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1.

Všeobecně

1.1. Předmět technických podmínek
Technické podmínky platí pro přípravu, projektování a provádění údržby, oprav a přestaveb
(rekonstrukcí) mostů a lávek (dále jen mostů) z prostého, železového a předpjatého betonu na
pozemních komunikacích s veřejným provozem.
Technické podmínky platí také pro betonové části mostů zjiných materiálů, než je beton
(např. mosty s nosnou konstrukcí ocelovou, dřevěnou nebo kamennou) a další betonové konstrukce
pozemních komunikací (např. zdi, nádrže, propustky, hloubené tunely, galerie apod.).1
Technické podmínky lze v přiměřeném rozsahu použít pro mosty na účelových
komunikacích s neveřejným provozem, tramvajové mosty a mosty Metra.

1.2. Účel opravných prací
Účelem opravných prací je odstranění vad a poruch, zlepšení uživatelských parametrů,
zastavení korozních procesů a prodloužení životnosti mostu.

1.3. Prostorové uspořádání
Pokud se při opravných pracích mění prostorové uspořádání na mostě, je nutno při stanovení
nového prostorového uspořádání zvážit budoucí využití mostu, dodržení požadované zatížitelnosti
mostu a hospodárnost opravných prací.
Prostorové uspořádání mostních otvorů při opravných pracích může být změněno jen tehdy,
nezasáhne-li po provedení opravných prací část mostu do průjezdního či průchozího prostoru
pozemní komunikace, mostního průjezdního průřezu železniční trati nebo nezhorší průtočné poměry
dle ČSN 73 6201. Pokud výška průjezdního nebo průchozího prostoru u stávajícího mostu
neodpovídá ČSN 73 6201 a není ji z ekonomických či prostorových důvodu možné během
opravných prací změnit, je možné ji ponechat, v žádném případě však dále snížit.

1.4. Zatížitelnost mostu po opravných pracích
Před započetím přípravy je zpravidla nutné znát současnou zatížitelnost mostu, která musí
být stanovena výpočtem. Na základě znalosti této zatížitelnosti musí být při zahájení přípravných
prací, nejpozději však v průběhu prací, stanovena cílová zatížitelnost mostu, jíž se má dosáhnout po
provedených opravných pracích. Přitom se musí zohlednit zatížení, pro jaké byl most dimenzován,
způsob využití mostu po dokončení opravných prací a hospodárnost navrhovaných opravných prací.
Při změně zatížitelnosti se provedou pro stanovení této cílové zatížitelnosti nutné statické výpočty a
ekonomická zhodnocení.

1 Neplatí pro betonové vozovky, ani betonové vozovky na mostech. Pro ně platí TP 91 a 92.
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Kap.^i

Názvosloví a dofinice

2.

2.1. Všeobecně

V,achte technických peřinkách se používá názvosloví ^
24uvedeno^ 6^° “
73 6221. Pokud se uvádí názvosloví definované v jiných předpisech, je to v cl. 2,4 uvedeno.

2.2. Použití termínu opravné práce, oprava a přestavba (rekonstrukce)
Pro jednoduchost se dále vtíchto technických podmínkách používa termín opravne prace
nro t&vmin oprava, přestavbo a rekonstrukce.
Pokud se stavební údržba provádí podle těchto technických podmínek, vztahuje se termín
opravné prace i ns stavební údržbu.

2.3.

Ochrana a oprava

rozlišení, o jakou část betonových mostu jde.

2.4. Definice jednotlivých pojmů
V tomto článku jsou uvedeny definice pojmů, které nejsou uvedeny vCSN 73 6200,

převzaty.
2.4.1. Stavební údržba
,JV , , ,,
Základní definici stavební údržby uvádí příloha A ČSN 73 6221. Pro prováděn, stavební
údržby není třeba vypracovat dokumentaci.
2.4.2. Oprava
Základní definici opravy uvádí čl. A. 1.3.1 ČSN 73 6221.
2 4.3. Přestavba (rekonstrukce)
Přestavba (rekonstrukce) může být částečná nebo úplná. Částečnou přestavbou mostu se
rozumí změna fuLe a/nebo tvaru některých částí mostu. Úplnou přestavbou pak upína vyme
spodní stavby a/nebo nosné konstrukce mostu nebo celeho mostu.
2.4.4. Zatížitelnost
Je definována v kap. 2 ČSN 73 6220.

