolejnění stavby), je nutno postupovat podle předpisu78 a nedostatky
v rámci návrhu zpracování dokumentace stavby odstranit.
Ostatní inženýrské sítě
Pokud mostem procházejí inženýrské sítě, musí se zabránit zavlečení bludných
proudů do konstrukce mostu. Pokud jsou inženýrské sítě uloženy na vlastní nosné
konstrukci (rošty, žlaby), je nutné buď tuto nosnou konstrukci upevnit izolovaně
pomocí vhodných kotev do betonu dle čl. 5.4.13 těchto TP nebo inženýrské sítě uložit
elektricky izolačně na jejich nosnou konstrukci (např. horkovod, plynovod). Při
návrhu je nutno zohlednit požárně bezpečnostní řešení stavby.
Inženýrské sítě mohou být uloženy přímo na nosné konstrukci (mostu), a to izolovaně.
Pokud jsou projektovány souvislé kovové chráničky, žlaby nebo lávky pro uložení
elektrických kabelů, musí být v místě krajních mostních závěrů přerušeny.
Vhodnější 79 je použít chráničky z plastu (HDPE, apod.). Tuto ochranu řeší zhotovitel
dokumentace inženýrských sítí ve spolupráci se zhotovitelem dokumentace mostu
individuálně, přičemž podle charakteru inženýrských sítí se zabrání vzniku
nebezpečného dotykového napětí mezi inženýrskými sítěmi navzájem i proti mostní
konstrukci (např. vložením izolačních spojů v místech dilatací mostu, použitím
vhodného ochranného materiálu projektovaných inženýrských sítí apod.).
Inženýrské sítě mohou být také uloženy přímo na nosných systémech spojených s
mostní konstrukcí. V takovém případě se cizí sítě ukládají elektricky izolačně a nosný
systém uložený v nosné konstrukci je pospojen s ostatními neživými částmi v nosné
konstrukci (lokální neuzemněné pospojení dle normy 80 ).
Pokud jsou projektovány souvislé kovové chráničky, žlaby nebo lávky pro uložení
elektrických kabelů, musí být v místě krajních mostních závěrů a obecně nad
dilatačními spárami přerušeny. Pokud je z hlediska bezpečnosti nutné zajistit
pospojení a vyrovnání potenciálu a uzemnění, navrhují se do systému prvky
zajišťující bezpečné spojení při nedovolených provozních stavech s dostatečnou
odolností při přechodových jevech 81 . Obdobně se postupuje i při zajištění bezpečnosti
na elektricky izolačně oddělených nosných konstrukcích mostních objektů s neživými
částmi a elektrickými zařízeními.
Doporučuje se navrhovat chráničky a nosné systémy z nekovových materiálů.
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ČSN 34 1500, čl. 6.4, ČSN 34 2613, čl. 4.3
„Doporučení k praktickým aplikacím ukolejňování protidotykových zábran (ochranných sítí a štítů) mostních objektů
pozemních komunikací nad trakčním vedením ČD, zejména pro správce mostních objektů PK“, Věstník Dopravy 7/96
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i z hlediska ochrany proti nebezpečnému dotyku podle ČSN 33 2000-4-41
80
ČSN EN 33 2000-4-41
81
Nevhodné jsou diodové členy s malou zkratovou odolností Ik, vhodné jsou průrazky s opakovatelnou funkcí se zapalovacím
bezpečným napětím a s velkou zkratovou odolností Ik (např. TSF 100, apod.)
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Ochranná opatření řeší zhotovitel dokumentace inženýrských sítí ve spolupráci s
zhotovitelem dokumentace objektu (mostu) individuálně, přičemž podle charakteru
inženýrských sítí se zabrání vzniku nebezpečného dotykového napětí mezi
inženýrskými sítěmi navzájem i proti mostní konstrukci (např. vložením izolačních
styků u liniových řadů v místech dilatační spáry mostu, použitím vhodného
ochranného materiálu projektovaných inženýrských sítí apod.).
5.4.11 Tunely
Pro návrh ochranných opatření proti účinkům bludných proudů u tunelů se použijí
předchozí ustanovení těchto TP.
Před návrhem ochranných opatření pro tunelový objekt je nutno definovat koncepci
(řešení) tunelové stavby (hloubená část tunelu, ražená stavba s monolitickou spodní
polovinou stavby a stříkanou klenbou bez oddělení primárního a sekundárního ostění
apod.).
Tunel může být kombinací několika technologií, obvykle sestává z hloubené a ražené
části 82 .
Při navrhování ochranných opatření je nutno seznámit se s výsledky geologického
průzkumu a např. využít skalnatého podloží, ve kterém je stavba založena.
Jednou z podstatných skutečností pro návrh ochranných opatření tunelu je rozhodnutí
o vybavení tunelu zemnící soustavou.
Tunely hloubené technologií podzemních stěn a stropní desky
Při zakládání hloubených tunelů se postupuje podle čl. 5.2 a 5.4.3 s důrazem na krytí
výztuže a provařování výztuže. Výztuže milánských stěn tvoří sekce spojované
konstrukčně a izolační vložkou. Každá sekce sestává z provařené výztuže. Výztuž
jednotlivých sekcí se provaří v převázce a s výztuží stropní desky tunelu. Výztuž
celého tunelu je elektricky definovaně propojena.
Vývody z výztuže se připraví v počtu úměrném délce tunelu (např. v každém
výklenku, kde je instalace elektrických zařízení apod.) a v místech, kde je stavba
dilatačně rozdělena včetně převázek a stropní desky.
Krytí výztuže je obvykle 70 mm.
Samotná konstrukce stěn je základovým zemničem, který je možno s ohledem na
shora uvedená ustanovení využít.
Stavba se obvykle vybaví zařízením pro sledování vlivu bludných proudů včetně
diagnostiky koroze výztuže (dle kap. 6 a kap. 7 těchto TP ).
Dělení stavby na více elektricky izolačních částí (vložení izolačních vložek) se
provádí dle dilatačních úseků stanovených zhotovitelem dokumentace. Elektrické
izolační dělení staveb bez sekundární ochrany může působit na konstrukci v místě
dilatační spáry negativně. Postupuje se dle čl. 5.4.6 těchto TP.
Pro zemnící soustavu se využije výztuže podzemních stěn.
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Tunely hloubené a ražené bez sekundární ochrany (vodotěsných izolací)
Uplatní se plně ochranná opatření dle čl. 5.4.1 až 5.4.8. Uplatní se primární ochranná
opatření, zejména v sekundárním ostění a dle možností daných konstrukčním řešením
i v primárním ostění.
Je nutno definovat a dodržet systém provaření výztuže v sekundárním ostění.
Požadavek platí i pro aplikace KARI sítí.
Pokud to bude možné, volí se řešení, kdy primární ostění bude odděleno dostatečnou
krycí vrstvou betonu nad výztuží (70 až 100 mm) od sekundárního ostění (vrstva
prostého a kvalitního betonu).
Je nutno navrhovat vývody z výztuže a realizovat je již při výstavbě tak, aby bylo
možno dle výsledků měření doplnit trvalé rozvody pro dodatečná ochranná opatření.
V rámci zpracování dokumentace je nutno ponechat rezervní otvory v kabelových
komorách a kabelovodech pro trvalé zařízení pro sledování vlivu bludných proudů.
Dodatečná ochranná opatření se navrhují individuálně dle výsledků měření v průběhu
stavby a po dokončení stavby dle MP-DEM.
Technologie výstavby nevylučuje aplikaci aktivní ochrany.
Stavba se obvykle vybaví zařízením pro sledování vlivu bludných proudů včetně
diagnostiky koroze výztuže.
Tunely hloubené a ražené se sekundární ochranou (vybavené vodotěsnými
izolacemi)
Ochranná opatření u ražených a hloubených tunelů vybavených sekundární ochranou
se aplikují shodným způsobem.
Z hlediska primárních ochranných opatření se respektuje technologie výstavby s tím,
že se využívá dělení sekcí tunelu 83 dle technologie betonáže (obvykle 10 až 12 m).
Navrhne se zvýšené krytí výztuže na styku dvou sekcí na 70 mm z každého boku
sekce.
Systémy vodotěsných izolací se navrhují dle předpisu 84 . Navržený systém izolace
musí splňovat požadavky na sekundární ochranu dle těchto TP.
Výztuž primárního ostění se proti účinkům bludných proudů nechrání. Není dovoleno,
aby výztuž primárního ostění zasahovala do sekundárního ostění bez ochranných
opatření. Např. pokud je nutno doplnit kotvení sekundárního ostění, budou navrženy
trvalé zemní kotvy do prostředí s vlivem bludných proudů, tj. kotvy s elektrickou
izolační schopností.
Objímky kotev primárního ostění zasahující do ostění sekundárního musí být
elektricky izolačně odděleny – dobetonávkou a doplněním izolace.
Požadavky na provaření výztuže sekundárního ostění
Výztuž spodní klenby se ve stupni ochranných opatření č. 4 a č. 5 provařuje vždy.
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Výztuž horní klenby se provařuje, pokud výztuž spodní klenby prochází do horní
klenby. Provaření se provede v jednom horizontálním prvku nad patou klenby v místě
stykování s navazující výztuží a v čelech klenby pomocnými bodovými svary.
Požadavek nutno korigovat dle řešení armokoše klenby.
Pokud je horní klenba elektricky izolačně oddělena od spodní klenby (výztuž
neprochází mezi spodním pasem a klenbou) provaření se pouze doporučuje při vyšším
korozním namáhání vlivem bludných proudů (stupeň ochranných opatření č. 5)
prokázaném měřením přímo v tunelu před zahájením betonáže sekundárního ostění.
Zhotovitel dokumentace postupuje v koordinaci se specializovaným pracovištěm.
Ve stupni ochranných opatření č. 4 a č. 5 se u tunelových staveb uplatní provaření
výztuže v hloubených částech, v ražených částech se pokud možno provaření
neprovádí.
Není-li navrhována výztuž v ražené části, specializované pracoviště posoudí, zda je
vhodné provařovat výztuž v okolí výklenků.
Vývody z výztuže se provedou vždy na koncích tunelu, na rozhraní hloubené a ražené
části a ve vybraných místech u dilatačních spár. V trase tunelu specializované
pracoviště vybere pozice, kde budou připraveny vývody z výztuže cca po 50 až 200 m
(pozice rozvaděčů, propojek, záchranných výklenků apod.). V ostatních sekcích
v tunelu se vývody z výztuže neprovádí s tím, že v případě negativních výsledků
měření je u provařovaných částí tunelu definovaný provařený prvek ve vzdálenosti
dle krytí výztuže od kraje sekce možné doplnit vývody pomocí vývrtu a dodatečným
osazením vývodu dle těchto TP.
Pokud je v tunelu navrženo elektrické zařízení, zejména velkého výkonu, které
vyžaduje přizemnění postupuje se takto:
U tunelových staveb lze využít výztuže spodních kleneb a základových pasů, tyto
pomocí definovaných výztužných prvků přes pracovní spáry propojit a vytvořit tak
základový zemnič s dostatečnou kvalitou i životností.
V případě, že tunelová stavba bude (elektricky) připojena k transformační stanici a
zařízení budou zemněna na společný potenciál, ze zemnící soustavy tunelu se provede
propojení do transformační stanice lanem (kabelem) na společnou sběrnu, která je
zároveň ve funkci KMB. Transformační stanice musí být vybavena zemnící soustavou
se zvýšenou životností (základové zemniče, obětované anody). Obětované uzemnění
se připojuje přes kontrolní rozpojitelné body (šachty).
Prvky pro sledování vlivu bludných proudů se navrhují v omezeném rozsahu.
Obvykle se sleduje stav více korozně namáhaných částí, a to zejména v hloubených
částech tunelu a u dilatačních spár.
Technologické vybavení tunelů 85
Zařízení v tunelu se navrhuje tak, aby nedocházelo k zavlékání bludných proudů do
konstrukce tunelu.
Při návrhu liniových vedení (potrubí, kabelů) se přednostně používá plastů a
plastových plášťů. Jsou-li instalovaná zařízení (požární vodovod) kovová a navazují
na veřejnou síť, použijí se na vstupu do tunelu izolační styky a zařízení se uloží
elektricky izolačně.
85
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Suchovod a vodovod, pokud je navržen z oceli, musí být vybaven PE izolaci nebo
zesílenou izolací z pěny s PE pláštěm. Potrubí musí být vyvedeno do šachet včetně
izolace. Lze navrhovat potrubí z tvárné litiny s vyšší třídou izolace (PE povlak, nikoli
nátěr).
Dilatační spáry, které jsou určeny zároveň k elektricky izolačnímu oddělení částí
tunelu, nesmí být elektricky vodivě překlenuty žádným instalovaným zařízením
(ocelovou konstrukcí, potrubím).
Konzoly se ke stavbě přichycují elektricky izolačně s využitím elektricky izolačně
uložených kotev a izolačních materiálů.
Nosné systémy elektrických zařízení (žlaby a rošty) se připevňují k železobetonové
konstrukci elektricky izolačně.
Požadavky na zemnící soustavu jsou definovány v čl. 5.6.4.

5.4.12 Gabiony 86
K omezení účinků bludných proudů na kovové koše gabionových konstrukcí se
provádí následující opatření:
- při stupni ochranných opatření č. 4 se navrhuje gabion svařovaný;
- při stupni ochranných opatření č. 5 se navrhuje gabion z polymerových mříží;
- při montáži gabionových košů se důsledně provádí vodivé propojení drátů kovových
košů;
- výplň košů musí být z čistého kameniva, tj. bez jemnozrnných příměsí, kamenivo
nesmí podléhat povětrnostním vlivům, nesmí obsahovat vodou rozpustné soli;
- zásyp za rubem gabionu se provede štěrkem, pískem nebo v kombinaci
s geosyntetickými materiály, přičemž ochrana geotextílií před zásypem jemné
zeminy se považuje zároveň za součást ochranných opatření před účinky bludných
proudů.
Snížení účinku bludných proudů na gabionovou stěnu se dosáhne vhodným elektricky
izolačním oddělením stěny v podélném směru vložením příčné izolace (podélné
dělení). Podélné dělení umožní provádět kontrolní měření přítomnosti bludných
proudů a zároveň snížení působení bludných proudů na části gabionových zdí
vzdálenějších od zdroje bludných proudů. Řešení nesmí způsobit poškození bludným
proudem v místě příčné izolace.
V ochranném prostoru POTV se postupuje podle normy 87 . Gabionové stěny se
v prostoru POTV nedoporučuje navrhovat.
POZN.: Nahradí se např. kamennou zdí.

Po dokončení stavby gabionové stěny se provede výchozí měření vlivu bludných
proudů. Pro měření se použije MP-DEM přiměřeně. V případě, že výsledky měření
prokáží, že hustota bludných proudů způsobuje výrazné urychlení korozních procesů,
navrhne se užití jedné z aktivních ochran, přednostně obětní anody. Při návrhu aktivní
ochrany je nutno dráty košů posuzovat jako nekvalitní uzemňovací soustavu
s nerovnoměrným rozložením proudových hustot.
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5.4.13 Kotevní prvky 88
Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů se kotevní prvky dělí na:
- dočasné zemní kotvy
- trvalé zemní kotvy
- kotvy do betonů - nosné prvky 89
Dočasné zemní kotvy
Dočasné kotvy se nechrání z hlediska korozních účinků bludných proudů. Tyto kotvy
mohou zkorodovat a ve stanoveném čase ztratit svoji funkci. Při jejich navrhování je
nutno vzít v úvahu, že tyto kotvy mohou zároveň zavlékat bludné proudy do
betonových konstrukcí.
V prostředí s výskytem bludných proudů (stupeň ochranných opatření č. 4 a č. 5) se
doporučuje dočasné kotvy navrhnout s podkotevní ochranou (viz dále trvalé zemní
kotvy) tak, aby výztuž navazující stavby zůstala elektricky izolačně oddělena od
výztuže kotvy, nebo provést odkotvení s izolačním uložením zbytku dočasné kotvy
v chráněné stavbě.
Trvalé zemní kotvy
V prostředí s výskytem bludných proudů (stupeň ochranných opatření č. 4 a č. 5) se
navrhují trvalé zemní kotvy zásadně s ochranou proti účinkům bludných proudů tak,
aby doba životnosti kotvy odpovídala době životnosti stavby. Ochrana proti účinkům
bludných proudů je zároveň ochranou proti korozi agresivním prostředím.
Ochrana proti účinkům bludných proudů trvalých zemních kotev spočívá ve volbě
elektricky izolačního obalu kotvy, který je odolný zejména tlakům vznikajícím při
napínání kotvy. Účelem protikorozní ochrany je elektricky oddělit táhlo kotvy od
základové horniny a celou konstrukci kotvy od ocelové výztuže stavebního objektu.
Trvalé zemní kotvy, jejichž objímky mají být zabetonovány, musí být vybaveny i
elektricky izolačním uložením objímky kotvy vůči ochrannému hrnci.
Táhlo kotvy:
Pro oddělení táhla od základové horniny musí být trvalé kotvy vždy opatřeny vnějším,
elektricky izolujícím ochranným obalem. Ochranný obal musí splňovat následující
požadavky:
- musí kotvu po celé její délce dokonale obalovat,
- tloušťku, kvalitu materiálu a postup výroby je třeba volit tak, aby se ochranný obal
při dopravě a při instalaci nepoškodil,
- musí odolat vnitřním a vnějším tlakům vznikajícím při injektáži.
Ochranný obal trvalé kotvy navrhuje a garantuje výrobce.
Vhodným materiálem pro ochranný obal kořenové délky je ochranná(é) flexibilní
trubka(y) z PE, HDPE apod. Tloušťka materiálu nemá být menší než 1mm.
Vhodným materiálem pro ochranný obal volné délky je ochranná trubka z PE, HDPE,
případně LPE plášť každého pramence volné délky 90 .

