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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:
BP

...

bludné proudy

Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových
mostů, metodický pokyn MD ČR čj. 20680/95-230, 1.7.1995
POTV . ..

prostor ohrožení trakčním vedením podle ČSN 34 1500

TKP

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

ZTKP ...

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

TP

Technické podmínky

...

TKP-D . ..

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací

DÚR ...

Dokumentace pro územní řízení

DSP

...

Dokumentace pro stavební povolení

DZS

. ..

Dokumentace pro zadání stavby

RDS

.. .

Realizační dokumentace stavby

PK

...

Pozemní komunikace
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1 Předmět technických podmínek
1.1 Technické podmínky stanoví zásady pasivní a aktivní ochrany ocelové výztuže
mostních objektů a ocelové výztuže ostatních betonových1 konstrukcí pozemních
komunikací před korozí vlivem působení bludných proudů. Použití ochrany v případě
možného ohrožení ocelové výztuže zabrání snížení předpokládané životnosti stavby.
1.2 Tyto technické podmínky jsou technickým podkladem ve smyslu Technických
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kapitola 1, odst. 1.3.3 a
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, kapitola 1, odst. 1.3.4; 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.
1.3 Ověřování, kontrola a hodnocení navržených ochranných opatření podle těchto
technických podmínek se provádí podle metodického pokynu „Dokumentace
elektrických a geofyzikálních měření betonových mostů pozemních komunikací“, MD
ČR, čj. 20680/95-230 ze dne 26.6.1995 súčinností od 1.7.1995, který je technickým
podkladem ve smyslu Technických kvalitativních podmínek, kapitola 1, odst. 1.3.3.1

1 Rozumí se mostní objekty a konstrukce z betonu železového, předpjatého případně z prostého betonu s konstrukční výztuží,
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. 197/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) - (úplné znění zák.č.50/1976 Sb. se změnami
a doplňky
provedenými zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č.425/1990 Sb., zákonem
č.262/1992 Sb., zákonem č.43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb. a
zákonem č.83/1998 Sb.) - §34 a §47

•

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

•

Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, §8

•

Vyhláška č.131/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci - § 10

•

Vyhláška č. 132/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona - §3, odst.d), h),

•

Vyhláška č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných
technických požadavcích na výstavbu - §16, §30
Zákon č.266/1994 Sb. o drahách2

•
•

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

•

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 1992-1999

•

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, 1998
ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

•
•
•
•
•

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 - čl. 65
ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení
- čl.22
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

2.2 Tyto technické podmínky nahrazují směrnici „Základní ochranná opatření pro
omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty pozemních komunikací“,
schválenou bývalou Správou pro dopravu MH ČR, dne 30.11.1992 pod č.j.
514449/92-520 s účinností od 1.1.1993 v celém rozsahu.
2.3 Podle těchto technických podmínek musí být zpracována projektová dokumentace
mostních objektů, tunelů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací,
2 Týká se staveb na dráze specifikovaných ve vyhl. č.177/1995 Sb., pro stavby dráhy platí Služební rukověť SR 5/7 (S) (1997)
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umísťovaných do prostředí s výskytem bludných proudů3, která bude započata po
nabytí účinnosti těchto technických podmínek včetně staveb, po kterých je vedena
tramvajová, případně trolejbusová dráha4.
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 úložných zařízení.
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.
Mosty a betonové stavby s umístěním metra se posuzují individuálně, ve spolupráci se
specializovaným pracovištěm pro speciální dráhy5.
2.6 U betonových staveb, které slouží společně pro pozemní komunikaci i dráhu6 se
použijí tyto podmínky, pokud je nebo bude správcem této stavby (zařízení), správce
pozemní komunikace7. *
2.7 Stavby, které byly opatřeny ochranou proti účinkům bludných proudů podle dříve
platných předpisů 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) dráhy9 s výjimkou metra - viz čl. 2.5.
2.10 Změny oproti předchozímu předpisu:
rozšíření ochrany mostních objektů o tunely a ostatní betonové1 konstrukce
staveb pozemních komunikací
2.10.2 stanovení podmínek pro užití aktivních ochran u betonových staveb pozemních
komunikací
2.10.3 stanovení ochranných opatření pro trvalé zemní kotvy, kotvy do betonu a
gabióny
2.10.4 upřesnění podmínek pro splnění požadavků na ochranu proti nebezpečnému
dotyku a před přepětím
2.10.5 změna kriteriální hodnoty pro 5.stupeň ochranných opatření
2.10.1

2.11 Tyto TP neplatí pro stavby a mosty speciální dráhy (metra), pokud slouží
výhradně pro účely speciální dráhy (metra).

3 zjištěných korozním průzkumem podle ČSN 03 8370 a ČSN 03 8372
^ Vyhl. č.177/1995 Sb., ve znění vyhlášky č.243/1996 Sb.
METROPROJEKT Praha, a.s., I.P.Pavlova 2, 120 00 Praha 2, technický odbor
6 Zák.ě.266/1994 Sb.
7 Pokud správcem takového zařízení jsou České dráhy s.o., použije se služební rukověť SR 5/7 (S), České dráhy, s.o., 1997 pro
stavby a trakění vedení tramvajových a trolejbusových drah platí tyto TP a ČSN 33 3516, ěl. 3.9
Např.: „Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty pozemních komunikací“ 1992
ochrana těchto staveb se řídí služební rukovětí SR 5/7(S), České dráhy s.o., 1997
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3 Vymezení základních pojmů
Základní pojmy protikorozní ochrany podzemních úložných zařízení stanovuje
norma10. 11
Pro tyto technické podmínky se dále definují následující pojmy:
3.1 úložné zařízení:11 mostní objekt, tunel, pilotová nebo mikropilotová stěna,
betonová opěrná zeď, gabiónová stěna apod., vždy však
obsahující betonářskou nebo předpínací výztuž;
3.2 ochrana proti účinkům bludných proudů: snížení velikosti bludných proudů ve
výztuži úložných zařízení oproti předpokládané velikosti, tj.
hodnotě proudu bez ochranných opatření, pomocí pasivní,
případně aktivní protikorozní ochrany;
3.3 specializované pracoviště:
odbomý(í) zpracovatel(é) - specialista(é), jehož
odbornost zahrnuje ochranu proti korozi ocelové výztuže
v betonu a který splňuje požadavky na způsobilost stanovené
předpisem MDS12; 13
3.4 pasivní protikorozní ochrana: konstrukční a jiná opatření, která zvyšují
elektrický přechodový odpor soustavy „betonová konstrukce
- zem“ a snižují pronikání bludných proudů do betonu a
ocelové výztuže s
členěním podle kapitoly 5 těchto
technických podmínek;
3.5 aktivní protikorozní ochrana: ochrana úložného zařízení proti korozi, kdy aktivní
ochrana působením elektrického stejnosměrného proudu a
napětí sníží korozní procesy v úložném zařízení;
3.6 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;
3.7 sekundární ochrana proti korozi: spočívá v omezení nebo vyloučení působení
agresivního prostředí na betonovou konstrukci po jejím
zhotovení;
3.8 následná ochranná opatření: doplnění pasivní protikorozní ochrany nebo použití
některého druhu aktivní ochrany;
3.9 součásti mostního objektu, betonové stavby: ve smyslu těchto technických
podmínek se součástmi rozumí všechna kovová zařízení, která
se mohou na chráněných úložných zařízeních podle těchto TP
vyskytovat (zábradlí, svodidla, žlaby, ložiska, mostní závěry a
dilatační zařízení, stožáry, ochrany proti nebezpečnému
dotyku apod. ');
3.10 vývod z výztuže: vyvedený ocelový prvek z výztuže na povrch betonu (např.
výztužná vložka, šroub, měřicí destička, apod.)
10 ČSN 03 8005, ČSN 03 8370
11 V téchto TP zavedený termín odpovídá termínu „železobetonové konstrukce uložené v zemi“ používaný v ČSN 03 8350. ČSN
03 8374 definuje 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.
12 Metodický pokyn k resortnímu systému jakosti v oboru PK v oblasti 2.1.2 - průzkumné a diagnostické práce VD 23/1999,
TKP 31/1999, kapitola 31 a dále ČSN 03 8374, čl.13
13 definovaná v ČSN 73 6100, ČSN 73 6200 a souvisejících TP.
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3.11 měřicí vývod:

vývod z výztuže zakončený měřicí destičkou určenou pro
přichycení měřícího vodiče (se závitem, šroubem, otvorem pro
měřicí banánek) podle čl. 5.3.3.5 těchto TP;

3.12 pro varovaná výztuž: pro tyto TP definovaný galvanicky elektricky vodivý styk
pospojením výztuže svary, termickými spoji, apod.
Další pojmy a definice uváděné v textu jsou převzaty z platných norem 14.

4 Vliv bludných proudů na úložná zařízení pozemních
komunikací
4.1 Úvod
Bludným proudem se nazývají elektrické proudy protékající (iontově) vodivým
prostredím (např. půdou, vodou) a pocházející z elektrických zařízení nedostatečně
izolovaných od tohoto prostředí nebo používajících země jako zpětného vodiče.
Bludné proudy se dělí podle druhu:
- na bludné proudy stejnosměrné,
- na bludné proudy střídavé.
Zdrojem bludných proudů zpravidla jsou:
- železniční, tramvajové a speciální dráhy, případně důlní dráhy elektrizované:
a) stejnosměrnou proudovou trakční soustavou
b) jednofázovou trakční
využívající kolejnic jako zpětného vodiěe pro trakční proud (příloha 1, obrázek 1),
- katodické stanice aktivních ochran,
- stejnosměrné rozvody ve výrobních provozech,
- telurické proudy (horninové proudy),
- střídavé třífázové systémy s uzemněným nulovým vodičem.
Nejvýznamnějším zdrojem bludných proudů je železniční dráha elektrizovaná
stejnosměrnou proudovou trakční soustavou využívající kolejnic jako zpětného
vodiče, přičemž asi 5 až 60 % z celkového zpětného proudu prochází zemí.
Kovová i betonová1 zařízení, nejsou-li dobře elektricky izolována od země, mohou
vést značnou část proudu s intenzitou dosahuj ící až několik desítek ampér.
POZNÁMKA - Z Faradayova zákona vyplývá, že stejnosměrný bludný proud o velikosti 1 A způsobí
(^odě)1 r0k elektr0chemÍckou korozí 2trátu železa 0 hmotnosti 9,1 kg na každém výstupu proudu

Problematika korozních účinků střídavých bludných proudů na betonovou konstrukci
není zcela jednoznačně objasněna. Je prokázán vliv těchto bludných proudů na
14 zejména ČSN 73 6200, ČSN 34 1500, ČSN 34 5145
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konstrukce zejména ve spolupůsobení se stejnosměrnými bludnými proudy. U
železniční tratě s jednofázovou trakční proudovou soustavou v krátké vzdálenosti za
vlakovou soupravou přechází prakticky všechen zpětný trakční proud do země.
Pro střídavý i stejnosměrný bludný proud obecně platí, že beton se nepovažuje za
izolační materiál.

4.2 Postupy při zajišťování ochrany pro omezení účinků bludných
proudů
Postup při návrhu ochranných opatření pro fázi zpracování projektové dokumentace
stavby15, realizaci 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
úložných zařízení určených správcem.
4.2.1 Podrobný průzkum16
Podrobný průzkum je jedním z výchozích podkladů dokumentace ve stupni DÚR.
Podrobný průzkum zajistí (objedná) objednatel DÚR např. u zhotovitele DÚR.
Podrobný průzkum se provádí v lokalitě navrhovaného úložného zařízení. Výsledek
podrobného průzkumu se zohlední v DÚR. Hlavní zásady podrobného průzkumu
určuje norma17.
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 sjejí
stavbou uvažuje
c) do vzdálenosti 500 m od navrhovaného úložného zařízení již existují nebo
jsou plánována zařízení, které mohou být zdrojem BP, zejména
měnírny a stanice katodické ochrany18,
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 úložná zařízení se před vlivy bludných proudů
nechrání.

15 viz TKP-D 98, kapitola 1, kapitola 6
16 viz TKP-D 98, kapitola 6, řl.6.3.3, odst. 1) (podrobný průzkum je nepřesně označen jako „korozní průzkum“)
17 ve smyslu ČSN 03 8370 je výchozím podkladem podrobný průzkum, následným krokem je základní korozní průzkum
18 katodické stanice jsou obvykle využívány pro ochranu plynovodních a vodovodních řadů, případně ve velkých průmyslových
podnicích.
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4.2.2 Základní korozní průzkum19
V případě, že se úložné zařízení nachází v lokalitě podle čl. 4.2.1, zpracovává se
základní korozní průzkum. 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 DZS.
Metody postupu stanovení agresivity prostředí z hlediska korozních vlivů elektrických
polí stanovuje norma20. Základní korozní průzkum včetně jeho vyhodnocení a
stanovení stupně ochranných opatření podle tabulky 1 zajistí (objedná) objednatel
DSP nebo zhotovitel dokumentace DSP u specializovaného pracoviště. V příloze č.4
je uveden závazný minimální rozsah základního korozního průzkumu.
4.2.3 Vyhodnocení základního korozního průzkumu, tj. stanovení stupně ochranných
opatření pro navrhovaná nebo stávající úložná zařízení podle tabulky 1 těchto TP21
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 úložného zařízení.
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.
4.2.4 Návrh ochranných opatření v průběhu projektových prací
Pokud součástí podkladů pro dokumentaci ve stupni DSP je zpracování základního
korozního průzkumu, musí být v této dokumentaci zapracováno vyhodnocení
základního korozního průzkumu, jehož výstupem je stanovení stupně ochranných
opatření podle tabulky 1 těchto TP. Při stupni ochranných opatření:
č.l až 3 - ochranná opatření navrhuje sám zhotovitel dokumentace stavební
části úložného zařízení,
č.4 až 5 - ochranná opatření navrhuje zhotovitel dokumentace stavební části ve
spolupráci se specializovaným pracovištěm. Součástí dokumentace ve stupni DSP je
koncepce řešení ochranných opatření proti účinkům bludných proudů. Ve stupni DZS
se do stavební části dokumentace zapracuje rozsah prací22 navazujících na zpracování
projektové dokumentace ochrany proti účinkům bludných proudů. Součástí
dokumentace DZS je také soupis elektrických a geofyzikálních měření prováděných v
průběhu a po stavebním dokončení objektů. Upřesnění v rámci zpracování
dokumentace ve stupni RDS je zároveň podkladem pro provedení prací v terénu,
jejich vyhodnocení a vypracování dokumentace DEM23.
Při návrhu dokumentace ochranných opatření rekonstruovaných úložných zařízení je
jedním z výchozích podkladů pro zhotovitele dokumentace diagnostika24
rekonstruovaného úložného zařízení.