V zásadě toto slovní spojení nahrazuje poměrně vžitý termín sanace.
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2.4.5. Změna statického systému
Opravné práce, jejichž součástí je vytvoření statického systému odlišného od statického
systému mostu před opravnými pracemi. Změna statického systému se provádí za účelem zvýšení
zatížitelnosti mostu, snížení průhybu mostu nebo zlepšení jízdní pohody na mostě.
2.4.6. Zesílení
Taková přestavba mostu, při níž dojde ke zvýšení zatížitelnosti mostu zvětšením rozměrů
mostu, přidáním dalších prvků a/nebo změnou vyztužení (betonářskou nebo předpínací výztuží)
betonového průřezu spodní stavby a/nebo nosné konstrukce mostu.
2.4.7. Spřažená železobetonová deska
Zesílení nosné konstrukce, při níž se ke stávajícím konstrukčním prvkům nosné konstrukce
přidává na stávající mostovku deska z monolitického železového betonu spolupůsobící pro určitý
druh zatížení s původní nosnou konstrukcí.
2.4.8. Vyrovnávací vrstva
Vrstva betonu nebo vrstva z jiné hmoty (speciální silikátové hmoty, polymemí betony nebo
malty apod.) položená na stávající mostovku, která roznáší svou tloušťkou zatížení do nosné
konstrukce a vytváří povrch vhodný pro řádné provedení izolační vrstvy.
2.4.9. Rozšíření mostu
Přestavba mostu, při níž je zvětšena šířka mostu.
2.4.10.
Trhlina
Porucha v betonu, případně správkové hmotě narušující souvislost a umožňující průnik
oxidu uhličitého, kyslíku, vody, vodní páry, roztoků chemických rozmrazovacích látek do větší
hloubky a vyšší rychlostí než pouze průsakem.
2.4.11.

Konstrukční trhlina

Trhlina předpokládaná v návrhu železobetonové konstrukce vzniklá v tažené oblasti průřezu
v místě, kde jsou vnitřní síly přeneseny betonářskou nebo předpínací výztuží. Šířka trhliny nesmí
překročit pro příslušný stupeň agresivity prostředí hodnotu danou ČSN P ENV 206 a TKP, kap. 18.
2.4.12.

Nekonstrukční trhlina

Trhlina se šířkou větší než je uvedeno v čl. 2.4.11.
2.4.13.

Dilatační spára

Mezera oddělující jednotlivé konstrukční prvky a části nebo vrstvy a umožňující jejich
dilataci.
2.4.14.
Pracovní spára
Napojovací místo, styk na kontaktu hmoty dříve a později nanesené. Může vzniknout ve
stejné hmotě krátkodobým přerušením ukládání či nanášení nebo mezi dvěma různými hmotami
(např. beton a správková hmota).
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2.4.15.

Neutralizace

Proces snižování alkality povrchových vrstev betonu v důsledku reakce S02 a dalších
kyselých látek v prostředí s betonem.
2.4.16.

Karbonatace

Zvláštní případ neutralizace - proces snižování alkality povrchových vrstev v důsledku
reakce hydroxidu vápenatého, vzdušného oxidu uhličitého a vody.
2.4.17.
Hydraulické malty/betony (CC)
Malty a betony, které vzniknou smísením hydraulického pojivá (viz čl. 3.3.4 ČSN EN 15041) s tříděným kamenivem včetně případných přísad a příměsí, a které po smíchání s vodou tvrdnou
hydratační reakcí. Hydraulické pojivo pro betonové mosty je pouze cement. Viz též čl. 3.3.10 ČSN
EN 1504-1.
2.4.18.
Polymerní hydraulické cementové malty/betony (PCC)
Hydraulické malty/betony modifikované přídavkem polymeru. Viz též čl. 3.3.11 ČSN EN
1504-1.
2.4.19.

Polymerové malty/betony (PC)

Směsi polymerového pojivá a tříděného kameniva, které tvrdnou polymerizační reakcí. Viz
téžčl. 3.3.12 ČSN EN 1504-1.
2.4.20.

Porucha konstrukce

Změna konstrukce proti jejímu původnímu stavu, která zhoršuje její spolehlivost.
2.4.21.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vada konstrukce

Nedostatek konstrukce způsobený:
chybným návrhem,
chybným provedením, použitím nevhodných, popř. vadných hmot,
použitím nevhodné kombinace hmot,
zabudováním vadných výrobků,
nebo kombinací několika výše uvedených příčin.

2.4.22.

Závada

Závady vznikají v důsledku vad, užívání a stárnutí konstrukce, přičemž se výrazně mění
užitkové vlastnosti.
2.4.23.

Hydrofobní impregnace

Nanášení tekutých výrobků, které pronikají do betonu a vytvářejí na stěnách pórů hydrofobní
povlak. Viz téžčl. 3.3.1 ČSN EN 1504-1.
2.4.24.