88
89
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TKP 29
Netýká se kotev předpjatých konstrukcí - viz čl. 5.4.8, část Předpínací výztuž.
Při použití LPE pláště je nutno zajistit ochranu pramence proti vnitřní vlhkosti
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Velkou péči je třeba věnovat přechodu kořenová - volná délka a špičce kořenové
délky. Je vhodné používat samosmršťovací materiály s lepidlem.
Kotvy je nutno v délce kořene vystředit vůči stěnám vrtu pomocí distančních prvků.
Elektrické izolační vlastnosti ochranného obalu kořenové i volné délky kotvy včetně
přechodové části nesmí být porušeny ani po napnutí tak, aby hodnota elektrického
izolačního odporu neklesla pod přípustnou hodnotu dle MP-DEM. Příklad provedení
trvalé zemní kotvy je uveden na obr. 31, příloha 1.
Kotvení:
Za účelem elektrického oddělení kotvy od ocelové výztuže stavebního objektu je
nutno mezi kotvu a stavební objekt zabudovat izolační desku z vhodného
elektroizolačního materiálu 91 . Oddělení objímky kotvy a roznášecí desky od
navazující stavby se nazývá podkotevní ochrana.
Mezi vnějším kotevním pouzdrem, které je součástí kotvené stavby, a ochrannou
trubkou volné délky kotvy je nutno instalovat těsnění, které zamezí pronikání vody ze
základové horniny do oblasti objímky kotvy a výronu injekční směsi z oblasti
objímky kotvy.
Volné mezikruží mezi kotevním pouzdrem a ochrannou trubkou, jakož i oblast
objímky kotvy, musí být zcela zaplněny ochranným materiálem dle technologie
výroby.
Nezabetonované objímky kotev (např. kontrolních měřicích kotev) je nutno chránit
kryty. Volně uložené kotevní desky, jakož i ocelové ochranné kryty, nutno chránit
proti korozi. Kryty (hrnce) kotev a roznášecí desky vystavené vnějším klimatickým
podmínkám musí být opatřeny ochranným nátěrem. Doporučuje se následující
protikorozní ochrana 92 :
- opískování pískem na stupeň Sa 2 1/2,
- základní nátěr (např. epoxidovou barvou základní), 80μm
- vrchní nátěr (např. epoxidovým emailem na železo), 80μm
Pozinkování těchto částí je nepřípustné, neboť je riziko nebezpečí koroze
vylučováním vodíku.
Duté prostory kotev musí být zaplněny.
POZN.: Ochrana proti korozi trvalých zemních kotev vybavených ochranným obalem proti korozi bludnými proudy (a zároveň
proti korozi okolního agresivního prostředí) je pouze částí celkové ochrany kotev proti korozi. Kořenové délky i volné délky
kotev, pokud jsou jejich ochranné obaly vyplňovány cementovou injekční směsí, musí být kvalitně injektovány bez vnitřních
dutin. Injektáž s dutinami způsobuje cyklickou kondenzaci vody a nepřípustné korozní namáhání předpínací výztuže táhla kotvy.
Tvorbě dutin se zabraňuje vhodným technologickým postupem injektáže, vhodným sklonem kotev při injektáži a vhodným
poměrem vody a cementu.

Kontrola protikorozní ochrany trvalé zemní kotvy:
Ochranná trubka mezi táhlem kotvy a základovou horninou (zemničem), jakož i
izolační oddělení objímky kotvy, se kontroluje měřením elektrického odporu.
Kontrola se provádí dle postupu uvedeného v MP-DEM. Měření provádí
specializované pracoviště ve spolupráci s výrobcem kotev a zhotovitelem kotev
(stavby). Provádí se měření:
- Měření ve výrobním závodě a před zapuštěním do vrtu.
- Měření na nenapnuté kotvě.
- Měření po napnutí kotvy.
91
92

např. Cevolit G-10-R 4 mm, pevné silony, méně vhodný je novodur z mechanického hlediska, atd.
TKP 19B
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Sledování korozního stavu trvalých zemních kotev:
Specializované pracoviště v rámci zpracování dokumentace ochrany stavby proti
účinkům bludných proudů navrhne systém pro periodické měření trvalých zemních
kotev. V případě nepřístupně uložených kotev se navrhují měřicí místa a propojovací
kabelová vedení splňující požadavky podle čl. 7 těchto TP.
Přípustná četnost nevyhovujících výsledků:
Výsledky měření vyhodnocuje specializované pracoviště dle MP-DEM v rámci
protokolu o měřeních z průběhu stavby a závěrečné zprávy DEMZ. Z celkového
počtu instalovaných a zkoušených trvalých zemních kotev smí 10 % dosáhnout
nižších než požadovaných hodnot elektrického izolačního odporu kotvy vůči zemi,
resp. navazující stavbě.
Na základě naměřených výsledků, s přihlédnutím k celkovému hodnocení korozního
stavu stavby včetně trvalých zemních kotev specializované pracoviště ve spolupráci
se zhotovitelem dokumentace stavební části stavby rozhodne o dodatečných
opatřeních (doplnění kotev, systém sledování, aktivní ochrana apod.).
Při zpracování dokumentace respektuje zhotovitel dokumentace možnost zabudování
náhradních kotev. Náhradní kotvy v rámci povolené desetiprocentní tolerance hradí
objednatel, náhradní kotvy nad povolenou desetiprocentní toleranci hradí zhotovitel.
Kotvy do betonu86
Navrhují se jako izolační prvky pro připevňování zpravidla ocelových konstrukcí
k betonové stavbě, zejména v tunelech. Elektrická izolační schopnost každé použité
kotvy musí dosahovat hodnoty alespoň 5 kΩ. Kvalitu elektroizolačního odporu doloží
zhotovitel protokolem. Zkoušení kotvy se provádí laboratorně měřením elektrického
odporu táhla kotvy vůči vnějšímu obalu uloženému ve vodě nebo v mokrém betonu 93 .

5.5

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů je nutno koordinovat s ochranou
před úrazem elektrickým proudem u stavebních objektů, na které se umísťují
elektrická zařízení. Při řešení koordinace ochrany před účinky bludných proudů a
ochrany před úrazem elektrickým proudem je nutno postupovat podle norem 94 .
5.5.1

Instalace v objektech PK (v komorách mostů a na mostech)

Ochrana před dotykem živých částí do 1000 VAC a 1500 VDC
Pro kabelová vedení se použije ochrana dvojitou izolací.
Svítidla v komorách mostů se volí s dvojitou izolací, tj. s třídou ochrany II.
Ochrana živých částí osvětlovacích stožárů se provede elektrickým oddělením 95 .
S výhodou lze využít zařízení s třídou izolace II.
Ochrana před dotykem neživých částí do 1000 VAC a 1500 VDC.
93
94
95

přiměřeně se použije ČSN 03 8377 a ČSN IEC 167-34 6461
ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 34 1500, 34 1510 a dalších
ČSN EN 50122-1
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Pro kabelová vedení se použije ochrana dvojitou izolací.
Pro elektrická zařízení chráněná proti účinkům bludných proudů se přednostně
použije „ochrana elektrickým oddělením“. Pro přívody a připojení, např.
oddělovacího ochranného transformátoru, se navrhne „ochrana použitím zařízení
třídy ochrany II nebo s rovnocennou izolací“.
Neživé části chráněné oddělením obvodu (stožáry), ale i další chráněné kovové části
na nosné konstrukci (zábradlí) se propojí pomocí definované provařované výztuže
(min. ∅10 mm). Požadavek normy 96 na izolovaný vodič pro neuzemněné pospojení
se splní využitím ochranného vodiče napájecího kabelu. Na začátku kabelu (v
rozvaděči) musí být tento vodič zaizolován a označen jako „vodič neuzemněného
pospojení“.
Při použití ochrany s automatickým odpojením od zdroje se vždy použije ochrana
použitím zařízení třídy ochrany II., pracovní ani ochranný vodič se nesmí spojit
s žádnou elektricky izolačně uloženou částí (nosné konstrukce mostu). Toto platí
např. i pro místa odbočení k oddělovacímu transformátoru ve dříku stožáru, která
budou provedena v souladu s ustanoveními normy 97 . Místo rozdělení se navrhuje
mimo elektricky izolačně uloženou část objektu.
Při použití ochrany malým napětím se uplatní ustanovení a principů pro ochranu
dvojitou izolací.
Ochrana před dotykem živých a neživých částí nad 1000 VAC a 1500 VDC
Při instalaci elektrických zařízení s jmenovitým napětím nad 1000 VAC a 1500 VDC.
(transformovny 22/0,4 kV) je nutno postupovat při návrhu ochranných opatření
individuálně podle konstrukce chráněného (mostního) objektu a umístění elektrického
zařízení. Transformační stanice se do elektricky izolačně uložených částí objektu a
pokud možno ani do ostatních chráněných částí stavby proti účinkům bludných
proudů se stupněm ochranných opatření č. 4. a č. 5 nenavrhují.
Kabely s PE plášti řady AXEKCEY, AXEKVCEY apod. splňují požadavky kvality
izolace ekvivalentní izolaci dvojité. Kabelová vedení s kovovými plášti se do
elektricky izolačně uložených částí objektu nenavrhují z důvodu zavlékání bludných
proudů do chráněné stavby.
Pokud způsob uložení instalace elektrických zařízení s jmenovitým napětím nad
1000 VAC a 1500 VDC na elektricky izolačně uložené nosné konstrukci bude
vyžadovat přizemnění nosné konstrukce, a zároveň měření v průběhu stavby prokáže,
že v rámci ochranných opatření byla pro elektricky izolačně oddělenou část objektu
dosažena hodnota elektrického izolačního odporu metodou vzdálené země vyšší než
2 Ω, bude elektricky izolačně uložená část přizemněna přes průrazku s opakovatelnou
funkcí a prahovým napětím podle normy 98 .

96
97
98

ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.5.3, resp. ČSN 33 2000-4-41, ed.2
ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.2.1, resp. ČSN 33 2000-4-41, ed.2
ČSN 33 2000-4-41, tabulka 41-NK, resp. ČSN 33 3201

52

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

TP 124

5.5.2

Elektrická vedení průběžně vedená ve nebo na stavebním objektu

Ochrana před dotykem živých a neživých částí do 1000 VAC a 1500 VDC
Pro kabelová vedení se použije ochrana dvojitou izolací. Kabelová vedení se ukládají
do plastových chrániček. Volí se takový způsob uložení a takové místo uložení, aby
nebylo nutné elektricky izolačně uloženou část stavby uzemňovat.
Ochrana před dotykem živých a neživých částí nad 1000 VAC a 1500 VDC
Kabelové vedení vn uložené na elektricky izolačně uložených částech objektu se
navrhuje z PVC kabelů (řady AXEKCEY nebo AXEKVCEY), kabely s kovovými
plášti se nenavrhují. Kabelová vedení se ukládá do plastových chrániček. Volí se
takový způsob uložení a takové místo uložení, aby nebylo nutné elektricky izolačně
uloženou část stavby uzemňovat. Pokud nebude možné zvolit jiné řešení a zároveň
měření v průběhu stavby prokáže, že v rámci ochranných opatření byl pro elektricky
izolačně oddělenou část stavby dosažena hodnota elektrického izolačního odporu
metodou vzdálené země vyšší než 2 Ω, bude elektricky izolačně uložená část
přizemněna přes průrazku s opakovatelnou funkcí a prahovým napětím podle
normy 99 .

5.5.3

Elektrická trakční zařízení

Pokud se na chráněném stavebním objektu navrhují elektrická trakční vedení nebo
zařízení, postupuje se podle odpovídajících ustanovení norem ve smyslu těchto TP
s přihlédnutím k čl. 5.5.1 a 5.5.2 a předpisu dráhy 100 .
5.5.4

Ukolejnění

Ukolejňování se provádí výhradně a pouze pokud některá část mostního objektu nebo
chráněné konstrukce 101 zasahuje do POTV 102 nebo pokud je trakční podpěra
připevněna ke konstrukci; k ukolejnění se použije průrazka s opakovatelnou funkcí a
izolovaný vodič. Ukolejňování součástí a vybavení mostního objektu přímo na
kolejnici je nepřípustné.
Při návrhu ochranných opatření je nutno respektovat ustanovení norem103 pro součásti
mostního objektu. Ukolejňování se provádí v POTV; k ukolejnění se podle normy
použije průrazka s opakovatelnou funkcí a izolovaný vodič.
Ukolejňování na tunelových stavbách delších než 500 m se provede vyvedením
ukolejňovacího vodiče zavěšeného na podpěrách nebo izolátorech v tunelu z každé
poloviny stavby. Ukolejňovací vodič je sveden ke kolejnici mimo chráněnou stavbu.
Ukolejňovací vodič musí splňovat podmínky pro požadované dotykové napětí a
vypínací čas nadproudu ochran.
Ukolejňování součástí chráněné stavby PK přímo na kolejnici je nepřípustné.

99

ČSN 33 2000-4-41, tabulka 41-NK, resp. ČSN 33 3201
ČSN 33 3516, ČSN 34 1500, ČSN 34 1510, ČSN 34 2613 ČSN IEC 913 a dalších, přihlédne se k SR 5/7(S)
101
ČSN 73 6223, čl.3.1.1.1, a „Doporučení k praktickým aplikacím ukolejňování protidotykových zábran (ochranných sítí a štítů)
mostních objektů pozemních komunikací nad trakčním vedením ČD, zejména pro správce mostních objektů PK“, Věstník
dopravy 7/96
102
ČSN 34 1500
103
ČSN 34 1500 a ČSN 34 2613
100
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5.6

Ochrana před atmosférickým přepětím

Jedná se o opatření sloužící k ochraně staveb a elektrických zařízení před bleskem a
před ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny (např. indukčními) 104 .