ý Viz TKP-D 98, kapitola.6, Cl.6.3.4, odst.f) (základní korozní průzkum je nepřesně označen jako „podrobný průzkum“)
20 ČSN 03 8372
21 tj. nikoli podle ČSN 03 8372
“ včetně soupisu položek
Metodický pokyn „Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostů pozemních komunikací“ MD ČR
Praha 1995
24 podle TKP-D 98, kapitola 1, čl. 1.9, resp. TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, MD-ČR, 1995
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4.2.5 Dokumentace elektrických rozvodů a zařízení pro kontrolu vlivu BP
Ve stanovených případech podle posouzení výsledků základního korozního průzkumu
a rozhodnutí objednatele, vždy však u ochranných opatření ve stupni č.5, zpracovává
specializované pracoviště dokumentaci stavebního objektu „elektrické rozvody a
zařízení pro kontrolu vlivu bludných proudů“. Tato dokumentace ve stupni DZS
(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 DEM. Dokumentace obsahuje pro jednotlivé fáze výstavby návrh
elektrických a geofyzikálních měření v průběhu stavby a po jejím dokončení pro
zjištění vlivu bludných proudů na úložné zařízení.
4.2.6 Realizace ochranných opatření proti účinkům bludných proudů.
Ochranná opatření navržená podle čl. 4.2.4 a 4.2.5 realizuje zhotovitel stavby na
základě dokumentace DZS (RDS) odsouhlasené objednatelem stavby.
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 DZS (RDS).
O kontrolních měřeních ' se pořizují protokoly. V technicky odůvodněných případech
se protokol doplní o vyhodnocení. Zhotovitel stavby dokládá protokoly k přejímacímu
řízení. Příklad závazného minimálního obsahu protokoluje uveden v příloze č.3.
V případě, že měřením bude zjištěno, že výsledky jsou nevyhovující, provede
zhotovitel měření do stavebního deníku zápis, který bude podkladem pro rozhodnutí
objednatele stavby o pokračování stavby.
4.2.8 Závěrečná měření po dokončení stavby a doporučení pro
pozemní komunikace

správce

Po dokončení stavebních objektů se provádějí závěrečná měření, jejichž výsledky
společně s kontrolními měřeními v průběhu stavby podle čl. 4.2.7 jsou zpracovány do
závěrečné zprávy DEM23 .
DEM obsahuje:
- vyhodnocení provedených ochranných opatření v průběhu stavby,
- vyhodnocení celkového stavu mostu po dokončení stavby z hlediska vlivu BP včetně
porovnání hodnot měřených před zahájením stavby a po dokončení stavebních
objektů,
- návrh na případná dodatečná ochranná opatření,
- doporučení pro správce PK (mostního objektu) v oblasti údržby,
- doporučení pro opakované kontrolní měření a jeho rozsah.
Zpracovanou DEM včetně závěrečného vyhodnocení předá zhotovitel stavby v rámci
přejímacího řízení objednateli stavby a ten následně předá DEM správci pozemní
komunikace.25

25 napf. měření kvality plastbetonových vrstev, kvality oddělení ložisek, elektrického odporu nosné konstrukce před osazením
mostních závěrů, elektrického odporu trvalých zemních kotev před napnutím, atd.
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4.2.9 Údržba ochranných zařízení
Zařízení určená pro ochranu stavby proti účinkům bludných proudů udržuje správce
pozemní komunikace26.

4.3 Opatření pro omezení účinků bludných proudů
Ochranná opatření navrhovaná v rámci dokumentace stavby nového nebo
rekonstruovaného úložného zařízení, jejichž cílem je snížit účinky bludných proudů
bez návrhu zařízení s vlastním nebo vnějším zdrojem elektrické energie, jsou pasivní
ochranná opatření. Cílem návrhů stavebních úprav je pasivně chránit výztuž v betonu,
specielně v případě mostních objektů a jiných velkých staveb (tunely) nejprve
elektricky oddělit jednotlivé části stavby (např. spodní stavbu od nosné konstrukce) a
omezit průchod bludných proudů (mostní) konstrukcí. Teprve na základě kontrolních
elektrických a geofyzikálních měřeních prováděných po dokončení stavby se
vyhodnotí efektivnost27 přijatých opatření a případně se navrhnou následná ochranná
opatření. V kritických případech může jít o úplné galvanické pospojení všech
vodivých částí úložného zařízení za účelem cíleného převedení bludných proudů přes
konstrukci doplněné o obětní elektrody a drenáže nebo o dodatečné rozhodnutí o
aplikaci aktivní ochrany. Uvedené postupy je však nutno navrhovat výhradně ve
spolupráci se specializovanými pracovišti.
4.3.1 Pasivní ochranná opatření vedoucí ke snížení účinku bludných proudů
Aby bludné proudy přecházející do úložného zařízení byly co nej menší, musí být
dodržena následující opatření:
4.3.1.1 spodní stavby mostů, ostatní betonové konstrukce
Základním opatřením u staveb, které jsou ve styku se zeminou je dodržení
předepsaného krytí výztuže betonu, použití vodotěsných betonů28, dodržení zásad při
ukládání výztuží a při betonářských pracích, vyloučení trhlin větších než 0,2 mm a
dodržení dalších požadavků tak, jak stanovují normy29. Využívá se izolací proti
agresivním a podzemním vodám.
Navrhuje se vhodné provaření podélných a příčných výztuží, které zároveň obvykle
slouží jako základové zemniče a pro vyrovnání potenciálu podle jiných norem30.
Tam, kde to je možné, se u rozměrných staveb dbá na příčné elektroizolační dělení
stavby v úsecích cca 50 až 100 m.
V blízkosti elektrizováných tratí nesmí být uzemnění stavby spojeno s uzemněním
drážních zařízení nebo s kolejí, výjimku tvoří ve zvláštních případech spojení výztuže
stavby přes průrazku s opakovatelnou funkcí31. V průběhu provádění stavby mohou
platit další předpisy, např. v oblasti bezpečnosti práce.
4.3.1.2 nosné konstrukce mostních objektů
V zásadě se navrhují oddělené od spodní stavby, pro nosné konstrukce rámové se
postupuje podle čl. 4.3.1.1 v celé stavbě mostu. Nedoporučuje se navrhovat rámové
mostní konstrukce z předpjatého betonu.

26 viz kapitola 9 těchto TP
27 ČSN 03 8372, čl.76
28 ČSN 73 1209, tabulka 13, stupeň A3 ev. ČSN P ENV 206, čl. 7.3.1.5
29 TKP 97, kapitola 18 a TKP 99, kapitola 31, ČSN 73 2400, ČSN 73 2401, ČSN 731209, ČSN PENV 206 ČSN 73 6206
30 ČSN 33 2000
31 ČSN 34 1500

14

TP 124

Ve vztahu k dráze, resp. elektrizovaným tratím platí, že ukolejňování se provádí
výhradně a pouze pokud některá část mostu32 zasahuje do POTY3'’ 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.
Pokud je na úložném zařízení pozemních komunikací umístěna kolej, použije se pro
ochranu stavby před účinky bludných proudů přiměřeně ustanovení předpisu ČD34. *
4.3.2 Opatření pro úložná zařízení pozemních komunikací v blízkosti
elektrizovaných tratí
Obecně platí, že pro úložná zařízení pozemních komunikací nacházejících se v těsné
blízkosti ^ elektrizovaných tratí nebo tratí 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 tabulky 1, pokud vyhodnocení základního
korozního průzkumu nestanoví stupeň ochranných opatření č.5.
4.3.3 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 5.3.7 těchto TP.
4.3.4 Kvalita elektroizolačních prvků
Elektroizolačním prvkem na úložných zařízeních se nazývá každý prvek stavby, jehož
účelem je elektricky izolačně oddělit dvě navazující části stavby (mostní závěr,
plastbetonová vrstva pod ložiskem, izolační styk svodidla, ochranný obal kotvy,
hmoždinky, uložení kotev do betonu, atd.). Pokud není v těchto nebo jiných
technických podmínkách, v TKP nebo ZTKP stanovena hodnota vyšší, platí, že každý
elektroizolační prvek v celku musí splňovat podmínku kvality vyjádřenou hodnotou
elektrického izolačního odporu v hodnotě min. 5kQ.
POZNÁMKA: V současné době se obvykle dosahuje např. u plastbetonových vrstev hodnot
elektrických odporů v desítkách megaohmů.

4.3.5 Použití aktivních ochran na úložných zařízeních pozemních komunikací
Aktivní ochrany výztuže se na úložných zařízeních pozemních komunikací navrhují
pouze ve výjimečných případech, pokud výsledky elektrických a geofyzikálních
měření36 a dalších diagnostických měření37 prokáží ve vztahu k pasivačním
schopnostem výztuže v betonu nezbytnost použití takové ochrany.
32 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“,
Včstník dopravy 7/96
33 ČSN 34 1500
34 SR 5/7 (S), ČD s.o., 1997
45 křižování trati, soubéh s tratí do vzdálenosti 500 m - viz čl. 4.2.1 b,c těchto TP, resp. ČSN 03 8370 s přihlédnutím k rozměru
chráněného objektu
36 Metodický pokyn „Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostů pozemních komunikací“, MD ČR,
Praha 1995
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Členění aktivních ochran a požadavky na jejich použití je uvedeno v kapitole 8.
V podmínkách ČR se doposud aktivní ochrany pro ochranu mostních konstrukcí ani
jiných betonových konstrukcí až na výjimky 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
vypovídají o destrukčních účincích BP na úložné zařízení a dále je prokázáno, že jsou
porušeny pasivační vrstvy výztuže v betonu.
Aktivní ochranu navrhuje výhradně specializované pracoviště.

4.4 Opatření pro zajištění bezpečnosti provozu při měřeních a
kontrolách na mostních objektech
Při měření úložných zařízení v blízkosti dráhy před zahájením měření je zodpovědný
pracovník (vedoucí měření) povinen prokazatelně seznámit určeného 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.

5 Základní pasivní ochranná opatření pro omezení vlivu
bludných proudů na úložná zařízení
Úložná zařízení, jež mohou být dotčena bludnými proudy, musí být vybavena
základními pasivními ochrannými opatřeními podle tabulky 1.
Základní pasivní ochranná opatření se dělí na
- primární ochranu,
- sekundární ochranu,
- konstrukční opatření.

5.1 Primární ochrana
5.1.1 Při volbě způsobu ochrany se upřednostňuje primární ochrana, především opat
řeními podle platných předpisů38. Základní ustanovení z těchto předpisů shrnují čl
5.1.2 až5.1.11
5.1.2 Minimální tloušťky betonu krycí vrstvy pro předepsanou značku betonu a třídu
prostředí jsou uvedeny v předpisech39 a jsou dostačující i z hlediska ochrany před
bludnými proudy.

j? Tp 72 Diagnostický průzkum mostů PK
38 ČSN P ENV 206 (73 2403), ČSN 73 1209, TKP 97, kapitola 18
39 tabulka 17, ČSN 73 6206 změna 2, TKP 97, kapitola 18
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5.1.3 Je nutno maximálně omezit možnost vzniku trhlin v betonu. Volí se vhodná
konstrukční a technologická opatření, např. úprava výztuže, nižší vodní součinitel a
vhodný podíl frakcí kameniva v betonu.
5.1.4 Použití elektricky vodivých (kovových) podložek (distančních vložek) pro krytí
výztuže je nepřípustné.

5.1.5 Při použití portlandských cementů je nutné přihlédnout k agresivitě prostředí.
5.1.6 Betony, které jsou v kontaktu se zemí, se navrhují vodotěsné40.
5.1.7 U železobetonových konstrukcí nesmí obsah chloridových iontů v betonu
překročit 0,4% Cl- z hmotnosti cementu.

5.1.8 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.

5.1.9 Kamenivo pro výrobu předpjatého betonu nesmí obsahovat více než 0,02% ve
vodě rozpustných chloridů.
5.1.10 Záměsová voda nesmí obsahovat více chloridů než 250 mg Cl'.l' pro výrobu
předpjatého betonu a 500 mg Cl'.l pro výrobu železobetonu.

5.1.11 Doporučuje se používat moderních přísad a příměsí, které jsou elektricky
málo vodivé. Je zakázáno pro betonáže používat přísady a příměsi obsahující chloridy
nebo jiné podobné látky zvyšující vodivost betonu.
5.1.12 Je nutné dodržovat maximální vodní součinitel podle ČSN P ENV 206
tabulka 3. Přísady nesmí obsahovat více než 0,1% chloridů41. Příměsi nesmí
nepříznivě ovlivnit trvanlivost betonu a nesmí způsobovat korozi betonu.
5.1.13 Stanovení obsahu chloridů v čerstvém případně ztvrdlém betonu dokládá pro
zhotovitele stavby dodavatel betonu. Kontrolní zkoušky čerstvého betonu včetně
stanovení Cl' v jednotlivých složkách betonu se provádí podle TP 121.

5.1.14 Složení betonů archivuje správce pozemní komunikace. Protokoly o složení
betonů jsou podkladem pro hodnocení korozního stavu úložného zařízení. Hodnocení
ve smyslu těchto TP provádí specializované pracoviště v rámci DEM.

5.1.15 Ochranu výztuže lze provádět pokovením (např. zinkováním) nebo použitím
povlakované42 výztuže. Při použití povlakované výztuže neplatí ustanovení týkající se
provařování výztuží podle čl. 5.3.3 a následujících.
5.2 Sekundární ochrana
5.2.1 Pro ochranu před účinky bludných proudů se využívá ochrana betonové
konstrukce před agresivními vlivy zemin, před zemní vlhkostí i podzemní vodou, před

40 ČSN P ENV 206, Cl.7.3.1.5., ČSN 73 1209, tabulkalS, st. A3
4ITKP 97, kapitola 18, čl.18.3
42 Povlakovaná výztuž je významné pasivní ochranné opatření, které v našich podmínkách není doposud z cenových důvodů
rozšířeno. Při použití povlakové 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
připravovaných TP „Povlakovaná výztuž do betonu “, MDS 2000.
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agresivními vlivy kapalných, plynných i tuhých látek, před klimatickými vlivy i před
vlivem provozu.43 44

5.2.2 Způsob sekundární ochrany spočívá v navržení vhodného systému ochrany
povrchu betonu ohrožené konstrukce. Používá se impregnace betonu, nátěry, nástřiky,
fólie, izolační pásy a pod.