Správková hmota

Hmota na libovolné materiálové bázi sloužící k náhradě (reprofilaci) části betonových,
železobetonových prvků.

pro/tio
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2.4.25.
Stříkaný beton/malta
Hmota s hydraulickým (cementovým) nebo polymemím pojivém nanášená na povrch
opravované konstrukce nástřikem tzv. suchým nebo mokrým způsobem.
2.4.26.
Předúprava povrchu
Metoda ochrany a opravy konstrukce odstraňující znehodnocené povrchové vrstvy betonu
zároveň s přípravou povrchu na další práce.
2.4.27.
Sekundární ochrana
Sekundární ochrana je definována v souladu s čl. 15.7.2 ČSN 73 6201.
2.4.28.

Životnost (návrhová)

Očekávaná doba využitelnosti betonové konstrukce za předpokládaných podmínek.
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3.

Příprava opravných prací

3.1. Všeobecně
Přípravou opravných prací se rozumí celý proces před zahájením samotných stavebních
prací.
Podnětem pro zahájení přípravy opravných prací může být:
a) stavební stav mostu, (čl. 3.2),
b) nízká zatížitelnost mostu (čl. 3.2),
c) jiné důvody, než je stavební stav mostu (čl. 3.3),

3.2. Opravné práce na základě stavebního stavu mostu
Vyznačení potřeby opravných prací se do formuláře o hlavní prohlídce podle ČSN 73 6221
provede zejména na základě následujících zjištění:
a) Neodstranění zjištěné závady v určitém čase znamená nebezpečí porušení dalších částí
mostu, případně značné zvýšení nákladů na později provedené práce.
b) Spodní stavba a/nebo nosná konstrukce je zařazena do IV. a vyššího klasifikačního stupně
stavebního stavu.
c) Stav některých částí mostu ohrožuje bezpečnost silničního provozu.
d) Je prokázaná zatížitelnost mostu, která neodpovídá dopravnímu významu komunikace, na
níž se mostní objekt nalézá (výpočtem zatížitelnosti, zatěžovací zkouškou).

3.3. Opravné práce z jiných důvodů než je stavební stav mostu
3.3.1. Všeobecně
Tento článek pokrývá případy zásahu do mostu, který je vyvolán různými faktory, ne však
stavebním stavem mostu anebo nízkou zatížitelností. Jsou to například:
a) oprava vozovky přilehlého úseku pozemní komunikace nebo rekonstrukce stávající
komunikace včetně mostu (čl. 3.3.2),
b) rozšíření stávající komunikace, její směrová a výšková úprava, přidání dalších pruhů
(jízdních, přídatných pruhů apod.) - čl. 3.3.3,
c) odstranění nevyhovujícího prostorového uspořádání (zúžení nebo snížení prostoru) na
stávajícím mostě nebo v podjezdu (čl. 3.3.4),
d) zvětšení průtočného profilu pod mostem (čl. 3.3.5),
e) úpravy pod mostem (čl. 3.3.6).
3.3.2. Oprava (rekonstrukce) pozemní komunikace
Při přípravě opravy (rekonstrukce) úseku komunikace, která prochází také po mostě, je nutné
stanovit zvláštní podmínky, za nichž je možno opravu (rekonstrukci) komunikace na mostě provést.
Výše uvedené podmínky musí být plně v souladu s těmito TP.
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Přitom musí být brán především zřetel na stavební stav mostu, tloušťku konstrukce vozovky,
směrové a výškové poměry na mostě, odvodnění mostu, mostní závěry, mostní izolace, záchytná
zařízení apod. Musí být prokázáno, že výměnou vozovky (obrusné vrstvy) nebude zhoršen stavební
stav mostu.
Při návrhu musí být brán zřetel i na hospodárnost opravných prací na mostě, možnost
etapizace opravných prací. Provedením opravných prací v rámci opravy komunikace nesmí být
znemožněno odstranění závad v další etapě opravných prací.
3.3.3. Rozšíření mostu
Rozšířením mostu se rozumí zvětšení šířky nosné konstrukce v souvislosti s rozšířením
komunikace (chodníku) před a za mostem. Rozšíření mostu přichází do úvahy též, bude-li na mostě
bez chodníku zřízen chodník nebo cyklistická stezka, přitom tento chodník nebo cyklistická stezka
může být před a za mostem veden zcela samostatně.
Viz též ěl. 3.3.4.
Rozšířením mostu mají být na mostě zachovány stejné šířkové parametry jako na přilehlém
úseku silniění komunikace (viz čl. 6.2.1, 6.2.2.1 až 6.2.2.3 ČSN 73 6201), z ekonomických důvodů
může být i u mostů větších než 100 m zmenšená šířka krajnic (viz čl. 6.2.2.4 ČSN 73 6201).
Dokumentace pro územní rozhodnutí určí způsob rozšíření mostu s ohledem na stavební stav
původního mostu a dispoziční požadavky. Způsob rozšíření může být stanoven variantně.
Součástí prací na rozšíření mostu musí být i opravné práce na původní části mostu,
předběžný rozsah těchto prací musí být stanoven již v dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Dokumentace pro stavební povolení musí na základě výsledků diagnostického průzkumu
stanovit jednoznačně způsob rozšíření mostu a stanovit podrobný rozsah opravných prací na
původním mostě.
Součástí dokumentace pro stavební povolení je i statické posouzení rozšiřovaného mostu.
3.3.4. Odstranění nevyhovujícího prostorového uspořádání
Způsoby odstranění nevyhovujícího prostorového uspořádání jsou shodné se způsoby
popsanými v čl. 3.3.3.
Odstranění stávajícího nevyhovujícího průjezdního a/nebo průchozího prostoru v podjezdu
lze odstranit opravnými pracemi na mostě (podjezdu) nebo zásahy (změnou směrového a výškového
vedení) do pozemní komunikace v podjezdu.
3.3.5. Zvětšení průtočného profilu pod mostem
Jsou-li u mostu během hlavní (mimořádné) prohlídky zjištěny nedostatečné rozměry
průtočného profilu pod mostem, je třeba zahájit přípravu opravných prací vedoucích k odstranění
skutečností, které mohou ohrozit bezpečnost a trvanlivost mostního objektu.
Opravnými pracemi na mostě se musí dosáhnout parametrů vyžadovaných ČSN 73 6201
spřihlédnutím kustanovení čl. 12.2.4 a 12.2.8 této normy. Přitom se musí posoudit, zdaje možné
těchto parametrů dosáhnout i úpravami koryta v okolí mostu nebo úpravou území pod mostem,
opravou nebo zřízením opevnění apod.
Je-li to nezbytné, provedou se jako součást dokumentace pro stavební povolení takové
hydrotechnické výpočty, které jednoznačně prokáží splnění příslušných ustanovení ČSN 73 6201
pro most po provedených opravných pracích.
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3.3.6. Úpravy pod mostem
Při přípravě úprav pod mostem (oprava/rekonstrukce pozemní komunikace, železniční trati,
vodohospodářské úpravy, terénní úpravy apod.) je nutné stanovit zvláštní podmínky, za nichž je
možné tyto úpravy provést. Přitom smí být provedeny jen takové úpravy, které nepovedou ke
zhoršení stavebního stavu mostu.
Zejména musí být úpravami zajištěno:
a) zachování alespoň stávajícího prostorového uspořádání,
b) zachování příslušného mostního průjezdního průřezu železniční trati,
c) ochrana spodní stavby proti nárazu vozidla (viz čl. 5.6.3.11),
d) ochrana mostu proti podemletí,
e) odvodnění celého prostoru pod mostem, zabezpečení svahových kuželů,
f) další podmínky vyplývající z charakteru prací pod mostem.