5.6.1

Ocelové konstrukce na mostních objektech

Dotčeny jsou zejména ocelové konstrukce mostů, protihlukové zábrany, svodidla,
zábradlí, protidotykové zábrany, ochrany, anténní stožáry hlásičů náledí, portály,
stožáry veřejného osvětlení, apod.
U současných mostních staveb se ustálila praxe pospojovat navzájem (přednostně
pomocí provařené výztuže) uvedené ocelové konstrukce na NK a pomocí vhodně
volených svodů (např. provařená výztuž podpěry mostu) je uzemnit. U mostu s
provedenou ochranou před bludnými proudy je nutno svody v místech izolačního
oddělení nosné konstrukce od spodní stavby, tj. u ložisek podpěr nebo navazujících
zemních těles, oddělit vzduchovým jiskřištěm obvykle 10 - 20 mm, viz obr. 32 a obr.
33, příloha 1. Podélné galvanické přerušení zábradlí a svodidel nad mostními závěry
mostu podle těchto TP lze považovat za jiskřiště náhodného svodu. Norma 105
nedefinuje podmínky pro ochranu mostních staveb před bleskem, postupuje se
analogicky dle konstrukčních možností stavby. V případě, že zhotovitel dokumentace
rozhodne o ochraně mostu včetně umístěných cizích zařízení před bleskem, stanoví
obvykle počet svodů podle počtu podpěr. Strojené svody se navrhují jen výjimečně,
pokud nelze využít výztuže jako svodu náhodného a výztuže spodní stavby jako
základového zemniče.
Mostní objekty do délky 100 m, pokud nejsou vybaveny náhodnými vysokými jímači
(např. stožáry) se proti blesku speciálně nechrání, resp. využívá se latentního spoje
svodidel (svodnicí s elektricky izolační schopností s jiskřištěm) nad dilatačními
spárami a svodnic svodidel ve funkci jímačů.
Mostní objekty délky nad 100 m se vybaví jiskřišti dle obr. 32, 33, příloha 1 nad
podpěrami, výztuž podpěr se navrhne ve funkci zemniče ve spodní stavbě a
náhodného svodu s vývodem do dolní poloviny jiskřiště (např. vedle mostního
ložiska). Doplní se jiskřiště pod elektricky izolačními svodnicemi svodidel nad
dilatačními spárami. Definuje se provaření vybraných prvků výztuže pro účely
pospojení a přizemnění kovových neživých částí na NK s vývodem do horní poloviny
jiskřiště nad podpěrou. Pokud nelze provést elektricky definované pospojení neživých
částí s využitím provaření výztuže v NK (římsách) pomocí stoliček a kotevních
šroubů, připraví se vývody z provařené výztuže v blízkosti pat náhodných jímačů
(sloupků protihlukové stěny, portálu, apod.) z korozivzdorné oceli tak, aby neživé
části na NK byly pospojeny. Stanoví se podmínky pro svařování výztuže a nerezové
oceli dle čl. 5.4.3 těchto TP.
Kovové prvky pro pospojení neživých částí na NK vystavené klimatickým vlivům se
navrhují zásadně z korozivzdorné oceli.

104

ČSN 38 0810, ČSN EN 62305-1 až 4 resp. ČSN 34 1390, ČSN 34 1500, kapitola 7
ČSN EN 62305-1 až 4 resp. ČSN 34 1390 nezná určování počtu svodů pro mostní objekty, aplikace čl. 64 uvedené normy je
nevhodná.
105
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5.6.2

Stožáry osvětlení

V případě rozhodnutí zhotovitele dokumentace objektu osvětlení o ochraně stožárů
osvětlení 106 , provede se pospojení ocelových dříků stožárů umístěných na nosné
konstrukci mostu uzemňovacím vedením v podobě provařené výztuže nebo
strojeného vodiče z korozivzdorné oceli, lano CYY lze použít rovněž. Takto
pospojené dříky stožárů se spojí se svody. Dle typu chráněné konstrukce může být
svod opatřený vzduchovým jiskřištěm, jež se umísťuje v místech izolačně
oddělujících nosnou konstrukci mostu od spodní stavby, tj. v místech ložisek.
Ustanovení tohoto odstavce platí i pro trakční podpěry.
Pokud je nutné provádět ukolejnění stožárů, provádí se vždy přes průrazku s
opakovatelnou funkcí.

5.6.3

Trakční podpěry

Způsob ochrany před přepětím je stanoven normou 107 .
Umísťování ochran před přepětím jednotlivých samostatných úseků trolejových
vedení (ukolejňovací vodič) se provádí mimo chráněnou stavbu PK. U staveb s
délkou cca do jednoho kilometru délky je ukolejňovací lano vedeno na každou stranu
stavby. U delších staveb se řešení navrhuje individuálně.
Ochranná opatření proti přepětí se volí v koordinaci s ochranou proti účinkům
bludných proudů. V případě nezbytnosti umístění ochrany (ukolejňovacího vodiče) na
trakční podpěře na mostní stavbě, je nutno použít izolovaný ukolejňovací vodič.
Spojení s uzemňovacími svody ostatních kovových zařízení z důvodů vzduchových
jiskřišť nevyhovuje ustanovení ČSN 33 3516, čl. 3.10.2 o přímém spojení. Zároveň
spojení ocelových dříků všech trakčních podpěr umístěných na chráněném objektu
(zejména na mostě) se nevylučuje.
Trakční podpěry a závěsy umístěné na nosné konstrukci mostu a v tunelech
Ochrana trakčních podpěr před nebezpečným dotykem se provádí podle normy 108 .
Ukolejnění trakční podpěry musí být přes průrazku s opakovatelnou funkcí.
Jsou-li součástí vybavení tunelu závěsy pro trakční vedení, využije se z hlediska
ochrany proti nebezpečnému dotyku a proti přepětí ve smyslu normy 109 ochrany
polohou a dvojitou izolací, eventuelně se využije řešení s elektricky izolačním
oddělením závěsů 110 .
Zhotovitel dokumentace osvětlení použije rozvodnou soustavu s ochranou neživých
částí elektrickým oddělením dle normy 111 , ev. ochranu jednotlivého spotřebiče
(stožáru) elektrickým oddělením, přičemž napájecí elektrický kabel včetně připojení
jednotlivých stožárů musí odpovídat třídě izolace II.

106

ČSN 34 1390, čl. 185, nově ČSN EN 62305-2
ČSN 38 0810, čl.7.1., ČSN 34 1500, kapitola 7, ČSN 33 3516, čl.3.10
ČSN 34 1500 čl. 6.6.2. odst.b, případně dle 6.6.2 odst.c
109
ČSN 34 1500, čl. 6.4.5, čl. 6.6.8 a 6.6.9, ČSN 33 3516, čl.3.8.2
110
ČSN EN 50122-2 (34 1520) se použije přiměřeně tak, aby nebyly dotčeny zásady stanovené v těchto TP
111
ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 1500, resp. 50 122-1
107
108
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Při použití ochrany neživých částí elektrickým oddělením se ukotvení ocelového (ev.
železobetonového) dříku stožáru do mostní konstrukce může provést neizolovaně.
Pokud jsou tyto stožáry umístěny mimo POTV, není nutno je ukolejňovat ani
uzemňovat. V případě jejich ukolejnění nebo uzemnění se použije průrazka s
opakovatelnou funkcí.
V tunelech, kde nelze využít svítidla s třídou izolace II se postupuje individuálně dle
stavebního řešení tunelu a ve spolupráci se specializovaným pracovištěm. Využije se
elektricky izolační uložení na konstrukci a uzemňovací soustava připravená v tunelu
PK.

5.6.4

Zemnící soustavy

Zemnící soustavy pro stavby PK v prostředí s vlivem bludných proudů se navrhují
přednostně s využitím základového zemniče. Postupuje se dle ustanovení čl. 5.4.3 a
dalších.
Při návrhu zemnící soustavy je nutno splnit zároveň ustanovení norem 112 . Při návrhu,
který vyžaduje odlišné řešení (např. při návrhu zemnící soustavy v podmínkách
zvýšené agresivity prostředí) se doporučuje využít dostupnou literaturu 113 .
Uzemňovací soustava je tvořena přednostně základovým zemničem, vodorovnými
páskovými a drátovými vodiči, a jejich kombinací. Tyčové zemniče lze použít
výjimečně v místech, kde nelze jinou zemnící soustavu navrhnout nebo využít a
prokazatelně nemůže dojít k poškození úložných zařízení (včetně objektů PK).
Deskové zemniče se nepoužívají.
U vestavěných TS se upřednostňuje využití společných základových zemničů před
zemniči strojenými. Shodně se postupuje, při instalaci přípojkových skříní, pokud
nejsou stanoveny speciální podmínky pro oddělení zemnících soustav z důvodu
ochrany stavby před účinky bludných proudů.
Vestavěné TS musí být vybaveny základovým zemničem, pokud je to technicky
možné.
Strojené zemniče se navrhují v případech, kdy to ukládá norma112, např.
ekvipotenciálové prahy u transformační stanice na koncích tunelu lze řešit v
kombinaci s obětovanými anodami.
Základový zemnič se navrhuje podle stavebního řešení stavby PK. Pokud je pro
stavbu navržena sekundární ochrana – systém vodotěsných izolací, založí se strojený
zemnič do vyrovnávacího betonu. Pokud je stavba PK navržena bez sekundární
ochrany („bílá vana“), využije se základového zemniče v podobě výztuže základové
desky (vany) a navazující spodní stavby. Detaily řešení včetně vývodů vyplývají
z ustanovení čl. 5.4.3 a dalších těchto TP.

112
113

Zejména ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 3201, ČSN 33 2000-4-41, ČSN EN 62305-3
Např. Uzemňování elektrických zařízení, A.Kočvara, Elektro, sv.26, 1995, apod.
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6. Monitorovací systémy pro diagnostiku vlivu bludných
proudů a přítomnosti koroze ve výztuži
6.1 V rámci návrhů nových stavebních objektů PK nebo jejich rekonstrukcí se
doporučuje navrhovat prvky umožňující provádět diagnostická měření přítomnosti
bludných proudů a sledování koroze výztuže, jejichž účelem je včas informovat
správce o možném poškození výztuží korozí a umožnit tak správcům provádět včas
drobné opravy místo rozsáhlých rekonstrukcí.
6.2 Upřednostňují se návrhy prvků nedestruktivní diagnostiky se širší vypovídací
schopností (tj. i pro sledování korozních procesů z jiných důvodů než způsobených
výhradně vlivem bludných proudů).
6.3 Systémy se navrhují ve spolupráci se specializovaným pracovištěm zabývajícím
se diagnostickým průzkumem mostních objektů 114 a objednatelem stavby PK.
6.4 Návrh řešení se zapracuje do dokumentace stavby (DZS, RDS) v rámci
zpracování dokumentace pro ochranu stavby před účinky bludných proudů.
6.5 Navrhují se zejména prvky nedestruktivní diagnostiky s vypovídací schopností o:
- výskytu koroze ve výztuži
- korozní rychlosti
- měrném odporu sledované části konstrukce
- potenciálových nebo proudových poměrech v konstrukci
- stavu pH
- přítomnosti agresivních látek v betonu – zejména v exponovaných krycích vrstvách
betonu nad výztuží
6.6 Měření a vyhodnocení se provádí v souladu s MP-DEM.

114

TP 72
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7. Dokumentace elektrických rozvodů a zařízení pro
kontrolu vlivu bludných proudů
7.1 Kabelová vedení pro měření vlivu bludných proudů a propojování výztuží se
navrhují, je-li stanoven stupeň ochranných opatření č. 5. S přihlédnutím k charakteru
a rozsahu mostních konstrukcí a hodnocení základního korozního průzkumu se
propojovací kabelová vedení navrhují i při stanovení stupně ochranných opatření č.4.
Jedná se například o situování mostních konstrukcí překračujících vodní toky a dráhy
apod. Návrh řešení trvalých rozvodů pro sledování vlivu bludných proudů odsouhlasí
investor.
7.2 Na spodních stavbách a veřejně přístupných místech nesmí být propojovací vedení
navrhována tak, aby je bylo možné poškodit nebo odcizit. Zásadně se navrhují vedení
uložená ve stěnách a podpěrách konstrukcí, výjimečně v ocelových
nedemontovatelných trubkách na povrchu.
7.3 Dokumentaci propojovacích vedení zpracovává specializované pracoviště ve
spolupráci se zhotovitelem dokumentace stavební části mostu. Zhotovitel
dokumentace mostu zapracuje do stavební části dokumentace trubky pro vedení
kabelových vedení pod povrchem betonu a niky pro zapuštění měřicích skříní.
Kabelová vedení smí vystupovat ze zdí pouze na nepřístupných místech (mezi
podpěrou a nosnou konstrukcí), zevnitř měřicí skříně. Tam, kde nelze založit
chráničku pro kabelové vedení do betonu, upřednostní se před uložením na povrch
zapuštění kabelu do betonu v drážce. Vhodné je uložit kabelová propojovací vedení
přímo k výztuži, avšak tak, aby nebyla poškozena při betonáži.
7.4 V komorách mostů se doporučuje zvolit řešení, které by umožnilo vést kabelová
vedení ve stěně komory. Pokud je toto řešení vyloučené, volí se systém uložení
kabelových vedení, který kabely znehodnotí pro další použití (proti krádeži) – např.
dodatečným obetonováním, apod. viz obr. 12, příloha 1. Při uložení kabelů na
povrchu v komoře mostu se volí takové řešení, aby byl kabel pevně a
nedemontovatelně uchycen (aby jej nebylo možné snadno vytáhnout z trubky nebo
žlabu).
7.5 Trvalé rozvody nedostatečně zajištěné proti krádeži nesmí být instalovány.
Instalace bez speciálního zajištění proti krádeži lze provádět pouze do mostních
objektů, které jsou vybaveny systémem zabezpečení s dálkovým dohledem a
zesílenými dveřmi proti vniknutí nepovolaných osob.
7.6 Doporučuje se používat měřicí skříně pevné, např. skříně užívané v distribučních
sítích energetiky nebo telekomunikací. Je vhodné, aby navržené skříně byly vybaveny
energetickým zámkem, nebo zámkem FAB.
7.7 Propojovací vedení se navrhují tak, aby při měření elektrických odporů mohla být
využita čtyřvodičová metoda.
7.8 Svorkovnice se navrhují pro účely měření - zkušební, propojovací se zvýšenou
životností.
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8.

Aktivní ochrana staveb PK

8.1 Obecné požadavky na aktivní ochrany železobetonových
konstrukcí
8.1.1 Obecné požadavky na použití a provoz aktivní ochrany stanovuje norma 115 .
Zejména je nutno dodržet požadavky vyplývající z citovaných předpisů a norem
týkající se projednání návrhu aktivní ochrany se všemi správci cizích podzemních
zařízení a inženýrských sítí 116 .
8.1.2 Na mostních objektech s předpínací výztuží se aktivní ochrana s vnějším
zdrojem elektrické energie nenavrhuje, dokud nebude prokázáno (měřením, příp.
výpočtem), že nemůže způsobit poškození předpínací výztuže 117 .
8.1.3 Zásadně se nenavrhuje aktivní ochrana s vnějším zdrojem elektrické energie
proti účinkům bludných proudů, chemickým vlivům ani z jiných důvodů již v rámci
výstavby nového zařízení. Pokud stupeň ochranných opatření dosáhne č. 5, navrhují
se v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni ZDS opatření v rámci
předchozích kapitol, které jsou přípravou pro aplikaci aktivní ochrany. Mezi tato
opatření patří zejména:
- vyšší hustota provaření výztuže;
- větší četnost měřicích vývodů a vývodů pro připojení napájení aktivní ochrany;
- příprava na uložení napájecích kabelových vedení v rozsahu odsouhlaseném
zadavatelem, která se provede v rámci stavebního objektu;
- v rámci zpracování přípravné dokumentace se připraví položka pro možné
dodatečné ochranné opatření (eventuelně včetně užití aktivní ochrany);
8.1.4 Před aktivní ochranou s vnějším zdrojem elektrické energie se upřednostňuje
použití obětních elektrod a galvanických anod.
8.1.5 Návrh aktivní ochrany zpracovává výhradně specializované pracoviště jako
samostatnou dokumentaci na základě výsledků a doporučení měření zpracovaného
podle MP-DEM a dále podle těchto TP. Realizace a kontrola efektivnosti aktivní
ochrany se provede podle těchto TP.
8.1.6 Při návrhu katodické ochrany se zpravidla navrhuje řešení s dálkovým odečtem
dat, kontrolou funkčnosti systému a hlášením vniknutí do chráněné konstrukce nebo
do místa (kiosku) či zdroje katodické ochrany.
8.1.7 Nutnou podmínkou pro jakýkoliv návrh aktivní ochrany pro železobetonovou
konstrukci je prokázání provaření výztuže chráněného objektu.
8.1.8 Je nežádoucí zatěžovat výztuž proudovými hustotami vnuceného zdroje vyššími
20 mA.m2. Doporučuje se aplikovat hodnoty do 3 až 5 mA.m2.
8.1.9 Při instalaci zařízení každé aktivní ochrany je provozovatel stavby povinen
zajistit kontrolu průběžně měřených dat alespoň jedenkrát měsíčně po dobu alespoň
jednoho roku a výsledky působení aktivní ochrany vyhodnotit. Další sledování se
provádí průběžně s možností vyhodnocení stavu ochrany a měřených dat pomocí
dálkového přenosu dat. Vyhodnocení se provede vždy při podrobné prohlídce
chráněného objektu (tj. do třech let) 118 . Zařízení se navrhují tak, aby bylo možné
115

ČSN 03 8350, ČSN 03 8372 s výhradou odchylek uvedených v těchto TP
např. ČSN 03 83 72, čl. 108 a 109, ČSN 03 8374, část II., Zákon č.266/94 Sb. o drahách, atd.
117
např. nebezpečí destrukce vodíkem nebo rozpouštěním železa
118
Ustanovení nenahrazuje povinnost péče správce o aktivní ochranu vyplývající z ČSN 03 8374 a dalších
116
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průběžně sledovat efektivnost zařízení a v případě neuspokojivých výsledků nebo při
zjištění škodlivých účinků na chráněnou konstrukci mohlo být zařízení bez vedlejších
nákladů neprodleně demontováno.
8.1.10 Součástí návrhu aktivní ochrany musí být i plán kontrolních měření a
požadavků na údržbu, kterou zajišťuje správce podle kapitoly 9 těchto TP na základě
výsledků závěrečného měření specializovaného pracoviště po uvedení aktivní ochrany
do provozu a doporučení pro správce.