5.3 Konstrukční opatření
5.3.1 Hlavní zásadou těchto návrhů jez korozního (elektrochemického) hlediska
minimalizovat tvorbu makro a mikročlánků na úrovni „výztuž - beton - výztuž“
vhodným propojováním výztuže a dále elektroizolačním oddělováním jednotlivých
části stavby od sebe snižovat (eliminovat) průchod bludných proudů nebo odvádět
bludné proudy řízeným způsobem z konstrukcí a umožňovat jejich měření.
5.3.2 Rozčlenění do prvků stavby
Stavby se podélně rozčlení (tam, kde je to technicky možné) v podélném směru
(zejména rovnoběžně s dráhou) na jednotlivé galvanicky oddělené prvky stavby.
Rozčleněním stavby se rozumí rozdělení včetně založení stavby; rozčlenění na úrovni
příčných dilatací nad terénem na společném založení stavby je neúčinné, jedná se pak
o jeden stavební celek. Rozčlenění stavby je vhodné proto, aby bylo možné uskutečnit
lokální ochranná opatření a místně umožnit měření vlivu bludných proudů. Podélné
členění stavby se provádí v závislosti na technickém řešení stavby, doporučuje se
dělení (vodivé přerušení) izolační vložkou po cca 50 až 100 m. Toto ustanovení se
týká zejména tunelů, opěrných stěn a gabiónů. U rámových konstrukcí se elektrické
izolační oddělení provede v místech dilatací jednotlivých částí mostů.
U mostních objektů s uložením nosných konstrukcí na ložiscích se podélné rozčlenění
stavby provádí izolačním uložením nosných konstrukcí na spodní stavbu.
5.3.3 Provedení výztuže ve spodních stavbách mostů a ostatních stavbách
uložených v zemi.
Základním opatřením je zajištění dostatečného krytí výztuže (čl. 5.1.2) s použitím
nevodivých nebo betonových distančních podložek. Ochranné opatření zabraňující
vznik koroze přechodem bludného proudu mezi výztužemi spočívá v elektrickém
spojení výztuží svarem, termickým spojem, apod. (dále jen provaření výztuže). Toto
opatření koresponduje s požadavkem na ochranu proti přepětí a nebezpečnému
dotyku . Části staveb uložené v zemi se přednostně využívají jako součást
uzemňovací soustavy45 před strojenými zemniči. Pro účely ochrany proti účinkům
bludných proudů je postačující následující způsob provaření výztuže podle čl. 5.3.3.1
až 5.3.3.8. Požadavky na kvalitu svařování jsou uvedeny v čl. 5.3.4.13.
5.3.3.1 Piloty
Vertikální výztuže se provaří v dolním a horním prstenci armokoše. U podélně
prodlužovaných armokošů se doporučuje v místě prodloužení umístit prstenec, ke
43 ČSN P ENV 206.
44 ČSN 33 2000-4-41, ČSN 34 1390
45 ČSN 33 2000-5-54
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kterému se provaří „spodní“ i „horní“ výztuž. Prstenec je možno nahradit spirálovou
výztuží. Provaření navazujících vertikálních výztuží je možné řešit za předpokladu
důsledného značení i provařením dvou protilehlých prutů armokoše.
Pro stupeň ochranných opatření č.4 a č.5 podle tabulky 1 se armokoš nesmí položit na
dno vrtu a musí být rovnoměrně vystředěn nevodivými nebo betonovými distančními
podložkami.
5.33.2 Mikropiloty
V místech spojení jednotlivých dílů mikropiloty se doporučuje šroubový spoj doplnit
svarem, mikropilota nesmí být uložena na dno vrtu (krytí se zajišťuje vhodnou
distanční podložkou ze spodu mikropiloty).
5.3.33 Základové pasy, patky, mostní opery, ostatní
Provaření výztuže se provádí po obvodě tělesa armokoše (např. v hranách patky).
Podle rozměru základu se provede provaření v dalších vybraných výztužích např.
podle přílohy 1, obrázek 2. Volba četnosti provaření (vzdálenost svarů) se volí po
dohodě se zhotovitelem realizační dokumentace stavební části, eventuelně
zhotovitelem stavby.
5.33.4 Podlahy
Pokud je součástí stavby pozemní komunikace pozemní stavba, postupuje se při
návrhu ochranných opatření na betonové konstrukci obdobně jako v předchozích
ustanoveních. Betonové podlahy se ukládají zpravidla na izolaci proti vlhku. Tato
izolace je součástí ochranných opatření proti účinkům bludných proudů a navrhuje se
celoplošná. Výztuže se provařují v podlahách 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.
5.33.5 Měřicí vývody z výztuže.
Pro stupeň ochranných opatření č.4 a č.5 se z provařených výztuží vyvede měřicí
vývod, který se umísťuje na povrchu konstrukce. Měřicí vývod se provádí např.
formou ocelových destiček opatřených šroubem nebo závitem a zdířkou pro banánek
podle přílohy 1, obrázek 3a, 3b, případně vyvedených šroubů na povrch konstrukce
nebo šroubů zapuštěných v betonu a uložených v krabičce. Jako měřicí vývody lze
použít i standardní vývody pro uzemňovací soustavy určené do betonových konstrukcí
např. mosazná hlavice s Fe tyčí nebo lanem, atd.), viz příloha 1, obrázek 3c. Umístění
měřicích vývodů, stejně tak jako definování provaření výztuže, je součástí stavební
části dokumentace mostního objektu. Doporučuje se, aby volbu a umístění měřicích
vývodů zhotovitel dokumentace stavební části konzultoval se specializovaným
pracovištěm.
V případě, že se u mostních objektů navrhuje vyvést vývod výztuže spodní stavby pro
účely měření do nosné konstrukce, navrhne se vývod z podpěry obvykle v blízkosti
ložiska. Vývod se provede drátem FeZn 08 nebo 010 mm v délce 100 mm nad
povrch pilíře. Délka vývodu se upřesňuje podle způsobu použití vývodu. Vývod bude
uložen do instalační krabice, ve které bude provedeno napojení na kabelové vedení.
Vývod s přechodem na kabelové vedení musí být utěsněn proti vlhkosti. Vývod může
sloužit zároveň jako součást latentního spoje ochrany proti přepětí.
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5.3.3.6 Provedení vývodů z výztuže v zemi, zemnící pásky
Vývody z výztuže betonu se navrhují nad úrovní terénu. Vývod musí být proveden
podle normy46, 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. 5.3.3.5 těchto TP.
Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů se zemnící pásky nebo dráty z
FeZn do základů nepřidávají. Ani z důvodů jiných43 není vhodné do základu ukládat
zemnící pásek, použije se prostá výztuž Fe.
Pokud je nezbytné a prokázané protokolem z měření dílčích zemních odporů spodní
stavby napojení strojených zemničů na základový zemnič z důvodu ochrany proti
nebezpečnému dotyku nebo ochrany proti přepětí, napojení se provede zásadně
v měřicích bodech, přičemž strojený zemnič musí být navržen tak, aby nekorodoval
v důsledku článku výztuž v betonu - zemnící vodič v zemi.
5.3.3.7 Propojování starých a nových výztuží při rekonstrukcích a opravách
Ustanovení platí obecně pro všechna úložná zařízení.
Přidává-li se při opravách výztuž nebo se provádí přibetonování, je nutno
problematiku ev. vzniku korozních článků mezi starou a novou výztuží řešit ve
spolupráci se specializovaným pracovištěm v rámci DZS. Vždy musí být zajištěno
dostatečné krytí nové výztuže betonem ve všech místech.
5.3.4 Nosné konstrukce mostních objektů
5.3.4.1 Izolační systém nosné konstrukce se navrhuje zásadně celoplošný.
5.3.4.2 Pokud se pro jakékoliv oddělení vodorovné nosné konstrukce od spodní stavby
provádí plastbetonová vrstva jako nevodivá izolující část, musí receptura
plastbetonu47 odpovídat co nejvyšší hodnotě měrného odporu, minimálně I.IO^ fž.m.
Při realizaci je nutné důsledně dbát dodržení stanovené receptury48 i postupu přípravy
plastbetonu včetně dodržování klimatických podmínek. (Nekvalitní příprava
plastbetonu má za následek nehomogennost materiálu, pórovitost a nasákavost, čímž
dochází ke ztrátě izolačních vlastností plastbetonu.) Kontrola kvality plastbetonu se
provádí v průběhu stavby měřením elektrického odporu.
Použití plastbetonu jako ochranného opatření ve styku se zeminou a v místech
vystavených dešti a mokru je neúčinné a nedoporučuje se.
5.3.4.3 Ložiska
Všechny druhy ložisek lze považovat za elektricky vodivé; za účelem zvětšení
elektrického odporu se navrhují následující konstrukční opatření:
Na úložný práh se nabetonují betonové nálitky nebo pásy vysoké minimálně 50 mm.
Na jejich povrch se nanese vrstva plastbetonu tloušťky min 10 mm. Plastbetonová
vrstva smí přesahovat obrys ložiska max. o 30 mm a min. o 10 mm po celém obvodu.
Povrch, na který se bude plastbeton ukládat, musí být čistý, odmaštěný a zdrsněný. Na
tuto plastbetonovou vrstvu se buď uloží elastomerová ložiska nebo se přilepí úložná
46 ČSN 33 2000-5-54, příloha NK
47 V rámci těchto TP zahrnuje termín plastbeton i plastmaltu.
48 Receptura ověřená laboratorními zkouškami pro použití do prostředí s výskytem bludných proudů je uvedena v příloze 2
těchto TP.
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deska ložiska (příloha 1, obrázek 4). Doporučuje se ukládat (lepit) ložiska na
plastbetonovou vrstvu tak, že na plastbetonovou vrstvu se nanese tenký potěr (2 až 3
mm) pryskyřice, která je zároveň složkou plastbetonu.
Pokud je nutné z důvodů přenášení velkých vodorovných sil zapustit ložisko do
hnízda v úložném prahu (příloha 1, obrázek 5) nebo se ukládají kotvící prvky
ložiskových desek do úložného bloku, nesmí se nikde dotýkat ložisko částí betonu,
všechny kotvící otvory a hnízda musí být vyplněny plastbetonem min. tl. 10 mm
(příloha 1, obrázek 6).
Při kolejnicovém nebo obdobném uložení musí být uložení v rýze vylité plastbetonem,
který přesahuje dostatečně na povrchu úložného prahu, aby nedošlo např. nečistotou k
vodivému propojení spodní stavby a nosné konstrukce (příloha 1, obrázek 7). Pokud
se provede kotvení betonářskou výztuží, je nutno hnízdo ve spodní stavbě pro každý
tm opatřit plastbetonem (příloha 1, obrázek 8).
S.3.4.4 Mostní závěry
Postup při návrhu mostního závěru do prostředí s výskytem BP je uveden v TP86,
odst. 5.3. Při stupni ochranných opatření č.3 a vyšším uvede zhotovitel dokumentace
mostu ve specifikaci mostních závěrů, že mostní závěry 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 5kQ. Ekvivalentní náhradou měřené hodnoty
elektrického odporu kompletního mostního závěru je výpočet soustavy elektrických
odporů mostního závěru.
Podpovrchové mostní závěry. Každý podpovrchový mostní závěr musí zajistit
elektricky vodivé oddělení dvou dilatovaných částí mostu. Příkladem provedení je
řešení podle přílohy 1, obrázek 9a, 9b. Pod kluznou částí závěm je nutno navrhnout
vrstvičku z plastbetonu v tl. 4 mm nebo fólii z plastu či teflonu. Styčnou plochu je
nutno před nanesením vrstvičky plastbetonu dokonale odmastit a krycí plech přivařit
až po zatvrdnutí plastbetonu, aby nedošlo k jeho přilepení. V příloze 1, obrázek 10a a
10b jsou uvedeny jiné příklady mostních závěrů.
Povrchové závěry. U jednoduchých mostních závěrů, např. volná dilatační spára,
závěr s jednoduchým těsněním, 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.
Na povrchových mostních závěrech na obou polovinách závěru a na každém konci,
pokud nebude v projektové dokumentaci uvedeno jinak, se osadí (přivaří) ve
výrobním závodě šroub Ml2 se dvěma matkami pro měření podle DEM23 (příloha 1,
obrázek 11).
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Povrchové mostní závěry musí být navrženy tak, aby se v žádném místě mostního
závěru nedržela trvale vlhkost a bylo možné provádět snadno jejich čištění.
S.3.4.5 Svodidla
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. V TP 128 Ocelová svodidla NH 4, část prostorová uspořádání čl. 8.7 a část konstrukční díly - strana 5, 6, 10, a 25 je uvedeno řešení spočívající
v použití laminovaných elektroizolačních dílů s použitím povlakovaných
elektroizolačních šroubů a izolačních podložek. Tyto požadavky se uplatní i při
použití jiných ocelových svodidel (například NH 3). Pokud takový detail nebude
možné pro některý z používaných typů svodidel použít, zvolí se 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.49 Toto řešení odpovídá provedení uvedenému
v příloze 1, obrázek 14. Kvalitu elektrického izolačního styku musí vždy zhotovitel
stavby prokázat protokolem, ve kterém doloží, že hodnota elektrického izolačního
odporu izolačního styku je větší než 5 kQ, resp. v souladu podle TP 128 Ocelová
svodidla NH4, čl. 8.7.1 u nových neosazených dílů větší než 50 kQ.
Doporučuje se nahradit elektrické izolačního oddělení podle předchozího odstavce
vložením svodnice nebo její části z nevodivého materiálu (sklolaminátu).50
Při řešení elektrického izolačního styku pomocí laminovaných dílů je nutno zohlednit
požadavky na ochranu proti přepětí s využitím latentních spojů.
Při výjimečném použití elektrického izolačního styku vzduchovou mezerou doloží
zhotovitel stavby mechanické vlastnosti svodidla v místě přerušení zhotovitel.
Elektrické izolační oddělení vzduchovou mezerou není součástí nových TP 128 pro
ocelová svodidla.
Betonová svodidla51. V zásadě platí TP 114, čl. 1.1.3 a 3.1.6. Elektricky izolační
oddělení nad dilatací se provede například tak, že posuvná betonová svodidla jsou u
dilatace pevně zakotvena - oddělení je provedeno vzduchovou mezerou zakrytou
izolačním materiálem nebo plechem izolačně uloženým - viz příloha 1, obrázek 15a.
Příklad řešení pro betonová svodidla uložené posuvně v místě dilatace je uvedeno
v příloze 1, obrázek 15b. 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 5 kQ.
Lanová svodidla. Lanová svodidla se na úložných zařízeních v prostředí s výskytem
bludných proudů nenavrhují.