3.4. Průběh přípravy opravných prací
3.4.1. Všeobecně
Postup přípravy opravných prací je schématicky znázorněn na vývojové diagramu - obr.l
(sír. 18).
Nutnost provedení opravných prací z důvodu stavebního stavu mostu vychází obvykle ze
stavu zjištěného při hlavní prohlídce. Je-li podezření o výrazném zhoršení stavu mostu mimo termín
hlavních prohlídek, je nutné provést mimořádnou prohlídku.
3.4.2. Zahájení přípravy opravných prací
Zahájení přípravy opravných prací předchází:
a) Vyznačení potřeby opravných prací při hlavní nebo mimořádné prohlídce u mostů, kde je
podnětem stavební stav mostu nebo nízká zatížitelnost mostu ve smyslu čl. 3.2.
b) Hlavní (mimořádná) prohlídka u mostů, na nichž budou prováděny opravné práce z jiného
důvodu než je stavební stav mostu.
Hlavní nebo mimořádná prohlídka se provádí v souladu sčl. 4.2 a následujícími CSN
73 6221.
Poté je nutné rozhodnout, zahájí-li se přípravné práce nebo budou provedena pouze
provizorní opatření, aby se zamezilo zhoršení stavu do určité předem stanovené doby a opravné
práce se odloží.
Odstranění menší závady může být provedeno v rámci stavební údržby.
Jsou-li pro zahájení opravných prací jiné důvody než je stav mostu, provizorní opatření se
provádějí jen ve výjimečných případech.
3.4.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí
Je-li rozsah a charakter zamýšlených opravných prací na mostě takový, že je nutné
vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí, je podkladem pro tuto dokumentaci hlavní nebo
mimořádná prohlídka provedená před zahájením přípravných prací. Ta se bude opakovat jen
v případě, že od poslední prohlídky uběhlo více než 24 měsíců.
Obsah dokumentace pro územní rozhodnutí je dán čl. 7.2.
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3.4.4. Podklady pro dokumentaci pro stavební povolení
Jako podklad pro zadání na vypracování dokumentace pro stavební povolení se zpracovává:
a)
b)
c)
d)