8.2 Požadavky na katodickou ochranu galvanickými obětními
anodami, vloženým proudem nebo kombinací obou zařízení,
katodická ochrana proti účinkům bludných proudů
8.2.1 Aktivní ochrana snižující účinky bludných proudů obsahující vnější
elektromotorickou sílu - zdroj elektrické energie se navrhuje pro železobetonové
konstrukce jen výjimečně, pokud její nezbytnost je prokázána výsledky měření podle
MP-DEM a dále pokud se prokáže neúčinnost všech realizovaných a realizovatelných
pasivních ochranných opatřeních včetně snížení pasivační schopnosti výztuže v
betonu. Při rozhodování o volbě aktivní ochrany se přihlíží k významu chráněného
objektu.
8.2.2 Ochrana se navrhuje jen výjimečně, pokud průzkumy prokáží vysokou
agresivitu prostředí, ve kterém je stavba uložena.
8.2.3 Za oprávněný lze považovat návrh aktivní ochrany s vnějším zdrojem elektrické
energie v případě, že potenciál betonářské výztuže vůči referentní elektrodě
Cu/CuSO4 v zemi uložené dosahuje po dobu šesti měsíců ze 75% sledované doby
potenciál 119 vyšší než +100 mV nebo pokud hodinový průměr měřeného napětí
překročí hodnotu napětí +500 mV. Při měření se sleduje stav pH krycí vrstvy betonu.
8.2.4 Pro účel navrhování aktivních ochran železobetonových staveb ve smyslu těchto
TP se definuje „Ochranný potenciál“ výztuže vůči referentní elektrodě Cu/CuSO4
uložené v zemi v rozpětí -600 až -750 mV 120 jako postačující a nejvhodnější, přičemž
rozhodující je posun vypínacího potenciálu alespoň o 100 mV.
8.2.5 „Ochranný potenciál“ výztuže vůči referentní elektrodě Cu/CuSO4 nesmí
překročit hodnotu -900 mV, výjimečně až -1000 mV za předpokladu, že zhotovitel
doloží výpočtem a následně prokáže měřením, že potenciál nezpůsobí „přechránění“
výztuže. Postačující je ochranný potenciál dle čl. 8.2.4. (při pH 10 až 12, měřeno
standardními metodami 121 )
8.2.6 Při návrhu ochrany se uplatní postupy zavedené pro ochranu liniových
zařízení 122 přiměřeně s ohledem na vlastnosti výztuže uložené v betonu a těchto TP.
8.2.7 Návrh katodické ochrany musí být doložen výpočtem prokazujícím technické
řešení s dimenzováním katodické ochrany a skutečnost, že katodická ochrana
nezpůsobí poškození výztuže („přechráněním“).
119

tj. při sledování po dobu jedné sezóny min. 1x měsíčně alespoň 1 hodinu, přičemž alespoň jedno měření musí trvat 24 hodin
přihlédne se ke konkrétní chráněné konstrukci - rozměry, členění stavby, požadavky na kapacitu zdroje, výsledky měření pH
atd.
121
Např. TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, TP 121 Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK
122
ČSN EN 12954, přihlédne se k SAEX–X-300
120
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8.2.8 Anody se navrhují s životností alespoň 25 let.
8.2.9 Dimenzování výstupního proudu usměrňovacího zdroje se provede v první fázi
výpočtem, vypočtené hodnoty se ověří experimentálně na stavbě. Dle provedených
měření a zkoušek na území ČR by neměl dodávaný proud do konstrukce překročit u
nepovlakovaných výztuží hodnoty 10A, obvykle dosahuje hodnot do jednoho ampéru.
POZN.: Některé zahraniční předpisy130 pro silně agresivní (slané) prostředí uvádí požadavek na kapacitu zdroje až 50 A pro
nepovlakovanou výztuž a 10 A pro povlakovanou výztuž. Výsledky provedených výzkumných aplikací katodických ochran na
mostních objektech v podmínkách ČR takové hodnoty neindikují.

8.2.10 Pro dimenzování anody uložené v zemi se stanovuje velikost proudu anodou na
základě úbytku materiálu:
pro povlakovanou výztuž s úbytkem 0,5 kg/rok:
100 mA/m2
pro výztuž nepovlakovanou s úbytkem 9,1 kg/rok
50 mA/m2
Anody se dimenzují na 120% jmenovitého proudu zdroje aktivní ochrany.
8.2.11 Anody navržené pro usměrňovače katodických ochran musí být navrženy
s maximálním zatěžovacím odporem o velikosti 0,9 Ω. Celková hodnota elektrického
odporu obvodu včetně kabelových vedení nesmí být větší než 1 Ω. U systémů, jejichž
zdroj je navržen z fotočlánků (solární systém) se tyto hodnoty snižují na polovinu.
8.2.12 Pro zajištění efektivního rovnoměrného proudového rozložení se optimální
vzdálenost anod od chráněného objektu volí individuálně podle výpočtu a místních
podmínek.
8.2.13 Použití hloubkových anod musí být doloženo geologickým průzkumem a
výpočtem 123 .
8.2.14 Minimální vzdálenost mezi anodou a jinou blízkou podzemní konstrukcí se
určí posudkem podle místních podmínek a s přihlédnutím k zavedeným normám pro
ochranu kovových zařízení122.
8.2.15 Hloubkové anody napájené ze dvou různých zdrojů musí být od sebe vzdáleny
min. 50 m.
8.2.16 Úbytek napětí na napájecích kabelech nesmí být větší než 10% u systému
s usměrňovacími zdroji a 3% u systému se solárními zdroji.
8.2.17 Napájecí kabely umístěné v blízkosti anod se navrhují zásadně se zvýšenou
izolační schopností (elektrickou pevností) a se zvýšenou odolností proti degradaci
elektrickým polem 124 .
8.2.18 Součástí zpracování projektové dokumentace je vyřešení majetkoprávních
vztahů vyplývajících z umístění anod na cizí pozemky.

8.3

Lokální katodická ochrana proti účinkům bludných proudů

8.3.1 V některých speciálních případech lze aplikovat katodickou ochranu proti
účinkům bludných proudů pouze na část stavby, která vykazuje potenciálový posun
123
124

například aplikace metody výpočtu pro návrh hloubkových anod pro podzemní nádrže dle ĆSN EN 12636
Např. v provedení Permarad, Halar, apod.
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do oblasti anodického rozpouštění oceli v betonu. Např. se může jednat o jednu
podpěru v bezprostřední blízkosti trakční soustavy.
8.3.2 Pro aplikaci ochrany platí v plném rozsahu ustanovení čl. 8.1 až 8.4.
8.3.3 Podmínkou aplikace systému je prokázání dostatečného elektrického izolačního
oddělení (minimálně dle čl. 5.4.9 těchto TP) chráněné části stavby od zbývajících
částí stavby, zejména nosné konstrukce ve smyslu těchto TP.
8.3.4 Anody se umísťují v blízkosti chráněné části stavby dle výpočtu s ohledem na
rozměr chráněné části stavby.
8.3.5 Před aplikací ochrany se doporučuje provést dlouhodobé zkušební měření bez
vnuceného zdroje a s vnuceným zdrojem s analýzou napěťových a proudových
poměrů na celé konstrukci. V rámci analýzy je nutno ověřit, zda v některých částech
nedochází ke vzniku nových nežádoucích anodických oblastí (zejména na nosné
konstrukci). Pokud ano, je třeba návrh přehodnotit, upravit nebo neaplikovat.

8.4

Kritéria efektivnosti katodické ochrany 125

Katodická ochrana se považuje za efektivní, pokud
- při katodické polarizaci po dobu alespoň 50 hod potenciál bezprostředně po vypnutí
ochrany (do 2 s) poklesne alespoň o 100 mV, přičemž první měření se provádí
nejdříve po 21 dnech od dokončení betonářských prací, resp. uvedení katodické
ochrany do provozu
- pokles potenciálu v průběhu prvních 4 hodin po vypnutí musí být větší než 100 mV.
- hodnota ochranného potenciálu je stabilní a dosahuje hodnoty v rozmezí -0,650 do
-0,750 V, když doporučená hodnota ochranného potenciálu je definována čl. 8.2.4.
POZN.: Katodická ochrana podle čl. 8.2 a 8.3 je řešení nestandardní a není určené pro běžnou praxi, ale pouze jako zcela
vyjímečné nouzové řešení vyžadující dlouhodobou součinnost mezi správcem PK a specializovaným pracovištěm.

8.5 Členění dalších aktivních ochran pro snížení korozního
působení bludných proudů
8.5.1

Jednoduchá drenáž

Jednoduchá drenáž spočívá v odvedení bludných proudů z ohroženého zařízení
vodivým spojením ke zdroji bludných proudů.
Užití jednoduché drenáže je pro ochranu betonových konstrukcí nepřípustné.

125

ČSN 03 8350, příloha A se použije přiměřeně s ohledem na výztuž v betonu podle ustanovení v těchto TP
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8.5.2

Řízená drenáž

Řízená drenáž je tvořena nízkoohmovým spojením chráněného objektu a zdrojem
bludného proudu s využitím diodového členu. Zejména ve vztahu k provozovateli
dráhy 126 je nutno při návrhu respektovat požadavky na bezpečnost provozu z hlediska
možného zavlečení rušivých napětí elektrickým obvodem drenáže do
zabezpečovacích zařízení dráhy. Řízená drenáž musí být vybavena tak, aby sledované
údaje mohly být měřeny za provozu bez zásahu do zařízení. Všechna drenážní vedení
v daném místě musí být vedena odděleně z důvodu možných interferencí.
Zařízení se doporučuje navrhovat pouze jako nouzové řešení, není-li možné volit jiný
způsob ochrany.
Příklad drenáže je uveden na obr. 34, příloha 1
POZN.: Při připojení řízené drenáže na koleje železniční dráhy je nutné splnit podmínky norem ČSN 34 2613 a ČSN 34 2614.

8.5.3 Saturáž
Jedná se o zařízení, které umožňuje řízeně „odsávat“ bludný proud. Mezi chráněný
objekt a zdroj bludného proudu je zapojen potenciálem řízený usměrňovač. Regulace
„odsávání“ bludného proudu je řízena rozdílem potenciálu mezi předem zadanou
hodnotou a potenciálem ovlivněným bludnými proudy chráněného objektu.
Usměrňovač se dimenzuje podle předpokládaných hodnot bludných proudů. Zařízení
se chrání před přepětím. Zařízení saturáže musí být vybaveno tak, aby sledované
údaje mohly být měřeny za provozu bez zásahu do zařízení. Ve vztahu k správci PK
platí ustanovení čl. 8.1.9 a 8.1.10.
Zařízení se doporučuje navrhovat pouze jako nouzové řešení, není-li možné volit jiný
způsob ochrany.
8.5.4 Odsávání s anodovým zařízením
Pro odsávání se použijí obětní nebo galvanické elektrody - anody. Odsávání bludných
proudů bez vnějšího zdroje elektrické energie se považuje za nejvhodnější způsob
použití aktivní ochrany, přičemž s použitím galvanických anod musí být kontrolován
proud mezi anodou a katodou (tj. chráněnou stavbou). Podle výsledků výpočtů a
kontrolních měření se zařízení doplňuje o regulační odpor, případně diodové členy
s malým prahovým napětím. Ochrana se použije v případě, pokud bylo měřeními
v průběhu stavby nebo po jejím dokončení ověřeno, že pasivní ochranná opatření jsou
neúčinná a přítomnost bludných proudů ohrožuje korozní stav výztuže.
Obětní elektrody se použijí i při nouzovém řešení ochrany proti účinkům bludných
proudů pomocí vodivého propojení všech částí chráněné konstrukce.
Životnost anod se navrhuje alespoň na 10 let.
Příklad řešení je uveden na obr. 35, příloha 1.

126

Použití drenáže v podmínkách SŽDC vyžaduje zvláštní projednání podle zák. č.266/1994 Sb, včetně určení provozovatelů
jednotlivých částí zařízení - není k datu nabytí účinnosti těchto TP dopracováno.
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8.6 Aktivní ochrany konstrukčních částí staveb PK snižující
působení vnějšího agresivního prostředí (katodická ochrana proti
chemickým vlivům)
8.6.1 Použití této aktivní ochrany není vázáno na výskyt a působení vnějších
bludných proudů. Tato aktivní ochrana se použije v případě zjištěného negativního
korozního působení zejména chemických vlivů (chloridy, nízké pH) na výztuže
konstrukčních částí staveb a nezbytnost použití aktivní ochrany bude prokázána
doložením chemických vlastností škodlivého prostředí (pH, chloridy) a sníženou
pasivační schopností výztuže v betonu.
8.6.2 Na mostních objektech s předpínací výztuží se aktivní ochrana nenavrhuje,
dokud nebude prokázáno, že nemůže způsobit poškození této výztuže.
8.6.3 Katodickou ochranu lze navrhovat jednak pro ochranu nadzemních částí stavby
(nosné konstrukce) vystavené koroznímu působení agresivního prostředí ve vzduchu a
zimnímu solení a jednak pro části staveb uložených v zemi a vystavených agresivním
podzemním vodám nebo agresivnímu prostředí v zemi.
8.6.4 Katodická ochrana se navrhuje pro stavby PK na základě výsledků
diagnostických měření 127 pro nově navrhované stavby a podle diagnostických měření
a měření specifikovaných pro rekonstruované stavby v rámci zpracované PD ve
stupni DZS. Při přípravě nových staveb PK, u nichž připadá v úvahu nutnost použití
aktivní ochrany, se přednostně navrhne např. povlakovaná nebo nekovová výztuž a
teprve jako poslední možnost se navrhne aktivní (katodická) ochrana.
8.6.5 Postupy pro návrh katodické ochrany dle této kapitoly stanovuje norma 128 .
8.6.6 Postupy pro návrh ochrany pro elektrochemickou realkalizaci a chloridovou
extrakci stanovuje předpis 129 .
8.6.7 Návrh katodické ochrany musí být doložen výpočtem prokazujícím technické
řešení s dimenzováním katodické ochrany a skutečnost, že katodická ochrana
nezpůsobí poškození výztuže („přechráněním“).
8.6.8 Katodická ochrana se volí s ohledem na rozsah poškození celoplošná nebo
lokální. Při návrhu ochrany se posuzuje ekonomická efektivnost řešení. Při
posuzování se vychází z doby životnosti aktivní ochrany 25 let.
8.6.9 Mezní ochranný proud katodické ochrany se stanovuje v závislosti na použité
výztuži a agresivitě prostředí. Za maximální ochranný proud pro betonářskou
nepovlakovanou výztuž se považuje 20 mA/m2. Doporučený ochranný proud je 3 až 5
mA/m2.
Mezní ochranný proud pro povlakované výztuže se stanovuje v závislosti na druhu
povlaku od 0,1 (PE povlak) do 0,75 (epoxidový povlak) mA/m2.
8.6.10 Pro účel navrhování katodické ochrany proti chemickým vlivům ve smyslu
těchto TP se definuje „Ochranný potenciál“ výztuže dle normy104, tj. -0,850V.
8.6.11 Při návrhu katodické ochrany pro konstrukce uložené v agresivních (slaných)
prostředích (vodách) je nutno hodnoty uvedené v čl. 8.6.9 a 8.6.10 korigovat. V těchto
případech se přihlédne k jiným dostupným odpovídajícím předpisům 130 .
127

TP 72, TP 183, TP 121, MP-DEM
ČSN EN 12696
129
ČSN CEN/TS 14038-1, pr CEN/TS 14038-2
130
viz Obdobné zahraniční předpisy, např. SAE-X-300
128
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8.6.12 Při návrhu je nutné zajistit rovnoměrné rozložení proudu např. využitím (a
kontrolou) dostatečného provaření výztuže, rozložením anod, homogenním betonem –
viz čl. 8.1.7.
8.6.13 Zdroj proudu katodické ochrany se navrhuje zásadně na místě nepřístupném
veřejnosti, případně v přístavku nebo v kiosku. Při návrhu napájecích vedení se
postupuje shodně s požadavky na propojovací vedení uvedenými v kapitole 7. Při
návrhu zdroje se přednostně využívá možnosti napájení z místních elektrických
instalací v chráněné konstrukci, případně se upřednostní sluneční články.