49 Oddělení tenkými fóliemi vloženými mezi svodnice obvykle trvale nebo dlouhodobě zadržuje vlhko, řešení je neúčinné a
nevhodné.
50 Do doby vydání těchto TP není díl schválen a zaveden do výroby.
51 Do doby vydání těchto TP nejsou doposud zpracovány TP pro betonová svodidla. Po nabytí účinnosti TP pro betonová
svodidla se řešení izolačního styku betonových svodidel bude řídit TP pro betonová svodidla.
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5.3.4.6 Zábradlí
Nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak izolovat zábradlí na nosné konstrukci od
zábradlí na operách a křídlech, je vytvořit vzduchovou mezeru mezi vodorovnými
prvky zábradlí nad dilatací (schematicky naznačeno v příloze 1, obrázek 16).
Provedení na tomto obrázku platí pro dilatace do ±15mm. Pro dilatace větší je nutno
volit uspořádání podle přílohy 1, obrázek 17 z důvodu ochrany nosné konstrukce před
přepětím52. V příloze 1, obrázek 18 je schema mostu o více polích se schematickým
uspořádáním zábradlí se vzduchovými mezerami.
Vzduchovou mezeru mezi vodorovnými prvky zábradlí lze překlenout vložením nebo
navlečením trubky z materiálu HDP nebo s použitím elektricky izolačního styku - viz
TP128 pro Ocelová svodidla NH4, část konstrukční díly, například strana 7, 8, 18. Při
takovém řešení je nepřípustné na tyto izolační vložky používat nátěry obsahující
vodivé příměsi (obvykle Zn).
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím zábradlí zasahujícím do POTY se
provádí podle normy53. Ukolejňování se provádí pomocí průrazky s opakovatelnou
funkcí.
POZNÁMKA 1 - Jakékoliv připojení mostní konstrukce na kolejnice musí být předem projednáno a
odsouhlaseno příslušnými orgány dráhy (příslušné Správy dopravní cesty).
POZNÁMKA 2 - Při vodivém propojení konstrukce podle čl. 4.3 lze využít ocelových částí (svodidel,
zábradlí, apod.) jako vodičů třídy I.

5.3.4.7 Odvodnění
Pokud je navrženo odvodnění tak, že kovové součásti přechází z nosné konstrukce na
opěru nebo křídlo, je nutno oddělit kovové součásti vzduchovou mezerou nebo
izolovat fólií z měkčeného plastu (manžetou, apod.) na takovou délku, aby ani při
maximální dilataci nosné konstrukce nedošlo ke styku vodivých částí žlabu (příloha 1,
obrázek 19).
Stejně tak musí být vyřešeno svislé svedení vody z mostu, a to tak, aby část upevněná
na nosné konstrukci byla oddělena dilatací - vzduchovou mezerou od části navazující
na spodní stavbu mostu. Oddělení dilatací není nutné, pokud svody nebo jejich části
v oblasti dilatací jsou provedeny z elektricky nevodivého (např. plastového) materiálu.
5.3.4.8 Osvětlovací stožáry, hlásiče náledí
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 může provést neizolovaně. Tyto
stožáry, pokud jsou umístěny mimo POTY, není nutno ukolejňovat ani uzemňovat54.
Y případě jejich ukolejnění nebo uzemnění se použije průrazka s opakovatelnou
funkcí.

52 ČSN 34 1390
53 ČSN 34 1500, čl.6.6.4.b), ev. 6.6.5
54 podle ČSN 33 2000-4-41 při bčžně používané rozvodné soustavě do 1000 V s uzemněným nulovým bodem 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
nulovacího nebo ochranného vodiče.
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Osvětlovací stožáry umístěné na mostech v blízkosti trakčního vedení tramvajových a
trolejbusových drah vedených po těchto mostech se neukolejňují ani neuzemňují55.
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.
Při návrhu hlásiče náledí a dalších zařízení (příslušenství stavby) se postupuje
přiměřeně podle požadavků uvedených v tomto článku a článku 5.3.4.11.
5.3.4.9 Trakční podpěry (stožáry, brány, mostní konstrukce) umístěné na nosné
konstrukci mostu
Tramvajová dráha napájená z trolejového
jmenovitým napětím do 1000 V proti zemi.

vedení s dvojitou

izolací

se

Dvojitá izolace zajišťuje ochranu neživých částí přívodního vedení a vodivých částí
v jeho blízkosti. Ukolejňování trakčních podpěr se neprovádí56.
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 normy57. 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 normy58.
Ukolejnění trakční podpěry musí být přes průrazku s opakovatelnou funkcí.
Trolejbusová dráha. U trolejbusových vedení pro trolejbusy musí mít podle normy58
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.
5.3.4.10 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 norma59. Ukolejnění kovových neživých
55 ČSN 34 1500,
56 ČSN 34 1500,
57 ČSN 34 1500,
58 ČSN 34 1500,
59 ČSN 73 6223

či.
Cl.
čl.
čl.

6.8.2
6.6.8 a 6.6.9, ČSN 33 3516, čl. 3.8.2
6.6.4, ČSN 33 3516, čl. 3.8.5
6.6.2. odst.b, případně podle 6.6.2 odst.c
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částí se provádí pouze v tom případě, pokud tyto zasahují do prostoru POTY60.
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 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). Návrh ukolejnění
je nutno odsouhlasit správcem dráhy61. 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 normy58. V případě, že
stávající ukolejnění stavby je provedeno nevyhovujícím způsobem (zejména přímé
ukolejnění stavby), je nutno postupovat podle zvláštního předpisu62 a nedostatky
v rámci návrhu zpracování dokumentace stavby odstranit.

5.3.4.11 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,
je nutné buď nosnou konstrukci upevnit izolovaně pomocí vhodných betonových
kotev63 od mostního objektu nebo inženýrské sítě uložit izolovaně na jejich nosnou
konstrukci. Inženýrské sítě mohou být uloženy přímo na mostní konstrukci, a to
izolovaně. Pokud jsou projektovány souvislé kovové chráničky, žlaby nebo lávky pro
uložení elektrických kabelů, musí být v místě krajních mostních závěrů přerušeny.
Vhodnější64 je použít chráničky z plastu (HDP, 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.).
5.3.4.12 Propojení výztuže v nosných konstrukcích mostních objektů a její
vyvedení na povrch konstrukce
Propojování výztuže v nosné konstrukci se provádí obdobně jako propojování výztuže
ve spodní stavbě podle čl. 5.3.3. Provaření se volí s ohledem na provedení nosné
konstrukce. Četnost svarů se volí po dohodě se zhotovitelem dokumentace stavební
části případně zhotovitelem stavby. Zvláštní péče je věnována konstrukcím
s předpínací výztuží. Propojení a vyvedení předpínací výztuže se provádí, i když tato
je pevně zakotvena do betonářské výztuže. Důvodem je definované pospojení
předpínací výztuže za účelem snížení možnosti výstupu bludných proudů z výztuže
mimo kotvy a v neposlední řadě možnost (i když omezená) kontroly měřením.
60 ČSN 34 1500, příloha A
61 ČSN 34 1500, Cl. 6.4, ČSN 34 2613, čl. 4.3
62 „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
63 podle čl. 5.3.7 těchto TP
64 i z hlediska ochrany proti nebezpečnému dotyku podle ČSN 33 2000-4-41
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Ochranná opatření ve stupni č.4 nebo č.5 podle tabulky 1 vyžadují vyvedení výztuže
do měřicích bodů. Vývody z výztuže se navrhují a provádějí shodně podle čl. 5.3.3.5.
Volba umístění měřicích vývodů se volí s ohledem na řešení mostní konstrukce.
V komorách se navrhují vývody na koncích mostu a nad pilíři, u trámových mostů na
koncích nosných konstrukcí, případně nad vybranými pilíři. Vývody zapracovává do
projektové dokumentace zhotovitel dokumentace stavební části. Doporučuje se volbu
a umístění měřicích vývodů konzultovat se specializovaným pracovištěm.
V případě stupně ochranných opatření č.4 nebo č.5 zhotovitel dokumentace mostu
zapracuje do dokumentace stavební části ve spolupráci se specializovaným
pracovištěm místo (chráničku) nebo způsob uložení kabelových vedení pro elektrické
rozvody a zařízení pro kontrolu bludných proudů včetně měřicích vývodů a skříněk.
Betonářská výztuž. V zásadě se navrhuje provaření v hranách po obvodu nosné
konstrukce. Podélně se provaří krom obvodových prutů další jeden nebo více prutů
podle šířky nosné konstrukce. Příčně se výztuž provařuje po obvodě nad ložisky nebo
v jejich blízkosti a v místech podélného navazování prutů výztuže, čímž je zajištěno i
podélné provaření výztuží. Volba provařovaných výztuží se provádí s ohledem na
řešení nosné konstrukce. Např. provařovaný prut se zvolí v místě, kde jsou kotvena
svodidla, 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 provarované pruty značí (barevně) a provařují v celém dilatačním úseku.
Schematicky je naznačen způsob provaření výztuže v mostovce v příloze 1,
obrázek20. Požadavky na kvalitu svarů jsou uvedeny v čl. 5.3.4.13.
Předpínací výztuž. Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů se
upřednostňuje uložení předpínacích kabelů v plastových trubkách.
U mostních objektů z předpjatého betonu, u nichž předpínací kabely nejsou průběžné
po celé délce mostu, je nutno všechny kotevní desky kabelů vodivě propojit. Vývody
od jednotlivých kotevních desek provedených podle normy65 (např. provedené drátem
Fe nebo FeZn 0 8 nebo 10 mm) se připojí rozpojitelnou svorkou na podélný drát
FeZn 0 8 mm (pásek FeZn 20x3 mm) vedený nosnou konstrukcí mostu tak, aby
vznikl uzavřený okruh. Na tento drát (pásek) se připojí i vývody z kotevních desek
kabelů průběžných. Tam, kde nelze vést propojovací vodič uvnitř nosné konstrukce,
provede se např. podélným ocelovým (armovacím) drátem 010 mm umístěným v
betonu nosné konstrukce.
Propojení mrtvých kotev předpínací výztuže se provádí vždy mimo aktivní část
kabelů, tj. za upínacími svorkami, na rozpleteném konci, apod. Pro propojení nebo
vyvedení výztuže je možné napojení svorkou nebo svarem. Řešení se volí
individuálně podle"použité konstrukce mrtvé kotvy.
V případě, že nosná konstrukce mostu nemá přístupnou dutinu nebo nemá uzavřený
průřez, propojovací drát (pásek) se vyvede na destičku s přivařeným šroubem vně
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 0 8 nebo 0 10 mm (příp.
páskem Fe 20x3 mm) všechny kotevní desky každého nosníku a v horní části nosníku
bude ponechán dostatečně dlouhý propojovací vývod, který slouží pro spojení všech
65 ČSN 74 2870, čl. 8.3.2
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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, na
níž je zvenku při vařen šroub (hlavou na destičku a opatřený dvěma nerezovými
maticemi) (příloha 1, obrázek21).
U konstrukcí s jednotlivými kabely (dráty), např. u předem předpínané konstrukce
strunobetonové, je možno výjimečně (při stupni ochranných opatření č.5) propojit tyto
navzájem svorkami a vyvést vně konstrukce na měřicí vývod podle čl.5.3.3.5.
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 - viz část Betonářská výztuž. 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 konstrukcí „beton - ocel“ se
doporučuje provést ochranná opatření s tím, že ocelové nosníky jsou mohutnými
vodiči pro vedení bludných proudů. Pokud je výztuž mostovky provařována
s ocelovými nosníky, není nutno zřizovat další měřicí vývody. Nosné konstrukce se
rovněž ukládají elektroizolačně od spodních staveb. Navrhovaná propojovací a měřicí
vedení a měřicí vývody ve stupni ochranných opatření č. 4 a č.5 jsou nahrazeny
ocelovými nosníky, propojovací vedení se navrhuje pouze z důvodu přístupu mezi
koncem nosníku a měřicí skříňkou.
Mosty rámové a obloukové se posuzují individuelně; pokud lze nosnou konstrukci z
hlediska přístupu bludných proudů oddělit od spodní stavby nebo rozdělit konstrukci
na několik dilatačních elektroizolačních částí, platí shora uvedené zásady v tomto
článku.
Mosty rozpěrákové lze řešit oddělením nosné konstrukce od spodní stavby (příklad
viz příloha č.l, obrázek 8. Rozpěrákový účinek se dosáhne např. betonářskou výztuží
ve funkci tmu uloženého v plastbetonu.
Pro zabránění vzniku makročlánku mezi starou a novou výztuží a starým a novým
betonem (elektrolytem) se při lokálních opravách provádí úplné odstranění poškozené
výztuže a poškozeného betonu, nová výztuž se důkladně ve všech směrech provaří se
starou výztuží. V případě opravy přidáváním nových výztužných sítí na původní beton
se postupuje podle čl. 5.3.3.7 těchto TP.
5.3.4.13 Za svary ve výztuži pro účel definovaného galvanického elektricky vodivého
spojení se považují svary:
- u křižujících se výztuží:
bodový svar 0 5 mm
- u výztuže spojené s ocelovou deskou: koutový oboustranný svar
a=4mm, dl.lOmm
- u podélných svařovaných výztuží:
oboustranný svar délky 100 mm
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Žádný svar nesmí oslabit svařovaný profil výztuže. Příklad svarů je uveden na
obrázku měřícího vývodu, příloha 1, obrázek 3b. Svary lze nahradit jiným kvalitativně
rovnocenným řešením, např. termickými nebo lisovanými spojkami.
5.3.4.14 Pokud nastane případ, že použitá technologie spojování výztuže^ neumožní
provařování výztuží, je nutno navrhnout doplňkovou provařovanou výztuž .