diagnostický průzkum (viz kap. 4),
výpočet zatížitelnosti,
návrh rozsahu a způsobu opravných prací,
geodetické zaměření mostu a okolí (viz čl. 4.5).
Diagnostický průzkum může být proveden ve více etapách. Ve výjimečných případech může
být zcela vypuštěn (viz čl. 4.1) a nahrazen hlavní (mimořádnou) prohlídkou.
Výpočet zatížitelnosti mostu se provádí podle čl. 4.6.
Návrh rozsahu a způsobu opravných prací je součástí zprávy diagnostického průzkumu a
musí zahrnovat výsledky výpočtu zatížitelnosti. Návrh obsahuje základní klasifikaci opravných
prací do kategorií podle čl.3.5. a jejich podrobné rozvedení.
Výše uvedené činnosti mohou být zadávány samostatně a výsledky předány zhotoviteli
dokumentace pro stavební povolení nebo mohou být tomuto zhotoviteli zadány v plném rozsahu.
3.4.5. Dokumentace pro stavební povolení
Obsah dokumentace je dán čl. 7.3.
3.4.6. Dokumentace pro zadání stavby
Obsah dokumentace je dán čl. 7.4. Vypracování dokumentace může být sloučeno
s vypracováním dokumentace pro stavební povolení. Součástí dokumentace musí být i stanovení
předběžného rozsahu diagnostického průzkumu během stavby podle čl. 3.4.9.
3.4.7. Realizační dokumentace
Realizační dokumentace slouží ke zpřesnění údajů obsažených v dokumentaci pro zadání
stavby, stanovují se konkrétní technologické postupy a hmoty, které budou při opravných pracích
použity. Realizační dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby nebo opravných prací na mostě.
Obsah realizační dokumentace je dán čl. 7.5.
Realizační dokumentace a její případné změny musí být schváleny objednatelem stavebních
prací.
Zhotovitel stavby zajišťuje odbornou pomoc zhotovitele realizační dokumentace při
důležitých operacích na stavbě a vypracování změn dokumentace vyplývající ze změn předpokladů,
uvedených ve vypracované realizační dokumentaci.
3.4.8. Platnost diagnostického průzkumu
Diagnostický průzkum pozbývá jako podklad pro vypracování dokumentace pro stavební
povolení (dokumentace pro zadání stavby) platnost po uplynutí doby 36 měsíců od vydání
diagnostického průzkumu do zahájení prací na dokumentaci.
Diagnostický průzkum pozbývá platnost po uplynutí doby 36 měsíců od vydání zprávy
z diagnostického průzkumu do zahájení stavebních prací.
Nejpozději po výše uvedené době musí být objednatelem zajištěna aktualizace
diagnostického průzkumu za účelem zjištění změn ve stavu mostu od provedení původního
diagnostického průzkumu.
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3.4.9. Diagnostický průzkum během stavby
Zhotovitel zajišťuje nebo provádí vlastními silami diagnostický průzkum během stavebních
prací stanovený v dokumentaci pro zadání stavby (viz čl. 3.4.6), kterým se zjišťuje stav jednotlivých
částí konstrukce, na nichž nebylo možno z důvodu neprístupnosti, ekonomické nebo technické
náročnosti diagnostických prací na provozovaném mostě či z jiných důvodů provést diagnostický
průzkum před započetím prací na dokumentaci. Diagnostický průzkum se provádí i u částí, jejichž
stav výrazným způsobem neodpovídá stavu zjištěnému předchozím diagnostickým průzkumem.
3.4.10.

Dokumentace skutečného provedení a první hlavní prohlídka

Na závěr prací předloží zhotovitel stavby/mostu dokumentaci skutečného provedení
opravných prací a zajistí provedení hlavní prohlídky (první hlavní prohlídky po provedení
opravných prací) v souladu s ČSN 73 6221.
Pokud se opravnými pracemi změní předpoklady výpočtu zatížitelnosti provedeného před
započetím opravných prací, je nutné určit novou (opravenou) zatížitelnost mostu.

3.5. Kategorie opravných prací
Opravné práce na základě stavebního stavu se zařazují do základních kategorií podle
tabulky 1.
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AI
A2

Oprava stávající spodní stavby bez jejího rozšíření a změny konstrukce
Oprava nosné konstrukce bez rozšíření a bez celkového zásahu do stávajícího
izolačního systému nosné konstrukce (podhled, římsy, příslušenství atp.)