9.

Pokyny pro údržbu

Správce PK (mostního objektu) podle níže uvedených zásad zodpovídá za údržbu a
provozní funkci instalovaných zařízení.

9.1 Pokyny pro údržbu mostních objektů opatřených základními
ochrannými opatřeními
9.1.1 Stupeň č. 1 a č. 2
Údržba a předepsané prohlídky se provádí podle normy 131 .
9.1.2 Stupeň č. 3
Činnost údržby a rozsah prohlídek musí být rozšířeny oproti postupům uvedeným
v normě o dohled a péči nad konstrukčními prvky ochranných opatření. Sníh
(zejména prosolený), nečistoty a vlhkost vzduchu způsobují vodivé cesty povrchem
izolačních prvků a znehodnocují funkci ochranných opatření.
Jde o:
- udržování předepsaných vzduchových mezer nebo čistoty izolačních spojů svodidel
a zábradlí na koncích mostu, v zimním období i o odstraňování sněhu z uvedených
míst
- zvýšenou péči při čištění mostních závěrů
- udržování čistoty izolačních materiálů pod ložisky nosné konstrukce
- udržování čistoty izolačních oddělení odvodnění, umístěných v místech přechodu
z nosné konstrukce na svody připevněné na spodní stavbě mostu
- kontrolu dodržení předepsané vzdušné vzdálenosti vzduchových jiskřišť ochrany
kovových součástí mostu a jeho vybavení před elektrickým přepětím
9.1.3 Stupeň č. 4
Činnost údržby a rozsah prohlídek musí být prováděna v rozsahu jako pro stupeň č.3 a
požadavky jsou rozšířeny o udržování vývodů výztuže. Jde o nátěry, funkčnost
úchytných šroubů na vyvedené výztuži. Potřebná měření v časovém intervalu
hlavních
prohlídek131 (4 až 6 let) správce provádí sám nebo zajišťuje u
specializovaného pracoviště. Jedná se o měření obvykle specifikovaná na základě
131

ČSN 73 6221, TP 154
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výsledků měření a doporučení pro správce provedených specializovaným pracovištěm
podle MP-DEM při rekonstrukci nebo výstavbě objektu. V rámci výsledku měření
uvedených v DEMZ může specializované pracoviště periodu měření upravit.
Zpravidla u běžných a vyhovujících výsledků na dvojnásobek případně trojnásobek
uvedené periody, tj. obvykle po 8 nebo 12 letech. V případě nevyhovujících výsledků
nebo výsledků indikujících korozní procesy má specializované pracoviště oprávnění
tuto periodu zkrátit na dobu kratší – obvykle jeden až dva roky. V takovém případě se
obvykle provádí jen speciální měření a nikoli měření komplexní.
9.1.4 Stupeň č. 5
Činnost údržby a rozsah prohlídek vč. potřebných měření se dále oproti stupni č. 4
rozšiřuje o udržování skříněk (rozvaděčů), měřících objektů a propojovacích objektů.
Jedná se o nátěry, úchytné šrouby vík skříněk a svorek propojovacích kabelových
(vodičů) vedení uvnitř skříní. Provádí se kontrola neporušenosti vodivých propojení
nainstalovaných na mostě při jeho výstavbě. Kontroluje se eventuelně neporušenost
trvale zabudovaných měřících sond. Rozsah těchto zařízení se u jednotlivých mostů
liší a je určen dokumentací skutečného provedení. Potřebná měření v časovém
intervalu hlavních prohlídek správce provádí sám nebo zajišťuje u specializovaného
pracoviště. Jedná se o měření obvykle specifikovaná na základě výsledků měření a
doporučení pro správce provedených specializovaným pracovištěm podle
metodického pokynu DEMZ při rekonstrukci nebo výstavbě stavebního objektu.
Z hlediska periody měření se postupuje analogicky dle bodu 9.1.3 těchto TP.
9.1.5 Pokud výsledky měření podle DEMZ správce nemá k dispozici, postupuje
správce zařízení podle MP-DEM v rámci nejbližší hlavní prohlídky stavby tak, že ve
spolupráci se specializovaným pracovištěm stanoví odpovídající rozsah měření podle
MP-DEM a měření zajistí.

9.2 Pokyny pro údržbu mostních objektů pro případ ukolejnění
ochranných sítí a štítů nad elektrizovanou železniční dráhou
Ověřuje se funkce průrazky podle pokynů výrobce a izolace ukolejňovacích vodičů
při běžných prohlídkách mostů.
U stávajících mostních staveb je v rámci prohlídek mostů nutno zjistit, zda ukolejnění
příslušenství mostu bylo provedeno podle normy 132 . V případě, že stávající ukolejnění
stavby je provedeno nevyhovujícím způsobem (zejména přímé ukolejnění stavby), je
nutno postupovat podle zvláštního předpisu 133 a nedostatky neprodleně odstranit.
Není dovoleno, aby zástupce dráhy instaloval nebo demontoval zařízení pro
ukolejnění bez vědomí a souhlasu správce PK a naopak. Správce PK nesmí bez
souhlasu správce dráhy instalovat nové ukolejnění nebo jej obnovit, případně
demontovat zařízení, které bylo instalováno na základě platného legislativního
procesu (zpracování dokumentace, její projednání a realizace stavby).

132

ČSN 34 1500, ČSN EN 50122-1
„Doporučení k praktickým aplikacím ukolejňování protidotykových zábran (ochranných sítí a štítů) mostních objektů
pozemních komunikací nad trakčním vedením ČD, zejména pro správce mostních objektů PK“, Věstník dopravy 7/96

133
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9.3 Pokyny pro údržbu staveb PK (zejména mostních objektů)
opatřených následnými ochrannými opatřeními
Následná ochranná opatření ve smyslu kapitoly 8 těchto TP vyžadují činnost a rozsah
prohlídek správce nad rámec běžného harmonogramu prohlídek mostu 134 . Povinnost
kontroly následných opatření vyplývá nejen z ustanovení těchto TP v kapitole 8, ale i
dalších norem 135 . Správce společně s pravidelnými prohlídkami zajišťuje v rámci
hlavních prohlídek (a v intervalech stanovených v rámci provozních předpisů aktivní
ochrany) kontrolní měření a hodnocení vlivu bludných proudů na stavbu PK včetně
hodnocení efektivnosti pasivních a aktivních ochranných opatření.
Pokyny pro údržbu se specifikují pro jednotlivou stavbu (mostní objekt) podle
výsledků měření a vyhodnocení DEMZ.

9.4 Pokyny pro údržbu staveb PK (zejména mostních objektů)
vybavených aktivní ochranou
9.4.1 Správce při přejímce stavby převezme dokumentaci stavby obsahující:
- dokumentaci skutečného provedení, zejména se zakótováním pozice anod
- doklady upravující majetkoprávní vztahy, pokud se anody nachází na cizích
pozemcích, vztah k měření spotřeby elektrické energie (vlastní odběr, elektroměr,
apod.)
- výchozí naměřené hodnoty včetně jejich popisu, grafické výstupy
- závěrečnou zprávu (DEMZ) obsahující pokyny pro další provoz zařízení
9.4.2 Správce PK musí být v rámci přejímky proškolen o obsluze zařízení,
požadavcích na sledování a údržbu a event. o požadavcích na přenos a archivaci dat.
9.4.3 V rámci přejímek musí být dohodnuty podmínky provozu – zejména, kdo bude
periodicky a v jaké periodě odečítat data, kdo je bude vyhodnocovat s ohledem na
korozní stav mostní konstrukce z hlediska ochrany před účinky bludných proudů, ale i
např. chemických vlivů.
9.4.4 Správce chráněné stavby zajišťuje údržbu systému ochrany.
9.4.5 V případě instalace drenáží na kolej trati správce PK přebírá od zhotovitele
doklady o způsobilosti zařízení pro provoz v podmínkách elektrizované trati a uzavře
dohodu se správcem dráhy o provozování systému ochrany.
9.4.6 Správce PK kontroluje a zajišťuje funkci systému pro přenos dat. Data
archivuje, případně ve spolupráci se specializovaným pracovištěm zpracovává.
Soubor dat je vždy součástí DEMZ k dané periodě měření a vyhodnocení.

134
135

ČSN 73 6221
ČSN 03 8373, část III, IV a V, ČSN 03 8374, ČSN EN 15509, ČSN EN 12954
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CITOVANÉ PŘEDPISY A NORMY
V těchto TP jsou na příslušných místech textu odkazy na normy a předpisy uvedené
níže. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných předpisů a norem stávají součástí
těchto TP.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění,
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění,
Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění,
Vyhláška č. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a
technický řád drah v platném znění,
Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích v platném znění,
Vyhláška č. 146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb v platném znění.
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění
Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj
č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení v platném znění

Vyhláška č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických
požadavcích na výstavbu v platném znění
ČSN 03 8005:1993

Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany

podzemních úložných zařízení
ČSN EN 12696 (03 8340): 2001 Katodická ochrana oceli v betonu
ČSN CEN/TS 14038-1 (03 8343): 2006 Elektrochemická realkalizace a úprava extrakcí
chloridů vyztuženého betonu - Část 1: Realkalizace
pr CEN/TS 14038-2: 2007
Electrochemical re-alkalisation and chloride extraction
treatments for reinforced concrete – Part 2: Chloride extraction
ČSN 03 8350:1996

Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

ČSN EN 12954 (03 8355): 2001 Katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě
nebo ve vodě − Všeobecné zásady a aplikace na potrubí
ČSN EN 13636 (03 8358): 2005 Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a
souvisících potrubí
ČSN EN 14505 (03 8359): 2006 Katodická ochrana složitých konstrukcí
ČSN EN 15509 (03 8360): 2004

Měřicí postupy v katodické ochraně

ČSN P CEN/TS 15280 (03 8369): 2007 Hodnocení pravděpodobnosti koroze střídavými
proudy u potrubí uložených v půdě - Aplikace na katodicky chráněná potrubí
ČSN 03 8370:1963 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
ČSN 03 8370:1979 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými,
hliníkovými a ocelovými obaly
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ČSN 03 8372:1977
nebo ve vodě

Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi

ČSN 03 8373:1976 Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí
a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi
ČSN 03 8374:1977

Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

ČSN EN 15112 (03 8377): 2007 Vnější katodická ochrana pažnic
ČSN EN 15257 (03 8391): 2007 Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a
certifikace pracovníků katodické ochrany
ČSN EN ISO 5817 (050110): 2008 Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich
slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) Určování stupňů kvality
ČSN EN 288-9 (050319): 2000 Stanovení a schvalování postupů svařování
kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových
potrubí na pevnině i mimo pevninu
ČSN EN ISO 17660-1 (050326): 2007 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1:
Nosné svarové spoje
ČSN EN ISO 17660-2 (050326): 2007 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2:
Nenosné svarové spoje
ČSN EN 1011-1 (052210): 2000 Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování
ČSN EN 1011-3 (052210): 2002 Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
Norma ČSN EN 1011-4 (055210): 2002 se týká svařování korozivzdorných ocelí a uvádí
všeobecná doporučení pro tavné svařování těchto ocelí, vlastní
ČSN EN ISO 2560 (055005): 2007 Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční
obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
ČSN 33 2000-4-41: 2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost
- Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-473:1994 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4:
Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 470:
Všeobecně - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-5-54: 1996
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr
a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-54 ed.2: 2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba
elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
ČSN 33 3516: 1994 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
ČSN 34 1390:1970

Předpisy pro ochranu před bleskem (zrušeno 02.2009)

ČSN EN 62305-1 (34 1390): 2006 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305-2 (34 1390): 2006 Část 2: Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
ČSN EN 62305-3 (34 1390): 2006 Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
ČSN EN 62305-4 (34 1390): 2006 Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
ČSN 34 1500: 1995 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení
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ČSN EN 60077-1 (341510): 2003 Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla
ČSN EN 50122-1 (34 1520): 2000 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1:
Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování
ČSN EN 50122-2 (34 1520): 2000 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: Ochranná
opatření proti účinkům bludných proudů, působených DC trakčními proudovými soustavami
ČSN EN 50162 (341521): 2005 Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných
proudových soustav
ČSN IEC 913 (34 1540): 1993 Elektrotechnické předpisy - Elektrické trakčné nadzemné
vedenia
ČSN 34 2613: 1998 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky
pro jejich činnost ČSN IEC 913 a dalších
ČSN 34 2614: 1998 Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování,
provozování a používání kolejových obvodů
ČSN 34 5145 (34 5145): 1988 Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční
zařízení
ČSN 38 0810: 1986 Použití ochran před přepětím v silových zařízeních
ČSN IEC 93 HD 429 (34 6460): 1993 Metody měření vnitřní rezistivity a povrchové
rezistivity tuhých elektroizolačních materiálů
ČSN IEC 167 (34 6461): 1993 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Skúšobné
metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov
ČSN 72 1200: 1994 Křemenné písky. Základní technické požadavky
ČSN 73 1200: 1977 Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1208: 1986 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
ČSN 73 1209: 1985 Vodostavebné betony - zrušeno
ČSN ISO 9690 (73 1215): 1993 Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na
beton a železobetonové konstrukce – návrh normy nebyl zaveden, zrušeno
ČSN EN 1504-1 až 1504-10 (732101): 2000-2006 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1 až
část 10 (pozn.: polymerní malty a polymerní betony)
ČSN 73 2400: 1988 Provádění a kontrola betonových konstrukcí - zrušeno
ČSN 73 2401: 1989 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN P ENV 13670-1: 2001 (73 2401) Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 206-1: 2006 (73 2403) Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení
ČSN 73 6200: 1977 Mostní názvosloví
ČSN 73 6201: 2008 Projektování mostních objektů
ČSN 73 6206: 1972 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
ČSN 73 6220: 1996 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6221: 1996 Prohlídky mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6223: 1995 Ochrana proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a
proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah
ČSN 73 7501: 1993 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná
ustanovení
70

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

TP 124

ČSN 73 7507: 2005 Projektování tunelů pozemních komunikací
ČSN 74 2870: 1975 Ocelové kotvy pro kotvení kabelů konstrukcí z dodatečně předpjatého
betonu
ČSN P 74 2871: 1996 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení
ČSN EN 13391 (742871): 2004 Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání

MP-DEM: 2008, Metodický pokyn - Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření
betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací, MD
ČR
SR5/7(S): 2009, Služební rukověť - Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů
staveb železničního spodku, SŽDC
SR5/7-DEM: 2009 (zde jen: SR-DEM) Služební rukověť - Dokumentace elektrických a
geofyzikálních měření betonových mostů a osttaních betonových konstrukcí železničního
spodku, SŽDC
Doporučení k praktickým aplikacím ukolejňování protidotykových zábran (ochranných sítí a
štítů) mostních objektů pozemních komunikací nad trakčním vedením ČD, zejména pro
správce mostních objektů PK“, Věstník dopravy 7/96
Metodický pokyn MD ČR: Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK), VD18/2008
Metodický pokyn: Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK, Věstník dopravy 6/98
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), kap. 11,
Technické kvalitativní podmínky staveb PK (TKP), 30 kap.
Technické podmínky, zejména:
- TP 54 Provádění železobetonových desek spřažených s prefabrikovanými nosníky
mostů PK, l992
- TP 63 Ocelová svodidla na PK, l994
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, 2008
- TP 73,74 Zesilování betonových mostů pozemních komunikací externí lepenou
výztuží a/nebo spřaženou železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet. 1996
- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK, 2006
- TP 76a,b Geotechnický průzkum pro stavby PK, 2001,
- TP 76c Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů PK, 2001,
- TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů PK, 1995
- TP 80 Elastický mostní závěr, 2003
- TP 83 Odvodnění PK, 2008
- TP 86 Mostní závěry, 2008
- TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům, 1997
- TP 98 Technologické vybavení tunelů PK, 2003
- TP 104 Protihlukové clony PK, 2008
- TP 106 Lanová svodidla na PK, 2001, 2008
- TP 107 Odvodnění mostů PK, 2008
- TP 113 Značky a symboly pro výkresy PK, l998
- TP 114 Svodidla na PK (zatížení, stanovení úrovně zadržení, navrhování „jiných“
svodidel), 1998
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- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK, 2000
- TP 121 Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK, 2008
- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní
objekty a ostatní betonové konstrukce PK, 2008
- TP 128 Ocelové svodidlo NH 4, l999
- TP 129 Zkoušení a schvalování svodidel, 1999
- TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu, 2008
- TP 139 Betonové svodidlo, 2000, 2008
- TP 144 Doporučení pro navrhování nových a posuzování stávajících betonových
mostů PK, 2001
- TP 149 Zatížitelnost mostů PK v návaznosti na EN, 2001
- TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů PK, 2002
- TP 155 Betonové mosty a konstrukce staveb PK, 2008
- TP 160 Mostní elastomerová ložiska, 2004
- TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso, 2004
- TP 167 Ocelové svodidlo NH 4, 2008
- TP 168 Ocelové svodidlo Voest-Alpine, 2004,
- TP 173 Použití mostních ložisek, 2008
- TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů PK, 2006
- TP 178 Izolační systémy mostů PK (polymetylmetykryláty) , 2008
- TP 183 Diagnostický průzkum mostů PK postupy monitorování a vyhodnocení koroze
výztuží v -betonu metodou akustické emise, 2007
- TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2, 2007
- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích 2007
- TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2, 2008
- TP 191 Ocelové svodidlo MS4/H2, 2008
- TP 192 Dlažby pro konstrukce PK, 2008
- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů, 2008
- TP 194 Kompozitní materiály pro vybavení objektů PK, 2008
- TP 195 Otevírací ocelové svodidlo SAB, 2008
- TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard, 2008
- TP 201 Sledování trhlin Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích,
2008
Vzorové listy MD ČR, zejména:
- VL 4 Mosty, l2/2008
Technické a kvalitativní podmínky staveb Českých drah, kapitola 25, Protikorozní ochrana
úložných zařízení a konstrukcí, ČD, s.o.

ASTM C876-91: 1999 Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated
Reinforcing Steel in Concrete
TPG 920 25 Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
(Technická Pravidla ČPS)
TP 208: Ochrana oceĺovej výztuže betónu proti korózii v agresívnom prostredí a proti
účinkom bludných prúdov (VÚIS), 1985, Smernice pre aplikáciu
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SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY
Výnos č.15/1980 VDP Směrnice o ochraně kovových, v zemi uložených zařízení před korozí.
ČSN EN 45020 (01 0101): 1995 Všeobecné termíny a jejich definice, týkající se normalizace
a souvisejících činností
ČSN-IEC 50/191 (01 0102): 1993 Mezinárodní elektrotechnický slovník, kapitola 191,
spolehlivost a jakost služeb
ČSN 01 0105: 1984 Názvosloví technické diagnostiky
ČSN 01 0250: 1973 Statistické metody v průmyslové praxi
ČSN 01 0251: 1989 Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební
metody pomocí mezilaboratorních zkoušek
ČSN 01 3467: 1987 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN EN 12473 (03 8351):2000 Všeobecné zásady katodické ochrany v mořské vodě.
ČSN EN 12495 (03 8352): 2000 Katodická ochrana upevněných ocelových konstrukcí v
příbřežních vodách
ČSN EN 13173 (03 8353): 2001
příbřežních vodách

Katodická ochrana plovoucích ocelových konstrukcí v

ČSN EN 13174 (03 8354): 2001 Katodická ochrana přístavních staveb
ČSN EN 12474 (03 8356): 2001 Katodická ochrana podmořských potrubí
ČSN EN 12499 (03 8357): 2003 Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení
ČSN 03 8360: 1979 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v
zemi. Všeobecná ustanovení
ČSN 03 8361: 1991 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v
zemi. Fyzikálně chemický rozbor zemin a vod
ČSN 03 8362: 1976 Měděná referenční elektroda k měření potenciálu. Podzemní kovová
konstrukce - půda
ČSN 03 8363: 1979 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v
zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou
ČSN 03 8364: 1979 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v
zemi. Měření velikosti a směru proudu v kovovém zařízení
ČSN 03 8365: 1988 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v
zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi.
ČSN 03 8366: 1992 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v
zemi. Potenciálová měření
ČSN 03 8367: 1979 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v
zemi. Stanovení velikosti proudu unikajícího (vnikajícího) z (do) kovového zařízení
ČSN 03 8368: 1989 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v
zemi. Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi
ČSN 03 8369: 1986 Omezení korozního účinku interferenčních proudů na liniová zařízení.
ČSN 03 8375: 1987

Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi

ČSN 03 8376: 1977 Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní
měření z hlediska ochrany před korozí
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ČSN 34 3109: 1997 Elektrotechnické předpisy Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním
vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách o celostátních, regionálních a vlečkách
ČSN IEC 93 HD 429 (34 6460): 1993 Metody měření vnitřní rezistivity a povrchové
rezistivity tuhých elektroizolačních materiálů
ČSN 62 0002: 1994 Třídění a označování pryže
ČSN 64 1301: 1991 Epoxidové pryskyřice
ČSN EN 12620 (721502): 2004 Kamenivo do betonu
ČSN EN 197-1 (722101): 2000 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody
cementů pro obecné použití
ČSN EN 1008 (732028): 2003 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků,
zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako
záměsové vody do betonu
ČSN 72 2320: 1993 Stavební konstrukce. Těsnící hmoty - tmely
ČSN 72 2321: 1993 Plastifikační přísady
ČSN 72 2322: 1993 Provzdušňovací přísady
ČSN 72 3000: 1987 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 1001: 1988 Základová půda pod plošnými základy
ČSN 73 1002: 1989 Pilotové základy
ČSN 73 1201: 1988 Navrhování betonových konstrukcí
ČSN 73 1206: 1986 Spřažené ocelobetonové konstrukce
ČSN 73 1214: 1984 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti
korozi
ČSN 73 1216: 1988 Betonové konstrukce - navrhování primární protikorozní ochrany
ČSN 73 1401: 1995 Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN PNV 1994-1-1 (73 2089): 1994 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí
ČSN EN 445 (73 2408): 1998 Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody
ČSN EN 446 (73 2409): 1998 Injektážní malta pro předpínací kabely - Postup injektování
ČSN EN 447 (732410): 1998 Injektážní malta pro předpínací kabely - Požadavky na běžnou
maltu
ČSN 73 3050: 1987 Zemní práce
ČSN 73 6005: 1994 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6205: 1999 Navrhování ocelových mostů
ČSN 73 6207: 1993 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN 73 6209: 1996 Zatěžovací zkoušky mostů
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OBDOBNÉ ZAHRANIČNÍ PŘEDPISY
UIC 605 VE Schutz gegen Korrosion (1). Massnahmen bei Gleichstrombahnen zur
Verringerung der Korrosionsgefahr durch Streustrőme (1981)
Richtlinien zum Schutz gegen Korrosion durch Streustrőme von Gleichstromanlagen,
Korrosionskommission der SGK, C3d, Švýcarsko (1995)
DIN 30 676 Plannug und Anwendung des kathodischen Korrosionsschutzes fűr den
Außenschutz (1985)
SAES-X-300 Cathodic Protection Marine Structures, SAE, (1992)
SAES-X-600 Cathodic Protection of In-plant Facilities, SAE, (1992)
SAES-X-700 Cathodic Protection Onshore Well Casings, SAE, (1993)
MIL-P-15736/8 Cathodic Protection - External Organic Coating for the Corrosion
Protection if Building, ASSIST (USA, Kalifornie)
TP 51 Standard Test Method for Testing Cathodic Protection Materials and Systems for
Bridges (AASHTO)
MP 5

Standard Specification for Bridge Desk Cathodic Protection, (AASHTO)

BS 1591:1995 Specification for Corrosion Resisting High Silicon Iron Casting
BS 7361:Part1:1991 Cathodic Protection. Code of Practise for Land and Marine Applications.
RP0187-87 Standard, Recommended Practise, Design Considerations for Corrosion Control
of Reinforcing Steel in Conrete (NACE)
RP0290-90 Standard, Recommended Practise, Cathodic Protection of Reinforcing Steel in
Atmospherically Exposed Concrete Structures (NACE)
Smernice 162: Sekundárna protikorózna ochrana betónových a železobetónových konštrukcí
(VÚIS), 1981, Smernice pre aplikáciu
Smernice 248: Protikorózna ochrana betonárskej a predpínacej výztuže (VÚIS), 1989,
Smernice
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Obr. 1 Schematické znázornění toku bludných proudů
(zdrojem bludných proudů je elektrizovaná trať a katodická ochrana)
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PŘÍLOHA 1

Obr. 2 Přeplátovaný spoj přesahem – provaření výztuže pro účely využití
výztuže pro hromosvodový svod nebo základový zemnič.

1-svar, w- šířka svaru, a-tloušťka kořene svaru, d-jmenovitý průměr tenčího ze
spojovaných prutů, lo-celková délka spoje, a ≥ 0,3d, w = 2/3d
Pomocné bodové svary pro účel elektrického definovaného pospojení výztuže se
považují svary:
- u křižujících se výztuží:
bodový svar a= 3 mm, dl. 5 mm
- u výztuže spojené s ocelovou deskou: koutový oboustranný svar
a = 4 mm, dl. 10mm
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obr. 3a Vývod C.R.M. 100x100 mm, uzavřený závit, určeno i pro účel uzemnění

obr. 3b Vývod C.R.M. 60x60 mm,
uzavřený závit, určeno pouze pro
účely měření BP

obr. 3c Příklad jiného provedení s měkkým
nebo pevným přívodem pro termický svar

Obr. 3d Provedení vývodu z výztuže dle obr. 3a
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PŘÍLOHA 1

Obr. 4 Příklad (jedna z variant) řešení vývodu z výztuže pro jiskřiště

Obr. 5 Příklad řešení vývodu z výztuže pro měření
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Obr. 6 Schematické znázornění elektricky vodivého pospojování výztuže
pilot a patek

Obr. 7 Schematické provaření výztuže opěry, patky
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Obr. 8 Provaření základového pasu v tunelu včetně prvku pro zemnící soustavu

Obr. 9 Zjednodušený příklad provaření zpřažené nosné konstrukce - vyznačení
požadavku na provaření specializovaným pracovištěm pro zhotovitele
dokumentace stavební části (statika).
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Obr. 10 Schematické znázornění principu elektricky vodivého pospojování
výztuže svary

Obr. 11 Příklad provaření výztuže NK, umístění vývodu v NK, uložení kabelů
pro měření vlivu BP

83

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

TP 124

PŘÍLOHA 1

Obr. 12 Příklad provaření výztuže NK – trámová konstrukce

Obr. 13 Propojení kotevních desek prefabrikovaných nosníků v příčném směru
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Obr.14

TP 124

Elektrické uložené trnů rozpěrákové konstrukce
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PŘÍLOHA 1

Obr. 15 Předpínací výztuž s elektricky izolačním systém trub bez elektricky
izolačního uložení objímek kabelů
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Obr. 16 Elektricky izolační systém uložení předpínací výztuže včetně elektricky
izolačního uložení hlav kabelů

Obr. 17 Příklad uložení vrstvy polymerní malty pod ložiskem
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PŘÍLOHA 1

Obr. 18 Ložisko s trny na betonovém nálitku

Obr. 19 Elektricky izolační oddělení dilatace s plechovým zákrytem na chodníku
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Obr. 20 Podpovrchový závěr

Obr. 21 Příklad provedení vícenásobného mostního závěru (MAGEBA, MAUER,
apod.). Kluzné prvky musí být na jedné straně elektricky izolačně uloženy.
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Obr. 22 Příklad provedení vícenásobného mostního závěru (3W-160) – uvedeno
pouze pro účely oprav

Obr. 23 Detail přerušení mostní konstrukce (např. uzavřených rámů)
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Obr. 24 Principiální řešení oddělení ocelových svodidel pevným izolačním stykem
pro svodnice NH4 a ostatní typy svodnic – pozor na vady výrobků – viz textová
část
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PŘÍLOHA 1

Obr. 25 Příklad vzduchového oddělení betonových svodidel, pevné zakotvení u
dilatace

Obr. 26
Příklad oddělení posuvných betonových svodidel ocelovým dilatačním
dílem – ocelová lana v kanálku musí být vybaveny elektrickou izolační ochranou dle
TP 136
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Obr.27 Vzduchové oddělení zábradlí pro posun dilatace ± 15 mm

Obr. 28 Vzduchové oddělení zábradlí pro posun dilatace nad ± 15 mm
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Obr. 29 Schema mostu se zábradlím

Obr.30 Příklad provedení oddělení odvodnění vzduchovou mezerou
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Obr. 31 Trvalá zemní kotva do prostředí s vlivem bludných proudů.

Legenda pro vícepramencovou kotvu ve společném ochranném obalu
1 . . . ochranný kryt objímky (hlavy) kotvy (hrnec)
2 . . . společná kotevní objímka
3 . . . izolačně uložená roznášecí deska hlavy kotvy
4 . . . izolační deska oddělující hlavu kotvy od navazující stavby
5 . . . ocelová deska průchodky přivařená k výztuži navazující stavby
6 . . . volná délka kotvy
7 . . . přechod z ochranné trubky do podkotevní ochrany
8 . . . utěsnění (a vyplnění meziprostoru) navazujících ochranných trubek
9 . . . ochranná trubka volné délky kotvy
10 . . . táhlo kotvy - ocelové pramence kotvy (vystředěné pomocnými kroužky)
11 . . . izolační přechod ochranných materiálů mezi kořenovou a volnou délkou kotvy
12 . . . injektážní trubka (vně ochranného obalu)
13 . . . kořen kotvy z injektážní směsi
14 . . . elektroda pro monitorování koroze (u vybraných kotev)
15 . . . kořenová délka kotvy
16 . . . ochranná flexibilní trubka kořenové délky kotvy
17 . . . elektricky izolační zakončení kořene kotvy
18 . . . injektážní směs v kořenu kotvy - bez trhlin a bez vzduchových dutin
POZN.: - Obrázek je znázorněním provedení ochrany trvalé zemní kotvy proti účinkům bludných proudů pro vybraný typ kotvy. Ve
smyslu požadavků vyplývajících z kap. 7 těchto TP výrobce kotvy dokládá řešení ochrany dle vyráběného typu kotvy.
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PŘÍLOHA 1

Obr. 32 Ochrana proti přepětí – oddělení neživých částí na NK od spodní stavby
vzduchovým jiskřištěm, s využitím vývodu z provařené výztuže pro přizemnění svodu

Obr. 33 Ochrana proti přepětí – oddělení neživých částí na NK od spodní stavby
vzduchovým jiskřištěm, strojený svod po podpěře (použije se pouze výjimečně, pokud
není k dispozici provařená výztuž podpěry)
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Obr. 34 Příklad řešení řízené drenáže pro odvedení bludného proudu z mostní
konstrukce (schematické znázornění)

Legenda
1 . . . regulační odpor s předřazeným zařízením směrem ke kolejnici zamezujícím
negativní ovlivnění bezpečné činnosti zabezpečovacího zařízení dráhy
2 . . . měřicí šunt
3 . . . dioda
4 . . . pojistka
5 . . . vývod z výztuže spodní stavby (podpěry) chráněného objektu (např. mostu)
6 . . . referenční elektroda Cu/CuSO4
7 . . . drenážní kabel
8 . . . trať elektrizovaná proudovou soustavou, resp. místo připojení drenážního kabelu ke
kolejnici
9 . . . přímé ukolejnění zařízení dráhy (nedovolené ochranné opatření pro objekty PK)
10 . . . spodní stavba objektu PK (podpěra mostu)
11 . . . elektricky izolačně uložená část objektu (nosná konstrukce mostu)
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Obr. 35 Příklad řešení anodického odsávání (katodické ochrany) mostní konstrukce
(pravá část obrázku) a ukolejnění přes průrazku s opakovatelnou funkcí (levá část
obrázku) - chráněná spodní stavba (schematické znázornění)

Legenda
1 . . . řízený usměrňovač
2 . . . svodič přepětí
3 . . . anodové zařízení
4 . . . referenční elektroda Cu/CuSO4
5 . . . vývod z výztuže spodní stavby (podpěry) stavby (např. mostu)
6 . . . průrazka z opakovatelnou funkcí pro ukolejnění stavby připevněná k objektu PK
elektricky izolačně (hmoždinky, deska, apod.)
7 . . . přímé ukolejnění zařízení dráhy (nedovolené ochranné opatření pro stavbu)
8 . . . trať elektrizovaná proudovou soustavou, resp. místo připojení ukolejnění
9 . . . elektricky izolačně uložená část stavby (nosná konstrukce mostu)
10 . . . spodní stavba objektu PK (podpěra mostu)
11 . . . měřicí vývod se šroubem
12 . . . připojení ukolejnění k ochranným štítům
13 . . . elektricky izolačně uložený ukolejňovací vodič
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Požadavky na použití polymerní malty a
polymerní betony1
1. Úvodní ustanovení
1.1 Příloha stanovuje zásady pro aplikaci polymerních malt (PM) a polymerních
betonů (PB) – společně označované dále jen PC.
1.2 Obecné požadavky na PC stanovují TKP 18 a ČSN EN 1504-1 až 10.