5.3.5. Tunely
Pro návrh ochranných opatření proti účinkům bludných proudů u tunelů se použijí
ustanovení v předchozích článcích těchto TP přiměřeně.
Obecně platí, že každá stavba tuneluje specifickým dílem, které vyžaduje individuální
přístup specialistů. To platí i pro návrh ochranných opatření tunelů proti účinkům
bludných proudů.
5.3.5.1 Tunely hloubené
Při zakládání hloubených tunelů se postupuje podle čl. 5.3.3 s důrazem na krytí a
provařování výztuže. Pro zvýšení odolnosti proti účinkům bludných proudů se využije
všech opatření vyplývajících z aplikace primární a sekundární ochrany podle čl. 5.1 a
čl. 5.266
67 včetně použití „waterstopu“ podle přílohy 1, obrázek 13, používaného při
zakládání milánských stěn.
Při návrhu propojování výztuže se postupuje podle technického řešení betonové
konstrukce, přiměřeně podle čl. 5.3.4.12. Při návrhu měřicích vývodů se postupuje
individuelně s ohledem na trvalou výstroj tunelu a stavební řešení dilatačních spár.
Dilatační spáry se využijí pro elektrické oddělení jednotlivých částí stavby, pokud to
založení konstrukce umožňuje.
Dočasné zemní kotvy musí být provedeny podle čl. 5.3.7.1.
Trvalé zemní kotvy musí být provedeny podle čl. 53.12.
5.3.5.2 Tunely ražené
U ražených tunelů se využívá pro ochranu proti účinkům bludných proudů primární a
sekundární ochrany zejména u vnitřních obezdívek pokud je její součástí betonářská
výztuž.
U tunelů navrhovaných do prostředí s výskytem bludných proudů hodnocených
stupněm ochranných opatření č.4 a č.5 se dočasné kotvení ukládá na dočasné
vystrojení výrubu (na primární obezdívky) elektricky izolačně tak, aby kotvy
nezavlékaly bludné proudy do definitivních betonových konstrukcí tunelu (např.
využitím mezilehlé izolace mezi primárním a definitivním ostěním).
Trvalé zemní kotvy musí být provedeny podle čl. 53.12.
Mezilehlá izolace se z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů považuje za
sekundární ochranu a navrhuje celoplošná.
Propojení betonářské výztuže monolitického ostění a její vyvedení na povrch
konstrukce se provádí podle čl. 5.3.4.11. Doporučuje se, aby při stupni ochranných
opatření č.4 a č.5 byla neprovařovaná výztuž doplněna vhodným způsobem
provařením. Měřicí vývody se navrhují vždy na konci dilatačních úseků (obvykle po
cca 50 m). Účelnost měřicích vývodů posoudí specializované pracoviště s ohledem na
navrhovanou výztuž ve vnitřních obezdívkách.

66 Snaha omezení požadavku provařování je obvykle vedena obavou o snížení únosnosti výztuže nekvalitními svary.
67 s přihlédnutím k TKP 99, kapitola 24
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Při stanovení třídy vodotěsnosti tunelu se přihlédne ke stupni ochranných opatření.
Vyšší stupeň ochranných opatření vyžaduje nižší třídu vodotěsnosti, tj. minimální
průsak vody.
5.3.53 Technologické vybavení tunelů68
Zařízení v tunelech se navrhují tak, aby nezavlékala bludné proudy do konstrukce
tunelu.
Při návrhu způsobu uložení kovových zařízení (potrubí) v tunelu, se zohlední celkové
řešení ochrany proti účinkům bludných proudů v tunelu. Zařízení se ukládají pokud
možno izolačně vůči betonové konstrukci tunelu.
Dilatační spáry, které slouží zároveň k elektricky izolačnímu oddělení částí tunelu
nesmí být elektricky vodivě překlenuto žádným instalovaným zařízením (ocelovou
konstrukcí, potrubím).
Při návrhu liniových vedení (potrubí, kabelů) se přednostně používá plastů a
plastových plášťů. Jsou-li instalovaná zařízení (požární vodovod) kovová, použijí se
na vstupu do tunelu izolační styky, nebo se zařízení uloží elektricky izolačně.
Pokud se v tunelu zřizuje uzemnění, navrhuje se jako základový zemnič.
Technologická zařízení jsou k uzemnění připojována přes měřicí vývody
(rozpojitelně). Základový zemnič v tunelu se nepřepojuje s jiným strojeným
zemničem vně tunelu.
Pokud se navrhuje uzemňovací soustava mimo tunel, provede se napojení elektrických
přístrojů tak, aby pracovní nebo ochranné vodiče nezavlékaly bludné proudy do
konstrukce tunelu.
Jsou-li součástí vybavení tunelů závěsy pro trakční vedení, využije se z hlediska
ochrany proti nebezpečnému dotyku a proti přepětí ve smyslu normy69 70
ochrany
polohou a dvojitou izolací, eventuelně se využije řešení s elektricky izolačním
oddělením závěsů .

5.3.6 Gabiony71
K omezení účinků bludných proudů na kovové koše gabionových konstrukcí se
provádí následující opatření:
- základová spára se po úpravě vyplní štěrkodrtí;
- při stupni ochranných opatření č.4 se navrhuje gabión svařovaný;
- při stupni ochranných opatření č.5 se navrhuje gabión z polymerových mříží;
- při montáži gabionových košů se důsledně provádí vodivé propojení drátů kovových
košů;
- výplň košů musí být z čistého kameniva, tj. bez jemnozmných příměsí, kamenivo
nesmí podléhat povětrnostním vlivům, nesmí obsahovat vodou rozpustné soli;
- zásyp za rubem gabiónu 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.

68 TKP 99, kapitola 24, TKP-D 98, kapitola 7, TP 98 Technologické vybavení tunelů PK
69 ČSN 34 1500, Cl. 6.4.5, Cl. 6.6.8 a 6.6.9, ČSN 33 3516, čl.3.8.2
70 ČSN EN 50122-2 (34 1520) se použije pfiméřeně tak, aby nebyly dotčeny zásady stanovené v těchto TP
71 TKP 98, kapitola 30, odst.C
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Snížení účinku bludných proudů na gabiónovou stěnu se dosáhne vhodným elektricky
izolačním oddělením stěny v podélném směru vložením příčné izolace. Podélné
rozdělení umožní provádět kontrolní měření přítomnosti bludných proudů a zároveň
snížení působení bludných proudů na části gabiónových zdí vzdálenějších od zdroje
bludných proudů.
V ochranném prostoru POTY se postupuje podle normy72 a předpisu73. Pokud se
prokáže, že hodnota zemního odporu gabiónové sítě je nevyhovující, kovové sítě se
ukolejní přes průrazku s opakovatelnou funkcí vždy uprostřed daného úseku. Při
návrhu ukolejnění je nutno respektovat požadavky předpisu74. 75
Po dokončení stavby gabiónové stěny se provede výchozí měření výskytu bludných
proudů. Pro měření se použije DEM23 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 (galvanické) anody. Při
návrhu aktivní ochrany je nutno dráty košů posuzovat jako nekvalitní uzemňovací
soustavu s nerovnoměrným rozložením proudových hustot.
5.3.7 Kotevní prvky74
Z hlediska ochrany proti účinkům bludných proudů se kotevní prvky dělí na:
- dočasné kotvy
- trvalé zemní kotvy
- kotvy do betonů - nosné prvky75'
5.3.7.1 Dočasné 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 proto doporučuje dočasné kotvy nenavrhovat, případně dočasné
kotvy navrhnout s podkotevní ochranou podle čl 53.12 tak, aby výztuž navazující
stavby zůstala elektricky oddělena od výztuže kotvy.
5.3.7.2 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 v kvalitním
elektroizolačním obalu, 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 (příloha 1,
obrázek 22).

72 ČSN 34 1500, čl. 6.6.4 a 6.6.5
73 Opatření vrchního ředitele DDC ČD č.10, č.j.: 7914/97-KVŘ, ze dne 8.12.1997
74 TKP 98, kapitola 29
75 Netýká se kotev předpjatých konstrukcí - viz čl. 5.3.4.12.
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a) 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, HOPE, apod. Tloušťka materiálu nemá být menší než 1 mm.
Vhodným materiálem pro ochranný obal volné délky je ochranná trubka z PE, HOPE,
případně LPE plášť každého pramence volné délky76.
Velkou péči je třeba věnovat přechodu kořenová - volná délka a špičce kořenové
délky. Je vhodné používat samosmršťovací materiály.
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 klesla pod přípustnou hodnotu.
b) Kotvení.
Za. účelem elektrického oddělení kotvy od ocelové výztuže stavebního objektu je
nutno mezi kotvu a stavební objekt zabudovat izolační desku z vhodného
elektroizolačního materiálu77. Oddělení hlavy 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 hlavy kotvy a výronu injekční směsi z oblasti hlavy
kotvy.
Volné mezikruží mezi kotevním pouzdrem a ochrannou trubkou, jakož i oblast hlavy
kotvy, musí být zcela zaplněny.
Nezabetonované hlavy 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 ochrana78:
- opískování pískem na stupeň Sa 2 1 /2,
- 2x40pm základní nátěr (např. epoxidovou barvou základní),
- 2x40pm vrchní nátěr (např. epoxidovým emailem na železo).
Pozinkování těchto částí je nepřípustné, neboť hrozí nebezpečí koroze vylučováním
vodíku.
Duté prostory musí být zaplněny.

76 Při použití LPE pláště je nutno zajistit ochranu pramence proti vnitřní vlhkosti
77 např. Cevolit G-10-R 4 mm, silon, méně vhodný je novodur, atd.
78 TKP 98, kapitola 19, příloha 3, odpovídá poř.č. 19 a 20 s respektováním poznámky 9 uvedené pod tabulkou
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POZNÁMKA - 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.

c) Kontrola protikorozní ochrany trvalé zemní kotvy
Ochranná trubka mezi táhlem kotvy a základovou horninou (zemničem), jakož i
izolační oddělení hlavy kotvy, se kontroluje měřením elektrického odporu.
Měření na nenapnuté kotvě.
Slouží ke kontrole elektrického odporu ochranné trubky. Měří se po provedení
injektáže a osazení kotvy, kotva nenapnuta.
Měřicí napětí79 80
mezi táhlem kotvy a zemničem: 100 Vss
Minimální požadovaný elektrický izolační odpor: Ri = 0,1 MQ
Měřenípo napnutí kotvy.
Slouží ke kontrole izolačního uložení hlavy kotvy a ochranného obalu po napnutí
kotvy.
Měří se na zatížené kotvě před injektáži oblasti hlavy.
A
•
80
Měřicí napětí mezi kotvou a zemničem:
40 Vst
Minimální požadovaný měrný elektrický odpor:
Ri = 100 ÍI
Měření provádí zhotovitel a pořizuje o něm protokol. V rámci zpracování DEM tato
měření opakuje zpracovatel DEM jako součást závěrečných měření.
d) 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.
e) Přípustná četnost nevyhovujících výsledků.
Jako součást protokolu o předání díla81 zhotovitel dokládá tabulku naměřených hodnot
trvalých zemních kotev před napnutím a po napnutí. Specializované pracoviště
v rámci závěrečných měření DEM provádí první opakované měření a posoudí
dosažené výsledky. Z celkového počtu instalovaných a zkoušených trvalých zemních
kotev smí maximálně 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,
např. o dodatečné instalaci dalších kotev, případně instalaci aktivní ochrany trvalých
zemních kotev.

79 Pro měření je třeba zvolit přístroj schopný měřit elektrické odpory v prostředí s výskytem bludných proudů - viz metodický
pokyn DEM
80 podle použitého přístroje, nelze měřit stejnosměrnými můstkovými ohmmetry
81 TKP 98, kapitola 29, čl. 29B4.3
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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.
5.3.7.3 Kotvy do betonu76
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 kQ. 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 .

5.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů je nutno koordinovat s ochranou
před úrazem elektrickým proudem u těch úložných zařízeních, na která se umísťují
elektrická zařízení. Při řešení koordinace ochrany před účinky bludných proudů a
ochrany před úrazem elektrickým proudem je nutno postupovat podle norem .