A3

Oprava nosné konstrukce bez rozšíření, spojená se snesením stávající vozovky a
izolačního systému a jejich znovuzřízením
Částečná přestavba - úplná výměna nebo změna spodní stavby mostu bez rozšíření
mostu a bez zásahu do nosné konstrukce
Částečná přestavba - úplná výměna nosné konstrukce bez rozšíření mostu včetně
znovuzřízení vozovky a izolačního systému
Částečná přestavba spojená pouze s rozšířením nebo úpravou spodní stavby

B1
B2
Cl
C2
C3

Dl

D2
U1
U2

Částečná přestavba, spojená s rozšířením nosné konstrukce při ponechání původní
izolačního systému mostu (nová izolace pouze na rozšířené části)
Částečná přestavba, spojená s rozšířením nosné konstrukce s odstraněním původního
izolačního systému a vozovky a s jejich znovuzřízením a spojená případně se zvýšením
zatížitelnosti mostu
Úplná přestavba v ose stávajícího mostu (demolice starého a znovuzřízení nového
mostu - využití základu původního mostu je možné), spojená obvykle s rozšířením a
částečnou úpravou navazující komunikace
Úplná přestavba mostu (novostavba) mimo osu stávajícího mostu, spojená s novým
trasováním komunikace
Stavební údržba
Nestavební údržba
Tabulka 1
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Výsledek hlavni (mimořádné)
prohlídky - nutnost opravných prací

Jiné důvody pro opravné práce
než je stav mostu

Hlavní (mimořádná) prohlídka

Provedení provizorních opatřeni
k zamezeni zhoršení stavu

Zahájení přípravy
opravných prací

ALTERNATIVA

Dokumentace
pro územní rozhodnutí
Diagnostický průzkum
pro výpočet zatížitelnosti
Diagnostický průzkum
pro dokumentad

Diagnostický průzkum
mostu

Výpočet zatížitelnosti
Výpočet zatížitelnosti

Návrh rozsahu a způsobu
opravných prací

Geodetické
zaměření mostu a okolí

Dokumentace
pro stavební povoleni

Dokumentace pro zadání stavby

Výběr zhotovitele

Realizační dokumentace

Geodetická měření
během stavby

íhem provádění

Odsouhlasení objednatelem

Provedení opravných prací

Dokumentace skutečného provedeni
(zaměření skutečného stavu)

1. hlavní prohlídka

Obr. 1 Vývojový diagram přípravy opravných prací
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4.

Diagnostický průzkum mostu

4.1. Všeobecně
Diagnostický průzkum mostu je základní podkladem pro rozhodnutí o způsobu a rozsahu
opravných prací, které je potřeba provést, a pro vypracování dokumentace pro stavební povolení a
dokumentaci pro zadání stavby.
Diagnostický průzkum se provádí, je-li to účelné ve více etapách, například, je-li potřeba
oddělit průzkum pro výpočet zatížitelnosti mostu a průzkum pro dokumentaci pro zadání stavby
nebo se jedná o rozsáhlý objekt. Od průzkumu se může ustoupit u menších objektů nebo při
předpokladu malého rozsahu opravných prací, je-li pro vypracování dokumentace dostatečným
podkladem hlavní (mimořádná) prohlídka mostu.
Pro diagnostický průzkum mostů platí TP 723.
Rozsah diagnostického průzkumu určuje objednatel na základě doporučení a výsledků hlavní
(mimořádné) prohlídky. Není-li objednatelem správce mostu, musí být stanovení rozsahu
diagnostického průzkumu provedeno za účasti správce. Je žádoucí, aby při výběru rozsahu a určení
metod diagnostického průzkumu spolupracoval také zpracovatel dokumentace pro stavební
povolení, pokud není i zhotovitelem diagnostického průzkumu.
Při návrhu diagnostických prací je nutno uvážit, v jakém rozsahu je vhodnější provést
diagnostický průzkum v průběhu opravných prací. Přitom je nutno porovnat přesnost a
hospodárnost provedení diagnostického průzkumu před započetím prací a v jejich průběhu. To se
uplatní především u těžko přístupných či zakrytých částí mostu, jako je např. mostovka, uložení
mostu, části mostu pod terénem apod.
Výsledky kompletního diagnostického průzkumu jsou v době opravných prací (případně
návrhu těchto prací) platné, jen za předpokladu, že od doby provedení diagnostického průzkumu
nedošlo ke změně stavu mostu. Diagnostický průzkum musí být aktualizován, jsou-li pochybnosti
o jeho platnosti z důvodu doby jeho vydání (viz čl. 3.4.8).
Na základě diagnostického průzkumu je možno stanovit též odhadovaný vývoj porušení a
zvětšení rozsahu poruch. Obzvláště je to nutné, je-li pravděpodobné, že bez prováděných opravných
prací může být vyčerpána doba životnosti konstrukce, snížena statická způsobilost konstrukce, dále
zhoršen stavební stav mostu.
Podrobné nároky na diagnostický průzkum jednotlivých částí mostu jsou uvedeny
u příslušných článků v kap.5.