2. Základní názvy a pojmy
2.1 Polymerní malty (PM) a polymerní betony (PB) (společně označováno PC) 2 jsou
stavební kompozitní hmoty ze směsi polymerního pojiva na bázi epoxidové
pryskyřice (organické makromolekulární látky) a anorganického plniva – např.
tříděného kameniva, které tvrdnou polymerizační reakcí.
2.2 Podle maximální jmenovité horní meze frakce kameniva se rozeznává polymerní
malta (epoxy polymermalta) – Dmax ≤ 3 mm a polymerní beton (epoxy
polymerbeton) - Dmax > 3 mm.
2.3 Pojivo tvoří směs syntetické pryskyřice tuhnoucí za studena (např. epoxidové
nebo metylmetakrylátové) a tvrdidla. Musí být odolné klimatickým vlivům a UV
záření.
2.4 Plnivo – směs anorganických složek 3 , sestávající ze suchého křemenného písku
podle ČSN 72 1200. K doplnění se přidává mikroplnivo (10– 20 %
hmotnostních) – jemná křemenná moučka. Jmenovitá horní frakce kameniva by
neměla být větší než 1/4 nejmenší tloušťky prováděné vrstvy.
2.5 Zrnění – charakteristická vlastnost zrnitých materiálů, udávající velikost
nejmenšího z přítomných zrn.
2.6 Zrnitost – charakteristická vlastnost daného plniva vyjádřená kvantitativním
složením přítomných zrn dle velikosti. Zjišťuje se stanovením množství
jednotlivých podílů užšího zrnění vyjádřených v procentech hmotnosti daného
plniva.
2.7 Poměr pojiva a plniva je určen typem aplikace PC. Je udáván jako hmotnostní
poměr. Při poměrech 1:1 až 1:4 (pojivo : plnivo) se získají typy PC více či méně
zatékavé (rozlévací); při poměrech 1:5 až 1:7 (pojivo : plnivo) typy PC
pěchovací.

1

ČSN EN 1504-1, kap.3, termíny a definice
dříve plastbeton, nebo dle TKP 18 polymermalta a polymerbeton
3
TKP 18
2
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3. Obecná ustanovení
3.1 PC se používají pro účely tohoto předpisu zejména pro elektrické izolační
oddělení částí staveb s využitím dalších konstrukčních prvků (mostních ložisek,
kotev apod.) tam, kde elektrické izolační oddělení nelze zajistit jiným způsobem,
tj. při kotvení např. sloupků zábradlí, přístřešků, stožárů atp. Lze je využít také
k opravám a sanacím betonu (injektáže trhlin a spár).
3.2 Pro každé provádění PC musí být v projektové dokumentaci určen typ aplikace
PC v souladu s normou 4 a dle čl. 2.7 této přílohy.
PC s mísícím poměrem 1:1 až 1:4 jsou vhodné pro zálivky méně přístupných míst
(podlévání ložisek, sloupků zábradlí, přístřešků apod.).
PC s mísícím poměrem 1:5 až 1:7 jsou vhodné pro vrchní vrstvy PC na dobře
přístupných místech pro pěchování.
3.3 Mísící poměry pryskyřice a použitého tvrdidla jsou dány výrobcem a je nutno je
přísně dodržovat.
3.4 Tam, kde je nutné zajistit elektrické izolační oddělení jednotlivých částí stavby
(do prostředí s vlivem bludných proudů), se volí PC, jejichž plnivem je suchý
křemenný písek bez pigmentačních přísad. V takových případech není nutné
dokládat vlastnosti měrného elektrického odporu materiálu v tlaku.
3.5 Pro výrobu a provádění PC je nutné zpracovat technologický předpis
pro konkrétní aplikaci, včetně návrhu kontrolních zkoušek 5 .
3.6 Pro volbu pojiva pro PC jsou určující mechanické a elektrické vlastnosti udávané
výrobcem a normami 6 .
3.7 Certifikace směsí PC
Výrobce směsi PC dokládá certifikát a prohlášení shody směsi podle normy 7 .
Při realizaci PC se odeberou vzorky pro laboratorní ověření vlastností PC nezávislou
zkušebnou7. Výsledky zkoušek musí být uvedeny v protokolu.
Měření elektrického odporu kvality PC vrstvy se provádí v rámci měření vlivu
bludných proudů v průběhu stavby dle MP-DEM.

4. Materiály
4.1 Směsi PC
PC se aplikují zásadně na penetrační nátěr z materiálu určeného výrobcem PC 8 .
Pro účely aplikace PC dle těchto TP se připouští pouze certifikované výrobky – směsi
PC ve smyslu normy7 a splňující parametry stanovené touto normou.

4
Soubor norem ČSN EN 1504-1 až 1504-10 dle typu, aplikace a zkoušení a ČSN IEC 167-34 6461 pro měření elektrického
izolačního odporu PC vrstvy
5
Postupuje se dle souboru norem ČSN EN 1504-1 až 10
6
ČSN EN 1504-3, ČSN EN 1504-4
7
ČSN EN 1504-3, 4, 9, 10
8
Např. vodou ředitelný Epostyl 200V
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Směsi se skládají z pojiv a plniv. Parametry plniv a pojiv garantuje výrobce směsi
PC.
Parametry uvedené v normě se doplňují stanovením požadavku na velikost měrného
elektrického odporu PC o velikosti alespoň 1.1012 Ω.m 9 .
POZN.: Při mechanickém zatížení ve výši alespoň 100 MPa musí zůstat uvedená hodnota beze změny, přičemž při aplikaci
prostého křemenného písku a křemenné moučky není nutno zkoušku v tlaku za účelem změření měrného elektrického odporu
provádět.

4.2 Pojiva
4.2.1 Pojiva se volí dle požadované aplikace. Podle předpokládaného způsobu
zatížení a práce se volí různé typy pryskyřic a tvrdidel. Při volbě se vychází z údajů
o mechanických vlastnostech PC udávaných výrobcem.
4.2.2 Volba pojiva – závisí na zvoleném typu PC a je definována výrobcem pro běžné
klimatické podmínky 10 . Běžnými klimatickými podmínkami se rozumí teploty
pro instalaci +10 až +30 oC a vlhkost do 65 %. Při odchylných podmínkách je nutno
přijmout další opatření (zpracovatelnost, zakrytí plachtami, regulace teploty).
4.2.3 Pro klimatické podmínky náročnější (teplota 0 až +10 oC) je nutno použít
adekvátní 11 pojivo.
4.2.4 Je výslovně zakázáno stanovenou recepturu PC doplňovat ředidlem nebo
aplikovat ředidlo místo penetračního nátěru pod PM i PB.
4.3 Plniva
4.3.1 Plnivem PC jsou zejména sušené křemenné písky podle ČSN 72 1200. Velikost
plniva má být odpovídající zvolenému materiálu – pro PM zpravidla do 3 mm, pro PB
zpravidla nad 3 mm. Pro danou tloušťku PC je vhodné volit z nabídky výrobců typ
směsi plniva s odpovídající frakcí.
4.3.2 K doplnění písků jemnými podíly se použije mikroplnivo z křemenné moučky
(JUK). Do prostředí s vlivem bludných proudů není dovoleno pro účely aplikace PC
používání lupkových úletů. Použití mikroplniva odlišného od křemenné moučky
vyžaduje zajištění zkoušky měrného elektrického odporu směsi v tlaku.
4.4 Referenční příklady dovolených aplikací PM a PB
Pojivo:

CHS EPOXY 531 + CH-Tvrdidlo P11

Plnivo:

vysušený křemenný písek PBT 2 12 (zrnitost písku 0,2 až
2 mm) + vysušená křemenná moučka JUK (20% z
navážky plniva)

Poměr

plnivo : pojivo

...

3:1

PM :

1:1 až 1:4

PB:

1:5 až 1:7

9

(zatékavé PC)

ČSN IEC 167 (34 6461)
Tj. například pro základní kompozit CHS-EPOXY 531 je předepsáno výrobcem tvrdidlo P11.
11
Např. materiál typu Telalit (resp. metylmetakrylátová pojiva)
12
ČSN 72 1200
10
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5. Pokyny k provádění PC
5.1 Skladování.
5.1.1 Skladování PC musí být zajištěno v souladu s pokynem výrobce. Zpravidla se
jedná o požadavek skladování v uzavřených obalech a v suchých skladech s teplotou
okolí v rozsahu +10 až +30oC, resp. dle technického listu použitého PC.
5.2 Příprava betonového podkladu
5.2.1 Betonový podklad musí být zbaven narušených, uvolněných a mastných částí
betonu osekáním až na zdravé jádro. Ometením či ofoukáním stlačeným vzduchem
musí být z povrchu odstraněny i drobné částice a prach.
5.2.2 Pokud je nutno mastnotu odstranit z povrchu nového betonu, může se
postupovat dvěma způsoby.
Mastná skvrna se omyje roztokem sody (uhličitan sodný) a dobře opláchne přebytkem
vody a aplikace se smí provádět až po vysušení podkladu.
Nelze-li zajistit důkladné opláchnutí vodou či z technologického hlediska namáčet
beton, odstraní se mastnota opálením plamenem s následným mechanickým očištěním
povrchu.
5.2.3 Nanáší-li se PC na nový beton, je nutno dodržet dobu tuhnutí betonu. PC
nanášíme nejdříve po 21 dnech po dokončení betonáže (resp. po dosažení
požadovaných pevnostních a vlhkostních 13 parametrů betonu). Povrch betonu pod PC
musí být zbaven všech chemických přípravků (odbedňovací přípravky apod.) i vrstvy
s pačokem 14 .
5.2.4 Suché a dobře očištěné betonové podklady se musí opatřit penetračním nátěrem.
Penetrace se provádí nátěrem či nástřikem vždy obvykle v 1 – 2 vrstvách. Opakovaný
nátěr se provádí tak dlouho, dokud podkladní beton nátěr vsaje. Přebytek nátěru se
doporučuje ještě před jeho vytvrzením odstranit vytřením nebo dodatečným
vysušeným pískem pro PC.
5.2.5 U velkoplošných aplikací musí být před nanášením vlastního PC dostatečné
podmínky k úplnému vytěkání ředidel z penetračního nátěru, aby se zabránilo
porušení soudržnosti PC s podkladem vlivem napětí par těkajícího ředidla. Na
penetraci se nanáší PC po 24 – 72 hodinách podle teploty okolí.
POZN.: S klesající teplotou se prodlužuje doba vytěkání ředidla. Postupuje se dle pokynu výrobce.

5.2.6 Při opakované penetraci se nanáší PC po minimálně 24 hodinách při dobrém
odvětrávání pracoviště. Nelze-li zajistit dobu potřebnou k vytěkání ředidla, volí se
bezrozpouštědlová penetrace.
5.2.7 Penetrace mokrých či vlhkých betonových podkladů je zakázána.

13
14

4 až 6% a nebo méně než 4 až 6% dle katalogového listu výrobku
Vápenné mléko
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5.3 Příprava a provádění PC na stavbě
5.3.1 Příprava PC se provádí bezprostředně před jeho nanášením.
5.3.2 Technologický předpis pro aplikaci PC sestavuje zhotovitel PC na základě
podkladů od výrobce či dovozce PC (certifikáty vč. protokolů, technické listy,
doporučení výrobce atp.)
5.3.3 Vlastnosti směsi PC jsou definovány normou5, upřesněny projektem,
technologickým předpisem, příp. technickými listy výrobce.
5.3.3 Penetrační nátěr na vyčištěnou a suchou betonovou vrstvu se provádí vždy.
Penetrační nátěr se volí dle doporučení výrobce pro zajištění přilnavosti PC
k betonové vrstvě 15 .
5.3.4 Velikost pracovních dávek se volí podle rozsahu a charakteru aplikace tak, aby
směs byla uložena v dobré zpracovatelnosti (tj. obvykle do 25 min. při 23 oC
po smísení všech složek). Doba je stanovena volbou typu tvrdidla podle pokynu
výrobce. S růstem teploty se doba zpracovatelnosti zkracuje.
5.3.5 Při přípravě směsi se nejprve pečlivě promíchají složky pojiva (pryskyřice a
tvrdidla). Po dokonalém promíchání pojiva se ihned přidává dobře promíchaná suchá
směs všech složek plniva a opět se důkladně promíchá.
5.3.6 Při míchání pojiva nesmí dojít k napěnění vzduchem! Používají se míchadla
s nízkým počtem otáček, max. 150 ot.min-1, menší dávky se míchají ručně. Míchá-li
se rotačním strojem (vrtačkou), nepoužije se „vrtule“, ale šnekový hnětač.
5.3.7 PC se nanáší na předem připravený a penetrovaný podklad. Méně plněné směsi,
tj. řidší PM, se pouze rozlévají na předem připravený a penetrovaný suchý podklad.
Na tuto vrstvu se nanáší vrstva hustší, byť v tenkém provedení (PB). Žádná část nesmí
být vypěněná nebo nanášená za nevhodných klimatických podmínek.
Při zjištění nedostatků v kvalitě bude rozhodnuto o výměně vrstvy; případné opravy,
např. nanesením tenké vrstvy, odsouhlasuje TDI.
5.3.8 Při pokládání PC za zhoršených klimatických podmínek lze vytvořit v okolí PC
teplotně přijatelný prostor, např. pomocí zástěny (stanu) a teplovzdušným agregátem.
Upozorňuje se však, že podobné teplotní podmínky jako ohřátý vzduch musí
vykazovat i konstrukce, na kterou se PC nanáší. Je nepřípustné nanášet PC na
vymrzlou konstrukci. PC nevytvrdne a nesplní požadované mechanické vlastnosti.
5.3.9 PC nesmí být porézní, nesmí zadržovat vodu a vlhko, musí se vyznačovat
velkou přilnavostí k betonovému podkladu, a to i při dlouhodobém působení tlaku.
5.3.10 Nevytvrzený PC musí být chráněn proti nepříznivým klimatickým vlivům
(déšť, sníh); směs nesmí přijít do styku s vodou, lůžko pod PC před penetrací musí
být suché. PC se nesmí nalít do lůžka s vodou.

5.4 Zatížení PC
15

Např. vhodným penetračním nátěrem pod PM CHS EPOXY 531 je EPOSTYL 200V vodou ředitelný pro vlhčí betony nebo
CHS-EPOXY 474/TELALIT 0492 ve funkci adhezního můstku.
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5.4.1 Časový odstup mezi zhotovením a zatížením PC (event. částečným či úplným
zprovozněním) se určuje individuelně podle teplotních podmínek, za kterých probíhá
vytvrzování a podle charakteru zatěžování na základě zkoušek provedených dle
normy 16 .
5.4.2 Velikost zatížení v závislosti na době tvrdnutí pro dané teplotní podmínky
určuje technologický předpis zhotovitele.
POZN.: Při dobrých vytvrzovacích podmínkách lze PC částečně zatížit již po několika hodinách vytvrzování (8 – 12 hod).