5.4.1 Instalace v úložných zařízeních (v komorách mostů a na mostech)
5.4.1.1 Ochrana před dotykem živých částí do 1000 Vst a 1500 VSs.
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 ve stožárech osvětlení se provede ochranou izolací a krytem.
Rozvaděče a zásuvky se navrhují s dostatečným krytím. Zásuvky musí být vybaveny
doplňkovou ochranou proudovým chráničem.
Při volbě ochrany malým napětím je nutno vhodně dimenzovat vedení.
5.4.1.2 Ochrana před dotykem neživých částí do 1000 Vst a 1500 Vss.
Pro kabelová vedení se použije ochrana dvojitou izolací.
Pro elektrická zařízení instalovaná na úložná zařízení chráněná proti účinkům
bludných proudů se přednostně použije „ochrana elektrickým oddělením“. Pro
přívody a připojení, např. oddělovacího transformátoru, se navrhne „ochrana
použitím zařízení třídy ochrany II nebo s rovnocennou izolací“. Neživé části
odděleného obvodu (stožáry), ale i další chráněné kovové části na nosné konstrukci
(zábradlí) se propojí pomocí definované provařované výztuže (min 010 mm).
Požadavek normy82
84 na
83 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 samočinným 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 úložného zařízení (nosné konstrukce
82 přiměřené se použije ČSN 03 S377 a ČSN IEC 167-34 6461
83 ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 34 1500, 34 1510 a dalších
84 ČSN 33 2000-4-41, Cl. 413.5.3
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mostu). Toto platí např. i pro místa odbočení k oddělovacímu transformátoru ve dříku
stožáru, která budou provedena v souladu s ustanoveními normy85. 86
Místo
87 rozdělení se
navrhuje mimo elektricky izolačně uloženou část úložného zařízení.
Při použití ochrany malým napětím platí ustanovení v čl. 5.4.1.1.
5.4.1.3 Ochrana před dotykem živých a neživých částí nad 1000 Vst a 1500 Vss
Při instalaci elektrických zařízení s jmenovitým napětím nad 1000 V a 1500 Vss.
(transformovny 22/0,4kV) je nutno postupovat při návrhu ochranných opatření
individuálně podle konstrukce úložného zařízení a umístění elektrického zařízení.
Transformační stanice se do elektricky izolačně uložených částí úložného zařízení a
pokud možno ani do ostatních chráněných částí úložného zařízení proti účinkům
bludných proudů se stupněm ochranných opatření č.4. a č.5 nenavrhují.
Kabely s PVC plášti řady AXEKCEY, AXEKVCEY, apod. splňují požadavky kvality
izolace ekvivalentní izolaci dvojité. Kabelová vedení s kovovými plášti se do
elektricky izolačně uložených částí úložných zařízení nenavrhují z důvodu zavlékání
bludných proudů do chráněné stavby.
Pokud způsob uložení instalace elektrických zařízení s jmenovitým napětím nad 1000
V a 1500 Vss 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 úložného zařízení
dosažena hodnota elektrického izolačního odporu metodou vzdálené země vyšší než
2 Q, bude elektricky izolačně uložená část přizemněna přes průrazku s opakovatelnou
funkcí a prahovým napětím podle normy .
5.4.2 Elektrická vedení průběžně vedená v nebo na úložných zařízeních
5.4.2.1 Ochrana před dotykem živých a neživých částí do 1000 Vst a 1500 Vss.
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 úložného zařízení uzemňoval.
5.4.2.2 Ochrana před dotykem živých a neživých částí nad 1000 Vst a 1500 Vss.
Kabelové vedení vn uložené na elektricky izolačně uložených částech úložného
zařízení 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 úložného zařízení uzemňoval. Pokud nebude možné zvolit jiné
řešení a zároveň měření v průběhu stavby prokáže, že v rámci ochranných opatření
byl pro elektricky izolačně oddělenou část úložného zařízení dosažena hodnota
elektrického izolačního odporu metodou vzdálené země vyšší než 2 Q, bude
elektricky izolačně uložená část přizemněna přes průrazku s opakovatelnou funkcí a
prahovým napětím podle normy .

85 ČSN 33 2000-4-41, Cl. 413.2.1
86 ČSN 33 2000-4-41, tabulka 41-NK
87 ČSN 33 2000-4-41, tabulka 41-NK
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5.4.3 Elektrická trakční zařízení
Pokud se úložném zařízení navrhují elektrická zařízení trakčních vedení, postupuje se
podle odpovídajících ustanovení norem88 89ve smyslu čl. 5.3.4.8 těchto TP
s přihlédnutím k čl. 5.4.1 a 5.4.2.

5.5 Ochrana před přepětím
Jedná se o opatření sloužící k ochraně budov, objektů (úložných zařízení) a
elektrických zařízení před bleskem a před ostatními škodlivými účinky atmosférické
elektřiny (např. indukčními) .

5.5.1 Ocelové konstrukce na mostních objektech
Dotčeny jsou zejména ocelové konstrukce mostů, svodidla, zábradlí, pro ti do týkové
zábrany, ochrany, anténní stožáry hlásičů náledí, apod.
U současných mostních staveb se ustálila praxe pospojovat navzájem (přednostně
pomocí provařené výztuže) uvedené ocelové konstrukce a pomocí vhodně volených
svodů (např. po podpěrách 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 10-40 mm, příloha 1, obrázek 23a, 23b. Podélné
galvanické přerušení svodidel a zábradlí nad krajními mostními závěry mostu podle
těchto TP lze považovat za jiskřiště náhodného svodu. ČSN 34 1390 nezná určování
počtu svodů pro mostní objekty, aplikace čl. 64 uvedené normy je nevhodná. V
případě, že zhotovitel dokumentace ve smyslu čl. 12 normy rozhodne o ochraně mostu
včetně umístěných cizích zařízení před bleskem, stanoví obvykle počet svodů podle
počtu podpěr.

5.5.2 Stožáry veřejného osvětlení
V případě rozhodnutí zhotovitele dokumentace objektu osvětlení o ochraně stožárů
osvětlení90, provede se pospojení ocelových dříků stožárů umístěných na nosné
konstrukci mostu uzemňovacím vedením. To se spojí se svody obvykle vedených po
podpěrách mostu. Svod je 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 tramvajové a trolejbusové
dráhy, jež jsou osazovány zdroji světla.
Pokud je nutné provádět ukolejnění stožárů, provádí se vždy přes průrazku s
opakovatelnou funkcí.

5.5.3 Trakční podpěry
Způsob ochrany před přepětím je stanoven normou91. Umísťování ochran před
přepětím jednotlivých samostatných úseků trolejo’/ých vedení se provádí mimo
úložná zařízení chráněná proti účinkům bludných proudů.
88 ČSN 33 3516, ČSN 34 1500, ČSN 34 1510, ČSN 34 2613 ČSN 1EC 913 a dalších
89 ČSN 38 0810, ČSN 34 1390, ČSN 34 1500, kapitola?
90 ČSN 34 1390, čl. 185
91 ČSN 38 0810, čl.7.1., ČSN 34 1500, kapitola 7, ČSN 33 3516, čl.3.10
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Ochranná opatření proti přepětí se volí v koordinaci s ochranou proti účinkům
bludných proudů. V případě nezbytnosti umístění ochrany na trakční podpěře na
úložném zařízení (zejména na mostě), 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 úložném zařízení
(zejména na mostě) se nevylučuje.

6 Monitorovací systémy pro diagnostiku bludných proudů a
přítomnosti koroze ve výztuži
V rámci návrhů nových úložných zařízení 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.

7 Dokumentace elektrických rozvodů
kontrolu vlivu bludných proudů

a

zařízení

pro

Kabelová vedení pro měření a propojování výztuží se navrhují, je-li stanoven stupeň
ochranných opatření č. 5. podle ujednání s objednatelem a 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.
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 zdech, výjimečně v ocelových nedemontovatelných trubkách na povrchu.
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.
V komorách mostů se doporučuje zvolit řešení, které by umožnilo vést kabelová
vedení ve stěně komory. Pokud je toto řešení vyloučené, je nutné při uložení kabelů na
povrch výrazně zpevnit vstupní dveře do komory. 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).
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.
Propojovací vedení se navrhují tak, aby při měření elektrických odporů mohla být
využita čtyřvodičová metoda.
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8 Aktivní ochrana úložných zařízení
Obecné požadavky na použití a provoz aktivní ochrany stanovuje norma . 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 sítí92
93.

8.1 Aktivní ochrany snižující účinky bludných proudů
8.1.1 Aktivní ochrana snižující účinky bludných proudů obsahující vnější
elektromotorickou sílu - zdroj elektrické energie se navrhuje na betonových úložných
zařízeních jen výjimečně, pokud její nezbytnost je prokázána výsledky měření podle
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.

8.1.2 Na mostních konstrukcích s předpínací výztuží se aktivní ochrana s vnějším
zdrojem elektrické energie nenavrhuje, dokud nebude prokázáno (měřením, příp.
výpočtem), že nemůže způsobit poškození předpínací výztuže94.

8.1.3 Zásadně se nenavrhuje aktivní ochrana s vnějším zdrojem elektrické energie
pro úložné zařízení proti účinkům bludných proudů již v rámci výstavby nového
zařízení. Pokud stupeň ochranných opatření dosáhne č. 5 navrhují se v průběhu
zpracování projektové dokumentace ve stupni DZS 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
objednatelem, která se provede v rámci stavby úložného zařízení;
- v rámci zpracování DZS se připraví položka pro možné dodatečné ochranné opatření
(eventuelně včetně užití aktivní ochrany);

8.1.4 Za oprávněný lze považovat návrh aktivní ochrany s vnějším zdrojem
elektrické energie v případě, že potenciál betonářské výztuže vůči referentní elektrodě
Cu/CuS04 v zemi uložené dosahuje po dobu šesti měsíců ze 75% sledované doby
potenciál95 vyšší než +100 mV při pH krycí vrstvy vyšším než 10 nebo pokud
hodinový průměr měřeného napětí překročí hodnotu napětí +500 mV.

8.1.5 Pro účel navrhování aktivních ochran úložných zařízení ve smyslu těchto TP se
definuje „Ochranný potenciál“ výztuže vůči referentní elektrodě Cu/CuS04 uložené
v zemi v rozpětí -600 až -700 mV96 jako postačující a nejvhodnější, přičemž
92 ČSN 03 8350, ČSN 03 8372 s výhradou odchylek uvedených v tčehto TP

93 např. ČSN 03 83 72, či. 108 a 109, ČSN 03 8374, část II., Zákon č.266/94 Sb. o drahách, atd.
94 např. nebezpečí destrukce vodíkem nebo rozpouštěním železa
95 tj. při sledování po dobu jedné sezóny min. Ix měsíčné alespoň 1 hodinu, přičemž alespoň jedno měření musí trvat 24 hodin
96 přihlédne se ke konkrétní chráněné konstrukci - rozměry, členění stavby, požadavky na kapacitu zdroje, výsledky měření pH
atd.
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rozhodující je posun vypínacího potenciálu alespoň o 100 mV. Ochranný potenciál
zápornější než -900 mV je nepřípustný.
8.1.6 Před aktivní ochranou s vnějším zdrojem elektrické energie se upřednostňuje
použití obětních elektrod a galvanických anod.
8.1.7 Návrh aktivní ochrany zpracovává výhradně specializované pracoviště jako
samostatnou dokumentaci na základě výsledků a doporučení měření zpracovaného
podle DEM a dále podle ustanovení uvedených věk 8.1.4. Realizace a kontrola
efektivnosti aktivní ochrany se provede podle čl. 8.2 a 8.3 těchto TP.

8.2 Členění aktivních ochran pro snížení korozního působení
bludných proudů
8.2.1 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.
8.2.2 Řízená drenáž
Řízená drenáž je tvořena nízkoohmovým spojením chráněného objektu - úložného
zařízení a zdrojem bludného proudu s využitím diodového členu (příloha 1, obrázek
24). Zejména ve vztahu ke správci dráhy97 je nutno při návrhu respektovat požadavky
na bezpečnost provozu z hlediska možného zavlečení rušivých napětí 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 vdaném místě musí být vedena odděleně z důvodu možných
interferencí.
Zařízení se doporučuje navrhovat pouze jako nouzové řešení, není-li možné volit jiný
způsob ochrany.
POZNÁMKA - Při připojení řízené drenáže na koleje železniční dráhy je nutné splnit podmínky norem
ČSN 34 2613 a ČSN 34 2614.

8.2.3 Saturáž
Jedná se o zařízení, které umožňuje řízené „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 ke správci dráhy platí
shodné ustanovení jako v čl. 8.2.2.
Zařízení se doporučuje navrhovat pouze jako nouzové řešení, není-li možné volit jiný
způsob ochrany.
97 Použití drenáže v podmínkách ČD, s.o. 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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8.2.4 Odsávání s anodovým zařízením
Pro odsávání se použijí obětní nebo galvanické elektrody - anody. Odsávání bludných
proudů bez vnějšího zdroje elektrické energie se považuje za nej vhodnější způsob
použití aktivní ochrany, přičemž s použitím galvanických anod musí být kontrolován
proud mezi anodou a katodou (tj. chráněným úložným zařízením). Podle výsledků
výpočtů a kontrolních měření se zařízení doplňuje o regulační odpor, případně
diodové členy s malým prahovým napětím (příloha 1, obrázek 25).
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.

8.2.5 Při instalaci zařízení podle čl. 8.2.2 až 8.2.4 je správce zařízení povinen zajistit
pravidelné kontrolní měření v intervalu alespoň jednoho měsíce a výsledky působení
aktivní ochrany vyhodnotit při první pravidelné prohlídce úložného zařízení (tj. do
čtyř let)98. Zařízení se navrhují tak, aby bylo možné 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.
8.2.6 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.

8.3 Aktivní ochrany konstrukčních částí úložných zařízení snižující
působení vnějšího agresivního prostředí (katodická ochrana)
8.3.1 Použití této aktivní ochrany není vázáno bezprostředně 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 úložných zařízení a nezbytnost použití aktivní ochrany
bude prokázána doložením chemických vlastností škodlivého prostředí (pH, chloridy)
a sníženou pasivační schopností výztuže v betonu.
8.3.2 Na mostních konstrukcích s předpínací výztuží se aktivní ochrana nenavrhuje
dokud nebude prokázáno, že nemůže způsobit poškození předpínací výztuže.

8.3.3 Pro ochranu výztuže se používá katodická ochrana. Ta může využívat bud
flexibilní anody, speciálních nátěrových hmot nebo galvanických anod pro podzemní
stavby. Nevylučují se ani jiná řešení, jejichž funkčnost je ověřena.

8.3.4 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 úložných zařízení uložených v zemi a vystavených
agresivním podzemním vodám nebo agresivnímu prostředí v zemi.
98 Ustanovení nenahrazuje povinnost péče správce o aktivní ochranu vyplývající z ČSN 03 8374 a dalších
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8.3.5 Katodická ochrana se navrhuje pro úložná zařízení na základě výsledků
diagnostických měření^ pro nově navrhovaná úložná zařízení a podle diagnostických
měření a měření specifikovaných v čl.8.3.6 pro rekonstruovaná úložná zařízení ve
stupni DSP. Při návrhu nových úložných zařízení, u nichž připadá v úvahu nutnost
použití aktivní ochrany, se přednostně navrhne povlakovaná výztuž případně doplněná
aktivní (katodickou) ochranou.

8.3.6 Katodická ochrana se použije na základě zjištěných výsledků diagnostických
měření kvality betonu a výztuže v betonu:
- při měření poločlánkovou metodou99
100 je
101zjištěno napětí menší než -500 mV, měřeno
proti referentní elektrodě Cu/CuS04
- chemický rozbor krycích vrstev betonu prokazuje vysoký obsah chloridů a nízké pH
(menší než 9)
- měrný elektrický odpor betonu dosahuje hodnot nižších než stovky ohmů
- rozsah plochy, která vykazuje nepříznivé údaje podle předchozích bodů dosahuje
více než 20% posuzované plochy (pilíře, desky, apod.).