4.2. Postup diagnostického průzkumu
Dále uvedené činnosti postupu diagnostického průzkumu se řídí čl. 11 TP 72 s následujícími
změnami a doplňky:
a) Program zkoušení a vyhodnocení, který se vypracovává na počátku prací musí mít varianty
respektující možné větvení programu na základě zjištěných skutečností.
b) Základem je zajištění podkladů uvedených v kap. 12 TP 72, zvláště dokumentace
skutečného provedení mostu. Tuto dokumentaci, příp. další údaje je nutno prověřit, zda
3 V roce 2000 v revizi.
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odpovídají nynějšímu stavu konstrukce. Prověřeno musí být především, zda se jedna
skutečně o dokumentaci skutečného provedení4 a zda od vypracování dokumentace nedos o
ke změnám na mostním objektu.
Prověření má dále zahrnovat:
■
Prověření shody mostního listu a dokumentace skutečného provedení.
■
■

Prověření všech dostupných protokolů o prohlídkách mostu.
Prověření dostupných údajů o použitých materiálech včetně příslušných zkoušek.

■

Zjištění, zda byly na mostě prováděny dodatečné úpravy, opravy nebo práce
v souvislosti s údržbou, které nebyly vyznačeny v dokumentace skutečného provedeni.

■

Vizuální prohlídku mostu s cílem zjistit rozdíly mezi dokumentaciskutečného
provedení a skutečným stavem mostu. Přitom je třeba zjistit, zda rozdíly mají původ
v chybné dokumentaci skutečného provedení nebo v přestavbách mostu, ktere proběhly
od jeho dokončení. Jedná se zejména o zjištění, zda nebyla na moste dodatečné
osazována svodidla, protihlukové stěny, změněn typ mostních závěrů, provedena
výměna vozovky za jiný typ, příp. vozovka zvyšována, provedeny úpravy pod mostem
nebo jiné práce. Vizuální prohlídka se provede na počátku diagnostického pruzkumu.
Vizuální kontrola mostu se provede v souladu s čl. A. 1 přílohy č. 1 TP 72.
c) V případě, že dokumentace skutečného provedení není k dispozici v mostním archivu čiji
není možné zajistit z jiných zdrojů (např. archiv firem, které most projektovaly ci prováděly
nebo archiv investorské organizace), je nutné na počátku prací tuto dokumentaci vyhotoví
(viz též čl.13.2 TP 72). Rozsah této dokumentace určuje objednatel.

4.3. Výběr diagnostických metod
Pro daný objekt musí být zvolena vhodná diagnostická metoda. Výběr diagnostických metod
a postupů musí respektovat uvažovaný postup opravných prací. Je nutné dbát, aby výber a rozsah
diagnostických metod byl přiměřený stavu, dalšímu uvažovanému využiti, významu mostního
objektu a v souladu s doporučeními hlavními (mimořádné) prohlídky.
Přehled metod diagnostického průzkumu mostu pozemních komunikací je uveden v příloze 1
TP 725 a TP 121.

4.4.

Zpráva diagnostického průzkumu
Zhotovitel vypracuje o diagnostickém průzkumu zprávu, jejíž nedílnou součástí musí být:

a) Seznam podkladů, které měl zpracovatel diagnostického průzkumu k dispozici.
b) Popis stupně a rozsahu poškození mostu, přitom se poškození uvede ve formě zprávy a
podle Katalogu závad mostních objektů pozemních komunikací.
c) Soupis vad a poruch zjištěných při diagnostickém průzkumu, jejich lokalizaci a rozsah
(případně grafické znázornění).