5.5 Zkoušení PC
Požadavky na zkoušení PC stanovuje technologický předpis a norma 17 .

6. Klimatické podmínky
6.1 Při zpracování PC směsí vytvrzovaných tvrdidly jsou kladeny na zpracování
vysoké nároky na klimatické podmínky. Optimální pracovní teplota je kolem 20 °C.
Při teplotách pod 15 °C se reakce výrazně zpomaluje, pro rychlejší náběh
vytvrzování je pak nutné předehřívání plniva. Při teplotách pod 10 °C k vytvrzování
prakticky nedochází, tvrdidla jsou nefunkční, pokud nejsou volena tvrdidla speciální.
6.2 Účinkem vody (déšť, rosa, mlha), případně i vyšší vlhkostí vzduchu dochází
k nedokonalému vytvrzení směsi, což se projeví snížením hodnot mechanických
vlastností, extrémně nepříznivé podmínky způsobí i nevytvrzení PC. Proto nejen
při přípravě, ale i po dobu vytvrzení je třeba chránit uložený PC před nežádoucími
účinky povětrnosti (např. provizorními přístřešky, překrytím PE folií aj.)

7. Formální požadavky na zhotovitele PC
Před realizací PC je zhotovitel povinen vypracovat Technologický předpis pro
zhotovení PC. Technologický předpis obsahuje zejména:
- specifikace směsi (hmot) PC
- popis, pro jaké účely je PC navržen a kde bude aplikován
- postup prací a jejich popis k realizaci PC včetně způsobu skladování PC
- v případě potřeby detaily výkresů (např. zachycující postup při aplikaci PC,
centrování ložisek, apod.)
- specifikace zkoušek PC při realizaci a po realizaci dle normy 18 včetně
požadovaných parametrů
16

ČSN EN 1504-9
TKP 18, ČSN EN 1504-9
18
ČSN EN 1504-9
17
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- doklady a certifikáty, technické listy a prohlášení shody dle normy 19
8. Doklady předkládané k technicko-bezpečnostní zkoušce (hlavní prohlídce)
- zpracovaný a odsouhlasený technologický předpis pro provádění PC včetně příloh
- certifikáty vč. protokolů, na jejichž základě byly vydány,
- prohlášení o shodě k použitým materiálům,
- výsledky měření měrného odporu PC,
- technické (příp. bezpečnostní) listy použitých materiálů.
_________________________

19

ČSN EN 1504-3 a další
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Příklad závazného minimálního obsahu
hodnocení základního korozního průzkumu
1. Formální náležitosti zprávy ZKP:
1.1. Název akce
1.2. Druh měření (Základní korozní průzkum)
1.3. Zakázkové číslo
1.4. Datum vyhotovení protokolu
1.5. Zpracovatel protokolu

2. Obsah zprávy ZKP:
2.1. Obsah, seznam příloh a výkresů
2.2. Všeobecné informace
- základní informace o provedeném ZKP, objednatel, zhotovitel
- základní informace o lokalitě měření
- rozsah měření, zejména sestávající z:
- stanovení zdánlivého měrného odporu půdy
- zjišťování elektrického pole v zemi dle ČSN 03 8365
- vyhodnocení hustoty a směru bludných proudů
- (ev. další údaje dle ČSN 03 8372, např. pH, teplota - pokud nejsou
zajišťovány jiným, např.geotechnickým průzkumem v místě stavby)

2.3. Podmínky měření
- místní podmínky, charakteristika posuzovaného objektu:
- informace o umístění stavby, popis lokality
- základní informace o stavbě nové, rekonstruované, případně zařazení
stavby dle DEM
- informace o zjištěných zdrojích bludných proudů a jejich činnosti v době
měření (např. el. dráha v provozu)
- datum měření
- klimatické podmínky
- teplota vzduchu, zeminy

2.4. Metodika měření a vyhodnocování
- pro měření zdánlivého měrného odporu
- použité měřicí přístroje, jejich rozsah, přesnost a vnitřní odpor
- popis metody
- pro stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi
- použité měřicí přístroje
- informace o kalibraci přístrojů a zejména měřicích sond
- zapojení přístrojů (schema zapojení)
- popis měření vyhodnocování, výpočtu a stanovení chyb

2.5. Vyhodnocení měrných odporů půdy a hustoty bludných proudů
- vyhodnocení korozní agresivity měrných odporů půdy dle ČSN 03 8372
- vyhodnocení korozní agresivity hustoty bludných proudů dle ČSN 03 8372
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2.6. Vyhodnocení základního korozního průzkumu, stanovení stupně
ochranných opatření
- vyhodnocení a stanovení sacího koeficientu - viz poznámka 2
- stanovení velikosti bludných proudů s respektováním sacího
koeficientu
- stanovení stupně ochranných opatření dle tab.1 těchto TP

2.7. Doporučení pro zpracování dokumentace stavby
2.8. Naměřené hodnoty
- souhrn naměřených dat, příp. výběr naměřených hodnot včetně údajů o době
měření a četnosti snímání

2.9. Grafické průběhy naměřených veličin.
2.10. Situace stavby s vyznačením měřicích bodů, umístěním
měřicích sond a uvedením směrů a velikostí zjištěných bludných proudů
POZN.: 1. Body 2.6 a 2.7 provádí specializované pracoviště

Pomůcka pro stanovení sacího koeficientu:
Sací koeficient je stanoven na základě dlouhodobých empirických zkušeností a je
vyjádřen vztahem:

Ks = ksm + kk + kp
kde Ks se nazývá celkový sací koeficient mostu a nabývá obvykle výsledné hodnoty od
0 do 10, přičemž nula je určena pro kamenné nebo jiné mosty bez ocelové výztuže bez ohledu na
hodnoty dílčích koeficientů km, kk kp.
ksm je vlastní sací koeficient mostu; pro nové mosty nabývá dle rozměru a použitého
typu konstrukce hodnoty :
1
stávající konstrukce
2
nové
konstrukce
menších
rozměrů
bez
bezprostředních vlivů bludných proudů – blízkých trakčních soustav a blízkých
zdrojů nebo stávající konstrukce, které po rekonstrukci doznají změny
stavebního řešení (např. kamenné opěry budou nahrazeny železobetonovými)
3
nové konstrukce středních a větších rozměrů
4
nové konstrukce velkých rozměrů a středních
rozměrů nacházející se v blízkosti zdrojů bludných proudů, rámové konstrukce
5
...
Rozsáhlé konstrukce a střední i menší konstrukce
bez oddělení nosné konstrukce od spodní stavby, stavby v bezprostřední
blízkosti vlivu bludných proudů
kk je koeficient konstrukce a může nabývat hodnot:
0
...
elektricky izolačně oddělená konstrukce
1
...
částečné oddělení nebo rozdělení konstrukce
2
...
konstrukce tvoří elektricky vodivě nedělitelný celek
Poslední koeficient kp nabývá hodnot 1 až 3 a nazývá se koeficientem prostředí a
umožňuje specializovanému pracovišti při hodnocení základního korozního průzkumu zohlednit
další případná nebezpečí koroze bludnými proudy, jako např. bezprostřední blízkost měnírny,
nové kolejové lože, ale také např. navrhnout měřicí a propojovací vedení pro mostní objekt
většího rozměru přes vodní tok, apod.
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Pro přepočtenou hustotu bludného proudu, na základě níž se stanoví stupeň ochranných
opatření dle tab.1 těchto TP platí:

Jv = Ks. J
kde Jv
J

je přepočtená proudová hustota pro stanovení stupně ochranných opatření
je výpočtová proudová hustota stanovená postupem v souladu s ČSN 03 8372.
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Příklad závazného minimálního obsahu
protokolu z měření v průběhu stavby
Formální náležitosti protokolu:
1.1. název akce
1.2. druh měření, měření v průběhu nebo po dokončení stavby
1.3. evidenční číslo protokolu
1.4. zakázkové číslo
1.5. datum vyhotovení protokolu
1.6. zpracovatel protokolu

Obsah protokolu:
2.1. úvod
2.2. předmět měření
2.3. podmínky měření
datum měření
klimatické podmínky
teplota vzduchu, konstrukce, zeminy

2.4. prohlídka stavební připravenosti
2.5. použité přístroje
druh přístroje a typ
měřicí rozsah
přesnost přístroje
vnitřní odpor

2.6. metoda měření
2.7. naměřené hodnoty
např. tabulka naměřených hodnot

2.8. výsledky měření
2.9. závěr (hodnocení)

Pozn.: Obsah protokolu může být upraven s ohledem na předmět měření. Při
sestavování protokolu je nutno respektovat platné předpisy. 1

1

Např.: ČSN IEC 167 - 34 6461, ČSN IEC 93 HD 429 - 34 6460, apod.
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Závazný obsah projektové dokumentace pro
návrh ochranných opatření proti účinkům
bludných proudů
1. Formální náležitosti projektu:
- jsou stanoveny TKP-D, SDS

2. Technický obsah:
Dokumentace pro DSP
- odkaz na základní korozní průzkum - je/není k dispozici
- základní informace o provedeném ZKP, datum měření, zhotovitel
- uvedení hlavních výsledků, zda bude nebo nebude zpracována PD v dalším
stupni PD
- stupeň ochranných opatření, případně stanovení stupně ochranných opatření
- koncepce řešení návrhu ochranných opatření,
- zahrnutí trvalých rozvodů pro sledování vlivu bludných proudů – ano/ne
- zahrnutí diagnostiky koroze výztuže – ano/ne
- měření vlivu bludných ptroudů dle MP-DEM ano/ne
(- v případě že je odůvodněný návrh aktivní ochrany, uvést důvody pro její
návrh pro projednání s investorem)

Dokumentace ve stupni ZDS
- základní informace o provedeném ZKP, datum měření, zhotovitel
- uvedení hlavních výsledků
- stupeň ochranných opatření
- koncepce řešení návrhu ochranných opatření,
- podrobný popis jednotlivých ochranných opatření na úrovni:
- primárních ochranných opatření (krytí výztuže, atd.)
- sekundárních ochranných opatření (provedení)
- konstrukčních opatření (požadavky na provaření výztuže, vývody,
izolační styky, oddělení konstrukcí a staveb, atd.)
- pokud se navrhuje, popis řešení trvalých rozvodů pro sledování vlivu
bludných proudů, v opačném případě uvést, že se trvalé rozvody nenavrhují
- pokud se navrhuje, uvést popis řešení diagnostiky koroze výztuže
- soupis měření vlivu bludných ptroudů dle MP-DEM
návrhu,

(pokud je uvažována aktivní ochrana – výpočty a doložení oprávněnosti
návrh řešení, návrh sledování a popis sběru dat a údržby)
- výkresová část – schémata, návrhy detailů, atd.
- soupis prací dle položek OTSKP-SPK
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Dokumentace ve stupni RDS
- ZDS rozpracovaná do detailů
- výkresová část, zejména:
návrhy provaření výztuže
detailní řešení návrhu trvalých rozvodů pro sledování vlivu bludných
proudů
případně řešení diagnostiky koroze výztuže

a

(pokud je uvažována aktivní ochrana: dopracování výpočtů, detailní řešení systému
anody, čidel, zdrojů a datového přenosu, řešení sledování funkce ochrany a sběru dat
údržby, popis zkoušení)
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Vzorový soupis měření vlivu bludných proudů
v průběhu a po dokončení stavby
pro účely zpracování PD
Prohlídka provaření výztuže
Prohlídkou se ověří, zda provaření odpovídá shora specifikovaným požadavkům na provaření výztuže
z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů, provede se zápis do stavebníku.

Prohlídka propojení předpjaté výztuže
Postupuje se shodně

Prohlídka stavební připravenosti
Ověření podmínek pro provádění elektrických a geofyzikálních měření na mostním objektu.

Soupis měření v průběhu stavby.
Veškerá dále popsaná měření se provádí podle stanovených postupů a s přístrojovým vybavením dle
metodického pokynu MP DEM. Výsledky měření v průběhu stavby se zpracovávají do protokolů dle
MP DEM.
Měření zemního odporu podpěr metodou vzdálené země.
Měření napěťových a proudových poměrů na spodní stavbě bez NK.
Multitáskingové měření pro více podpěr současně.
Měření elektrického izolačního odporu vrstev plastbetonu.
Měření elektrického odporu (kontrola provaření) vývodu z výztuže pro jiskřiště.
Měření zemního odporu nosné konstrukce metodou vzdálené země.

Měření na stavebně dokončeném mostě:
Měření pro stanovení potenciálu výztuže podpěr - půda Uz
Měření pro stanovení polarizačního potenciálu Upol výztuže
Měření pro stanovení el. pole v zemi
Měření potenciálového spádu a el. odporu
Měření zemního odporu podpěr a nosné konstrukce
Měření izolačního odporu a napětí
Měření izolačního odporu a napětí na příslušenství mostu
Kontrola provedení elektrických zařízení na mostní stavbě (veřejné osvětlení, atd.)
Měření potenciálová s vypínáním katodické ochrany.

Zadání měření
Plán měření sestavuje a koriguje specializované pracoviště dle skutečného stavu na stavbě.

Vyhodnocení měření
Výsledky měření uvede specializované pracoviště do závěrečné zprávy, ve které jsou vyhodnoceny
výsledky měření z průběhu stavby a vyhodnoceny výsledky měření po dokončení stavby.
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OCHRANA STAVBY PŘED ÚČINKY BLUDNÝCH PROUDŮ
PASPORT MOSTU
Název mostu:

SO xxx

Stupeň ochranných
opatření:

Název

č.X

ZKP

Ano/Ne

Staničení mostu

Km
xx,xxx

Délka mostu

xxx m

Šířka mostu

xxx m

Pravý a levý most

Ano/Ne

Počet polí

Klasifikace DEMS: x-x-x-x-x

zpracovatel, rok, XX Ωm,
XX.105A.m-2

X

Oddělená NK od spodní
stavby (typ konstrukce)

Ano/Ne

Provařená výztuž spodní
stavby

Ano/Ne

Provařená výztuž NK

Ano/Ne

Vývody z výztuže spodní
stavby

Ano/Ne

Vývody z výztuže NK

Ano/Ne

Ložiska

Ano/Ne

Mostní závěry

Ano/Ne

Svodidla

Ano/Ne

(Provedení nad dilatací…)

Zábradlí

Ano/Ne

(Provedení nad dilatací…)

Ochrana proti blesku

Ano/Ne

(Jímače, latentní spoj, svody, …)

Ochrana proti
nebezpečnému dotyku

Ano/Ne

(Most křižuje trať …, mimo
POTV, neukolejněno, zábrany
…)

Měření v průběhu stavby

Ano/Ne

Měření po dokončení
stavby

Ano/Ne

Protokol z měření pro
uvedení stavby do provozu

Ano/Ne

Závěrečná zpráva
z měření po dokončení
stavby

Ano/Ne

Projektová dokumentace
pro ochranu proti BP

Ano/Ne

(Uložení na …)

(P, PP, SKP, Pasport…)
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Tabulka 1
Stupně základních pasivních ochranných opatření pro omezení vlivu
bludných proudů
Základní Proudová hustota
ochranná [A.m-2]
opatření hodnoty změřené nebo
stupeň č. přepočtené
koeficientem sacího
efektu mostu (tunelu)

1
2
3
4
5

Provedení základních ochranných opatření.
Opatření dle číslic a písmen lze kombinovat na základě odborného posouzení.

< 1.10-7 1. Primární ochrana dle ČSN EN 206-1 (73 2403), tab.3
A - bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce
1.10-7 - 3.10-6 2. Kombinace primární ochrany dle ČSN EN 206-1 (73 2403),
tab. 3 a případné sekundární ochrany dle TP, čl. 5.3
B - bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce
3.10-6 - 1.10-4 3. dtto ad 2 plus
C - konstrukční opatření dle TP, čl. 5.4, bez propojení výztuže a jejího vyvedení
na povrch konstrukce
1.10-4 - 3.10-3 4. dtto ad 2 plus
D - konstrukční opatření dle TP, čl. 5.4, včetně propojení výztuže a jejího vyvedení
na povrch konstrukce
> 3.10-3 5. dtto ad 4 plus
E - dokumentace „Elektrické rozvody a zařízení pro kontrolu vlivu bludných proudů“
umožňující elektrická a geofyzikální měření (dle MP DEM) včetně realizace a ev.
návrhu
následných ochranných opatření.
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