8.3.7 Návrh katodické ochrany musí být doložen výpočtem prokazujícím technické
řešení s dimenzováním katodické ochrany a skutečnost, že katodická ochrana
nezpůsobí poškození výztuže („přechráněním“).

8.3.8 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.

8.3.9 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 45 mA/m2. Doporučený ochranný proud je 3 až
20 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.

8.3.10 Pro účel navrhování katodické ochrany úložných zařízení ve smyslu těchto TP
se definuje „Ochranný potenciál“ výztuže vůči referentní elektrodě Cu/CuS04
v rozpětí -600 až -700 mV, přičemž rozhodující je posun vypínacího potenciálu
alespoň o 100 mV.

8.3.11 Při návrhu katodické ochrany pro konstrukce uložené v agresivních (slaných)
prostředích (vodách) je nutno hodnoty uvedené v čl. 8.3.9 a 8.3.10 korigovat. V těchto
případech se přihlédne k jiným dostupným odpovídajícím předpisům .
8.3.12 Při návrhu je nutné zajistit rovnoměrné rozložení proudu např. využitím (a
kontrolou) dostatečného provaření výztuže, rozložením anod, homogenním betonem.
8.3.13 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
dimenzovaní zdroje, propojovacích kabelových vedení a anod se postupuje podle

99 TK.P-D 98, kapitolal, £1.1.9 b,c,e,f,l
100 TKP 99, kapitola 31
101 viz Obdobné zahraniční předpisy v téchto TP, např. SAE-X-300, PrEN 12691-1, BS 7361
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dostupných a srovnatelných předpisů s přihlédnutím ke shora uvedeným kritériím
Při návrhu zdroje se přednostně využívá možnosti napájení ze slunečních baterií.

102

.

8.3.14 Požadavky na katodickou ochranu galvanickými obětními anodami, vloženým
proudem nebo kombinací obou zařízení.
8.3.14.1 Ochrana se navrhuje jen výjimečně, pokud průzkumy prokáží vysokou
agresivitu prostředí, ve kterém je stavba uložena.
8.3.14.2 Anody se navrhují s životností alespoň 10 let.
8.3.14.3 Výstupní proud usměrňovacího zdroje má být alespoň
- 50 A pro nepovíakované výztuže,
- 10 A pro povlakované výztuže,
pokud výpočtem nebudou stanoveny hodnoty vyšší.
8.3.14.4 Ochranné kritérium: „Ochranný potenciál“ výztuže vůči referentní elektrodě
Cu/CuS04 nesmí překročit -900 mV, výjimečně až -1000 mV za předpokladu, že
zhotovitel doloží výpočtem a následně prokáže měřením, že potenciál nezpůsobí
„přechránění“ výztuže.
8.3.14.5 Anody. 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/m
pro výztuž nepoviakovanou s úbytkem 9,1 kg/rok 50 mA/m
Anody se dimenzují na 120% jmenovitého proudu zdroje aktivní ochrany.
8.3.14.6 Anody navržené pro usměrňovače katodických ochran musí být navrženy
s maximálním zatěžovacím odporem o velikosti 0,9 Q. Celková hodnota elektrického
odporu obvodu včetně kabelových vedení nesmí být větší než 1 Q. U systémů, jejichž
zdroj je navržen z fotočlánků (solární systém) se tyto hodnoty snižují na polovinu.
8.3.14.7 Pro zajištění efektivního rovnoměrného proudového rozložení se stanovuje
optimální vzdálenost anod od chráněného objektu 150 m.
8.3.14.8 Použití hloubkových anod musí být doloženo geologickým průzkumem.
8.3.14.9 Minimální vzdálenost mezi anodou a jinou blízkou podzemní konstrukcí se
určí zvláštním posudkem podle místních podmínek. Pro orientaci se uvádějí
následující vzdálenosti:
- pro zdroj proudu 35 A
35 m
- pro zdroj proudu 50 A
75 m
8.3.14.10 Hloubkové anody napájené ze dvou různých zdrojů musí být od sebe
vzdáleny min. 50 m.
8.3.14.11 Kabely. Úbytek napětí nesmí na kabelech nesmí být větší než 10% u
systému s usměrňovacími zdroji a 3% u systému se solárními zdroji. Kabely se
navrhují zásadně se zvýšenou izolační schopností (elektrickou pevností).
8.3.14.12 Volba systému zdroje se provádí podle ekonomického vyhodnocení.102

102 např. ČSN 03 8372, ČSN 03 8373, ČSN 03 8375
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8.3.15 Kritéria efektivnosti zařízení
Katodická ochrana se považuje za efektivní, pokud
- při katodické polarizaci po dobu alespoň 50 hod potenciál bezprostředně po vypnuti
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 byt vetší nez 100 mV.
8.3.16 Při návrhu katodické ochrany se doporučuje volit řešení, které umožňuje
správci úložného zařízení dálkový sběr dat.

9 Pokyny pro údržbu

Správce úložného zařízení (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 Stupněm č.l a č.2
Údržba a předepsané prohlídky se provádí podle CSN 73 6221.

9.1.2 Stupněm ě.3

Činnost údržby a rozsah prohlídek musí být rozšířeny oproti CSN 73 6221 o dohled a
péči nad konstrukčními prvky ochranných opatření. Sníh (zejména přesolený),
nečistoty a vlhkost vzduchu způsobují vodivé cesty povrchem izolačních prvků a
znehodnocují funkci ochranných opatření.
Jde o:
,
•o
j-1 i
- udržování předepsaných vzduchových mezer nebo čistoty izolačních spoju 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 (plastbetony, plastové desky) 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 na svodech
ochrany kovových součástí mostu a jeho vybavení před elektrickým přepětím

9.1.3 Stupněm ě.4

Činnost údržby a rozsah prohlídek musí být prováděn v rozsahu jako pro stupeň č.3 a
požadavky jsou rozšířeny o udržování vývodů výztuže. Jde o nátěry, uvolněnost
úchytných šroubů na vyvedené výztuži. 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 správce103

103 ČSN 03 8350, příloha A se použije přiměření s ohledem na výztuž v betonu podle ustanovení v těchto TP
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provedených specializovaným pracovištěm podle metodického pokynu DEM při
rekonstrukci nebo stavbě úložného zařízení.
9.1.4 Stupněm 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.
Jde o nátěry, uvolněnost úchytných šroubů 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. 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
DEM při rekonstrukci nebo stavbě úložného zařízení.

9.1.5 Pokud výsledky měření podle DEM správce nemá k dispozici, postupuje
správce zařízení podle DEM v rámci nejbližší hlavní prohlídky stavby tak, že ve
spolupráci se specializovaným pracovištěm stanoví odpovídající rozsah měření podle
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 ČSN 34 1500. V případě, že
stávající ukolejnění stavby je provedeno nevyhovujícím způsobem (zejména přímé
ukolejnění stavby), je nutno postupovat podle zvláštního předpisu104 a nedostatky
neprodleně odstranit.

9.3 Pokyny pro údržbu úložných zařízení (mostních objektů)
opatřených následnými ochrannými opatřeními
Následná ochranná opatření ve smyslu kapitoly 8 těchto technických podmínek
vyžadují činnost a rozsah prohlídek správce nad rámec běžného harmonogramu
prohlídek mostu105. 106
Povinnost kontroly následných opatření vyplývá nejen
z ustanovení těchto TP v kapitole 8, ale i dalších norem . 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 úložné zařízení včetně hodnocení efektivnosti
pasivních a aktivních ochranných opatření.
Pokyny pro údržbu se specifikují pro jednotlivá úložná zařízení (mostní objekty)
podle výsledků měření a vyhodnocení DEM.
104 „Doporučení k praktickým aplikacím ukolejňování protidotykových zábran (ochranných síti a štítu) mostních objektu
pozemních komunikací nad trakčním vedením ČD, zejména pro správce mostních objektu PK . Véstmk dopravy 7/96
105 ČSN 73 6221
106 ČSN 03 8373, část III, IV a V, ČSN 03 8374

43

TP 124

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. 197/98 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné
znění zák.č.50/76 Sb. se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 103/90 Sb.,
zákonem č.425/90 Sb., zákonem č.262/92 Sb., zákonem č.43/94 Sb., zákonem č. 19/97
Sb. a zákonem č.83/98 Sb.)
Zákon č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 104/97 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích
Vyhláška č.131/98 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci
Vyhláška č. 132/98 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona
Vyhláška č. 137/98 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických
požadavcích na výstavbu
Zákon č.266/94 Sb. o drahách
Vyhláška č. 177/95 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický
řád drah ve znění vyhl. č.243/96 Sb.

ČSN 03 8005 Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních
úložných zařízení (1993)
ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení (1996)
ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení (1964)
ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi
nebo ve vodě (1978)
ČSN 03 8373 Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových
potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi (1976)
ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení (1977)
ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi
(1986)
ČSN 03 8377 Zkouška pórovitosti ochranných povlaků podzemních kovových
zařízení vysokým napětím (1980)
ČSN 33 2000-3
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Část 3: Stanovení základních charakteristik (1995)
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ČSN 33 2000-4-41

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem
elektrickým proudem (1996)
(nahrazuje ČSN 34 1010)
ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54:
Uzemnění a ochranné vodiče (1996) (nahrazuje ČSN 33 2050)
ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah (1994)
ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem (1970)
ČSN 34 1500 Předpisy pro elektrická trakční zařízení (1995)
ČSN 34 1510 Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních
elektrických vozidel (1971)
ČSN EN 50122-2 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů,
způsobených DC trakčními proudovými soustavami (2000)
ČSN IEC 913 (34 1540) Elektrotechnické předpisy - Elektrické trakčné nadzemné
vedenia (1993)
ČSN 34 2613 Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody (1992)
ČSN 34 5145 Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrotechnická trakční
zařízení (1989)
ČSN IEC 167 (34 6461) Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Skúšobné
metody na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných
materiálov (1993)
ČSN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silových zařízeních (1987)
ČSN 73 1200 Křemenné písky. Základní technické požadavky (1994)
ČSN 73 1209 Vodostavební betony (1985)
ČSN ISO 9690(73 1215) Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího
na beton a železobetonové konstrukce (v návrhu, 1993)
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí (1988)
ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

(1989)

ČSN P ENV 206 (73 2403) Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení
(1992)
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací (1984)
ČSN 73 6200 Mostní názvosloví (1977)
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (1995)
ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
(1972)
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK (1996)
ČSN 73 6223 Ochrana proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a
proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi
železničních drah (1995)
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ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná
ustanovení. (1993)
ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací (1999)
ČSN 74 2870 Ocelové kotvy pro kotvení kabelů konstrukcí z dodatečně předpjatého
betonu

(1975)

ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení (1996).

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 1992-1999
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci,
1998
Technické podmínky MDS-OPK TP 63/94, TP 72/95, TP 80/96, TP 84/96, TP
86/96, TP 98/97, TP 106/98, TP 114/98, TP 121/99, TP 128/94
Vzorové listy staveb PK, VL 4 Mosty, 1998
Služební rukověť SR 5/7(S), ČD, s.o., 1997
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zemi. Fyzikálně chemický rozbor zemin a vod (1991)
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vstup proudu do předpjoté výztuže
{nebezpečí křehnutí ocelí)

\£J“

z pfedpjaté výztuže do betonu
(oslobení ^ t u ž e )

Škodlivý výstup bludných proudů

Pozn.: Noznočený prúbôh proudů m o stn í konstrukcí je chorakteristický pro nekvalitné
provedená ( n et>o neprovedená) ochrannú o p atřen í proti úfiinkům bludných proudů
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Obr.2 Schematické znázornění elektricky vodivého pospojování výztuže
pilot a patek
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EL. POSPOJOVÁNÍ VÝZTUŽE
V HRANÁCH PATKY
AS VÝZTUŽÍ PILOTY_______
el. pospojování

K

PODÉLNÝCH VÝZTUŽÍ
SVARY V MÍSTĚ NAPOJENÍ
EL. POSPOJOVÁNÍ PODÉLNÝCH
VÝZTUŽÍ SVARY S PRSTENCEM
(NEBO SE SPIRÁLOU)
KRYTÍ VÝZTUŽE
BETONEM NA DNĚ VRTU

Obr. 3ä

Provedení ocelové destičky - měřicího vývodu se šroubem

BETONÁRSKA VYZTUZ
KONSTRUKCE

KOUTOVÝ OBOUSTRANNÝ
SVAR a=4, dl .10

.BODOVÝSVAR 05mm

BODOVÝ SVAR 05 mm

POVRCH BET. KONSTRUKCE

KOUTOVÝ OBOUSTRANNÝ SVAR
a=4, dl.10 mm

O
O o
co

ŠROUB M12-40

------ 1

ĽZ

—

— * "*1—

OCEL. PRUT <ř10mm,
DL.ítOOmm, 2 ks
OTVOR 03,1 mm
PRO BANÁNEK

60

60
120
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OCELOVÁ DESKA
120x100mm TL.IOmm
OPATŘENÁ PR0TIK0R0ZNÍ
OCHRANOU
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Obr. 3b

Provedení ocelové destičky - měřicího vývodu s maticí

BETONÁŘSKÁ VYZTUZ
KONSTRUKCE
KOUTOVÝ OBOUSTRANNÝ
SVAR a=4,dl.10mm

BODOVÝ SVAR 05mm

BODOVÝ SVAR eSSmm

DÉLKA HIN. PRO
2 MATKY

POVRCH BET. KONSTRUKCE
MATICI ZASLEPIT PLECHEM
(PŘIVAŘIT)_______________
ZEVNITŘ DESKY PŘIVAŘIT
MATICI M10
OTVOR VYPLNIT VAZELÍNOU

MATICE M10

O o

O

OCEL. PRUT 010mm.
DL. 400mm, 2 ks

co

\OTVOR 03,1 mm
PRO BANÁNEK

OCELOVÁ DESKA
120x100mm TL. 10mm
OPATŘENÁ PROTIKOROZNÍ
OCHRANOU

Obr. 3c

Příklad provedení měřicího vývodu typovou hlavicí
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Obr.4

Provedení plastbetonové vrstvy pod ložiskem

Obr.5

Ložisko zapuštěné na úložném bloku

Obr.6

Ložisko kotvené na betonovém nálitku

KOTVÍCÍ PRVKY SE
NESMÍ DOTÝKAT BETONU

PŘÍLOHA 1

TP 124

Ob r.7

Kolejnicové uložení

\ HYDROIZOLACE

KOTVA
OCELOVÁ DESKA

PLASTBETON
VE DVOU FÁZÍCH
KOLEJNICOVÉ
LOŽISKO

Obr.8

Rozpěrák pomocí kotevních trnů

HYDROIZOLACE

PLASTBETON OHRANIČEN
TĚSNĚNÍM

OTVORY 0 90mm PRO ZALITÍ
KOTEVNÍCH TRNŮ A PODLITÍ
ÚLOŽNÉ SPÁRY PLASTBETONEM

TĚSNĚNÍ
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Obl\9a

Podpovrchový závěr

PLASTBETON TL 10mm

Obr.9b

Příklad uložení povrchového závěru na chodníku

SILONOVÉ PODLOŽKY
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Obr. 10a Jiný příklad provedení podpovrchového závěru (PPD 20)
-OCHRANA IZOL. NA BÁZI rV TETO OBLASTI JE IZOLACE
HMOT ELAST. MOSTNÍCH
00SEPAR0VÁNA OD IZOL. PÁSU
ZÁVĚRŮ VČ. KAMENITÉ
SE ZVÝŠENOU PRŮTAŽNOSTÍ
VÝPLNĚ
A OCHR. IZOLACE ODSEPAROV.

P0DP0VRCH. D1LAT.
ZÁVĚR PPD-20
SEPARACE Al-FOLIE

OD IZOLAČNÍHO PÁSU
OCHRANA IZOL. Z
CEM. OMÍTKY S
VÝZTUŽNOU SÍTÍ
IZOL. PAS

IZOLAČNÍ PÁS SE
ZVÝŠENOU PRŮTAŽNOSTÍ

KOTVENI ŠROUBEM
DO HMOŽDINEK

OCHRANNÁ VRSTVA
SKELNÉ TKANINY
PLASTBETON

ELASTICKÁ ZÁLIVKA
NA BÁZI HMOT ELAST.
MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ

Obr. 10b

Příklad provedení podpovrchového mostního závěru
včetně překlenutí spáry izolačním materiálem
DETAIL PŘEKRYTI DILATAČNÍ SPÁRY POD EMZ
DETAIL
NA IZOL MEMBRÁNU OCHR. DESKY
'
POD AB - GLOBEGLAS
POD LA - BAKOR No8

OCELOVÝ PLECH • ŽÁROVÝ
ZN eOum NEBO EPOXI NÁTĚR
120Mm (DURAL)

POLYESTEROVÁ VÝZTUŽNÁ
VLOŽKA BAKOR
HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA
BAKOR 790-11

min. 75

ELASTOMEROVÝ PÁS š.300mm
BAKOR 990-25

PODÉLNÝ SKLON

DETAIL
PROTISKLON

ODVODŇOVACÍ TRUBKA
IZOLACE
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Obr.ll

Příklad provedení vícenásobného mostního závěru (3W-160)

EL. IZOLAČNÍ MATERIÁL

Fl

IZOLAČNÍ VLOŽKY

OTVORY SE ZÁVITEM PRO MĚŘICÍ
ŠROUB (M12) NEBO PRIVARENÉ
MĚŘICÍ ŠROUBY (M12)

Obr. 12

Detail přerušení mostní konstrukce (např. uzavřených rámů)

ZESÍLENÍ IZOLACE PÁSEM ŠIROKÝM 1M

NEVODIVÝ WATERSTOP
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Obr.13

Příklad izolačního napojení milánských stěn

DETAIL WATERSTOPU U

Obr. 14

SYSTÉMU .SOLETANCHC

Principiální řešení oddělení ocelových svodidel pevným izolačním
stykem pro svodnice NH4 a ostatní typy svodnic

PEVNÉ SPOJENÍ SVODNICE IZOLOVANÝMI ŠROUBOVÝMI

POHLED

SPOJI SE SVODNIC! S POVLAKEM - SKLOLAMINÁT

■DILATAČNÍ SPOJENÍ SVODNIC
(DÍL S POVLAKEM A DÍL BEZ POVLAKU)

rt ♦ _I
-osa svodnic:

SMÉR JÍZDY

DILATAČNÍ DÍL

OSA DILATACE

I

< 1300 (PRO TYP NH B3nm)
<

2000 (PRO TYP

NH

________________

II.Amm)

^________________ ______________________ 2000
I

' PŮDORYS
1 DILATAČNÍ MOSTNÍ ZAVÍR

DETAIL"A’

ÍAČNÍ

KUS'

DETAIL "A"
PLATÍ POUZE PRO SVODIDLA, KTERÁ NEMAJÍ TYPOVÝ SCHVÁLENÝ ELEKTRICKY
IZOLAČNÍ LAMINÁTOVÝ DL DO DOBY JEHO ZAVEDENÍ - viz čl.5.3.4.5 TĚCHTO TP.
PRO DETAL JE NUTNO POUŽÍT DELŠÍ ŠROUBY SE DVĚMA MATICEMI

IZOLAČNÍ PRVKY ŠROUBU

■2xM16 (DELŠÍ ŠROUB)
VZDUCHOVÁ MEZERA V CELE

r\ i—ŠÍŘCE SVODNICE
/

/

DANÁ

TLOUŠŤKOU PODLOŽKY 3

PODLOŽKA 3 NASUNUTA NA DÍL 2

X... TLOUŠŤKA PODLOŽKY DLE TVARU SVODNICE PRO ZACHOVÁNÍ
VZDUCHOVÉ MEZERY MEZI SVODNICEMI (MIN 3 MM)
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Obr. 15a

Příklad vzduchového oddělení betonových svodidel, pevné zakotvení
u dilatace (PRIS Brno)

SMER JÍZDY
í>
HMOŽDINKA OMO M8/c x 30mm
+ UMELOHMOTNÁ PODLOŽKA 02Omm.
PŘESAHUJÍCÍ ČÁST ODŘEZAT

j

r

DILATAČNÍ SPÁRA S.

120 mm

UMĚLOHMOTNÁ VODÍCÍ

ÚSTA
D|_ECH ti. Smm
' ä. 580mm
TT ii
rozvinuté délky 944mrr |j r>—/T

TYP II-J

i /
i/

vÝŠKY

10mm

-KAPSA PRO PLECH

/

š. 670mm

TYP II-S

/

-x
OTVOR 012mm - PROSTORMEZI ŠROUBEM A PLECHEM
VYLÍT PLASTMALTOU

- KAPSA NAD DILAT
ZÁVÉREM

2380

260

■KAPSA NAD
ZÁVĚREM

—

;jl.

/

i
^
1 Ibm^nai
Ufel

5

U
U
■

I‘

-h--- —
1
1

2242

Obr.lSb

Příklad oddělení posuvných betonových svodidel ocelovým
dilatačním dílem
(SM Praha)
POHLED A ŘEZY
ŘEZ B-B

ŘEZ A-A

ŘEZ C-C

SVORNÍK 035

MANIPUL.
OTVORY

SILIKONOVÁ
IZOLAČNÍ
OBJÍMKA__
Ô- -O ŕ

RFT DII DÍL LEVÝ

OCEL. DIL DIL

BET. DIL DÍL PRAVÝ

POZN.: KRYCÍ PLECH ULOŽEN NA EL. IZOLAČNÍCH PODLOŽKÁCH TL. MIN. 5 mm
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Vzduchové oddělení zábradlí pro posun dilatacc ± 15 mm
min 10, max 40 mm

n

Obr.17

Vzduchové oddělení zábradlí pro posun dilatace nad ± 15 mm

KOTVENI V NOSNE
KONSTRUKCI

30 mm

KOTVENI V OPERE

ZÁBRADLÍ NA NOSNÉ
KONSTRUKCI

ZÁBRADLÍ V OPÉŘE

DILATACE
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Obr.18
VZDUCH. MEZERA

Schema mostu sc zábradlím

r- MOŽNO SPOJIT

VZDUCH. MEZERA

LOŽISKA IZOLOVÁNA OD
SPODNÍ STAVBY PLASTBETONOVOU
VRSTVOU

Obr.19

Příklad provedení oddělení odvodnění vzduchovou mezerou

MIN 30 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE
KŘIDLO

PEVNE LOŽISKO
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Obr. 20

Schematické znázornění principu elektricky vodivého pospojování
výztuže svary

VOLBA POČTU SVARŮ SE PROVEDE
INDIVIDUÁLNĚ DLE ROZMĚRU KONSTRUKCE
VŽDY V HRANÁCH TĚLESA KONSTRUKCE
A VE VYBRANÝCH PODÉLNÝCH VÝZTUŽÍCH
VÝZTUŽ (ARMOVÁNÍ)
SVAR

Obť. 21

Propojení kotevních desek prefabrikovaných nosníků v příčném směru
______ OCELOVÁ DE SUČKA S PŘ1VA~RENÝM
J/ocelovým
-—1

ŠROUBEM

/ A 2 MOSAZNÝMI MATKAMI D

BET. VÝZTUŽ 0

koutový svar a=4,

PŮDORYS
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Obr. 22

Příklad provedení ochrany trvalé zemní kotvy

Legenda pro vícepramencovou kotvu ve společném ochranném obalu
1 .. . ochranný kryt 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 při vařená 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 odíraný dle vyráběného typu kotvy.
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Obr.23a

Ochrana proti přepětí - oddělení vzduchovým jiskřištěm,
samostatný zemnící svod

PROPOJENÍ OCELOVÝCH
ČÁSTÍ NA JEDNÉ DILATAČNÍ
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JISKŘI STE
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DILATACE /
FeZn DRÁT,?

PILIR

Obr.23b

Ochrana proti přepětí - oddělení vzduchovým jiskřištěm s využitím
vývodu z provařené výztuže pro přizemnění svodu

PROPOJENÍ OCELOVÝCH
ČÁSTÍ NA JEDNÉ DILATAČNÍ
ČÁSTI NOSNÉ KONSTRUKCE
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DO ŘÍMSY

FeZn DRÁT
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MIN. ŠÍŘKA
DILATACE

VRSTVA
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FeZn DRÁT
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Obr.24

Příklad řešení řízené drenážc pro odvedení bludného proudu
z mostní konstrukce (schematické znázornění)

Legenda k obr. 24
1 . . . regulační odpor
2 . . . měřicí šunt
3 . . . dioda
4 . . . pojistka
5 . . . vývod z výztuže spodní stavby (podpěry) úložného zařízení (např. mostu)
6 . . . referenční elektroda Cu/CuS04
7 .. . drenážní kabel
8 . . . trať elektrizovaná proudovou soustavou, resp. místo připojení drenážního kabelu ke
kolejnici
9 . . . přímé ukolejnění zařízení dráhy (nedovolené ochranné opatření pro úložná zařízení)
10 . . . spodní stavba úložného zařízení (podpěra mostu)
11... elektricky izolačně uložená část úložného zařízení (nosná konstrukce mostu)

68

PŘÍLOHA 1

TP 124

Obr.25

Příklad řešení anodického odsávání (katodické ochrany) mostní
konstrukce (pravá část obrázku) a ukolcjnění přes průrazku s opakovatelnou
funkcí (levá část obrázku) - chráněná spodní stavba
(schematické znázornění)

6

11
í

Legenda k obr. 25
1 . . . řízený usměrňovač
2 . . . svodič přepětí
3 . . . anodové zařízení
4 ... referenční elektroda Cu/CuS04
5 ... vývod z výztuže spodní stavby (podpěry) úložného zařízení (např. mostu)
6 .. . průrazka z opakovatelnou funkcí pro ukolcjnění úložného zařízení připevněná
k úložnému zařízení elektricky izolačně (hmoždinky, deska, apod.)
7 . . . přímé ukolejnění zařízení dráhy (nedovolené ochranné opatření pro úložná zařízení)
8 .. . trať elektrizovaná proudovou soustavou, resp. místo připojení ukolejnění
9 .. . elektricky izolačně uložená část úložného zařízení (nosná konstrukce mostu)
10 . . . spodní stavba úložného zařízení (podpěra mostu)
11... měřicí vývod se šroubem
12 ... připojení ukolejnění k ochranným štítům
13... elektricky izolačně uložený ukolejňovací vodič
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Receptura plastbetonu (plastmalty)
příklad

Pojivo:
Plnivo:

Poměr

ChSE 531 + REZANIE KPN (100:42 hm.j.)
vysušený křemenný písek PBT 21 (zrnitost písku 0,2 až
2 mm) + vysušená křemenná moučka JUK (20% z
navážky plniva)
plnivo : pojivo

...

3:1

(licí směs)

Tato receptura byla laboratorními zkouškami ve VUŽ Praha v r.1994 vyhodnocena z
hlediska elektrických izolačních vlastností pro účely uváděné v TP jako nejvhodnejsi.

Pozn.: Při použití jiných elektroizolačních hmot je nutno prokázat električke izolační
vlastnosti hmoty včetně zkoušky měření elektrického izolačního odporu hmoty pn
tlaku odpovídajícímu alespoň zatížení nosné konstrukce.

1 ČSN 72 1200
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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 protokoluje nutno respektovat platné předpisy.

1 Napf.: ČSN IEC 167 -34 6461, ČSN IEC 93 HD 429 - 34 6460, apod.
73

PŘÍLOHA 3

PŘÍLOHA 4

TP 124

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 zemních odporů a hustoty bludných proudů
- vyhodnocení korozní agresivity měrných odporů půdy dle ČSN 03 8372
- vyhodnocení korozní agresivity bludných proudu 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.l 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
Pozn.2: Pomůcka pro stanovení sacího koeficientu
Sací koeficient je stanoven na základě dlouhodobých empirických zkušeností a je
vyjádřen vztahem:
K-s — ksni + kk 4" 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 až 5

...

ostatní mosty s ocelovou výztuží

kuje 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 nazývaný koeficientem prostředí'umožňuje specializovanému
pracovišti při hodnocení základního korozního průzkumu zohlednit další případná nebezpečí
koroze bludnými proudy, jako např. bezprostřední blízkost měnírny, ale také např. navrhnout
měřicí a propojovací vedení pro mostní objekt většího rozměru přes vodní tok, apod.
Pro přepočtenou hustotu bludného proudu, na základě níž se stanoví stupeň ochranných
opatření dle tab.l 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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