« V minulosti byly často označovány jako dokumentace skutečného provedení realizační dokumentace (příp^
dokumentace s obdobnou náplní jako realizační dokumentace, ale jiným názvem), do nichž nebyly změny při
provádění buď vůbec vyznačeny nebo shoda s realizační dokumentací potvrzena formálně, příp. muže byt seznam
změn neúplný.
5 V roce 2000 v revizi.
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d) Uvedení klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby a nosné konstrukce podle čl.
4.6 ČSN 73 6221, pokud je součástí zadání hlavní (mimořádná) prohlídka mostu. Přitom se
zdůvodní případná změna klasifikačního stupně od poslední hlavní prohlídky.
e) Stanoví se pravděpodobné příčiny jednotlivých druhů závad na mostě. Příčinu je možno
popsat variantně, pokud není příčina závady zcela jednoznačná. Je-li příčinou závady několik
faktorů, uvede se jejich seznam a důležitost.
f) Popíše se agresivita prostředí, ve kterém je most, především způsob zimní údržby (intenzita
použití chemických rozmrazovacích látek), vliv kouřových plynů u mostů přes železniční
trať, vliv podnebí (nadmořská výška), blízkost průmyslových závodů, městské aglomerace,
intenzity dopravy na mostě a pod ním, koncentrace těžké dopravy, apod.
g) Stanoví se pravděpodobná prognóza vývoje poruchy s ohledem na další způsob využití
mostu. V závislosti na tom se uvede návrh na termín opravných prací.
h) Fotodokumentace mostu a nejdůležitějších poruch na mostě.
i) Dokumentace provedených zkoušek a měření na mostě a odebraných vzorcích v laboratoři.
j) Zařazení do kategorie opravných prací podle čl. 3.5.
k) Návrh způsobu opravných prací, případně ve variantách (viz TKP, kap.31).
l) Doporučení na provedení diagnostického průzkumu v průběhu opravných prací.
Při stanovení příčin jednotlivých poruch na mostě se zvláště uvede, zda je příčinou poruchy
karbonatace betonu, napadení chloridy nebo jinými agresivními látkami. Zjistí se, zda je příčinou
poruchy náraz vozidla, odcizení části mostu nebo používání mostu v rozporu s účelem, pro který byl
navržen.
Pro opravné práce, jejichž cílem je rozšíření mostu, je nutno uvést všechny skutečnosti, které
se stanou podkladem pro rozhodnutí objednatele a projektanta o způsobu rozšíření mostu.
Zejména, je třeba uvést:
a) Zda a za jakých podmínek je s ohledem na stavební stav mostu možné provést rozšíření
mostu s využitím stávající konstrukce.
b) Jaký je nezbytný rozsah opravných prací na mostě v souvislosti s jeho rozšířením.
c) Pokud je navrženo konstrukci demolovat a/nebo most částečně či úplně přestavět, důvody
pro tento návrh.
d) Možnost využití mostu s ohledem na předpokládanou intenzitu dopravy na mostě.
Zpráva musí dále obsahovat část, které opravné práce je možné nebo nutné provést v rámci
údržby mostu. U závad, které bezprostředně ohrožují bezpečnost konstrukce (klasifikační stupeň
stavu mostu VI., VIL), je třeba tuto skutečnost spolu s návrhem opatření oznámit bez prodlení
objednateli. Stejně tak při zjištění, že je most používán v příkrém rozporu s jeho stavebním stavem.6
Součástí zprávy může být i návrh na dlouhodobé sledování mostního objektu do doby
zahájení opravných prací. To se využije především u větších mostů méně obvyklé konstrukce (např.
mosty letmo betonované, mosty zavěšené apod.).

6 Jedná se především o stav, kdy má most má vzhledem ke svému stavebnímu stavu evidentně normální zatížitelnost
nižší než 261 a/nebo výhradní zatížitelnost nižší než 48t a není označen příslušnou dopravní značkou.
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4.5. Zaměření mostu
Zaměření mostu a okolí slouží zejména jako podklad pro kontrolu správnosti dokumentace
skutečného provedení a dále jako podklad pro vypracování dokumentace opravných prací.
Geodetické metody jsou uvedeny v kap. 4 přílohy A TP 727. Může být zadáno samostatně nebo jako
součást diagnostického průzkumu nebo dokumentace pro stavební povolení.
Provádí se zejména:
a) Polohopisné zaměření mostního objektu, vozovky před a za mostem, svahových kuželů,
komunikací, vodotečí a terénu pod mostem. V polohopisu se vyznačí nej důležitější výškové
údaje na mostě, lomy hran terénu svahových kuželů a terénu pod mostem, polohopis podpěr
mostu, poloha zábradlí, svodidel, odvodňovacích žlabů a odvodňovačů, mostních závěrů,
dopravních značek, stožárů veřejného osvětlení, znaků podzemních vedení, trasy a sloupy
nadzemních vedení, trasy dalších známých inženýrských sítí apod.
b) Zaměření řezů na mostě ve vzdálenosti 5 až 10 m. Příčné profily mají postihnout výškové
vedení vozovky, chodníků a říms mostu. Příčné profily jsou většinou kolmé na osu mostního
objektu, šikmé zejména v místě šikmých mostních závěrů nebo u mostů nepravidelného
půdorysu (např. most v rozpletu komunikací).
c) Zaměření spodního líce nosné konstrukce, např. ve formě pohledů nebo podélných řezů,
u složitějších konstrukcí charakteristických příčných řezů.

4.6. Výpočet zatížitelnosti mostu
Stanovení zatížitelnosti je nutným podkladem pro vypracování dokumentace pro stavební
povolení (dokumentace pro zadání stavby). Může být zadáno samostatně nebo jako součást
diagnostického průzkumu nebo dokumentace pro stavební povolení.
Stanovení zatížitelnosti mostu se provádí podle čl. 4.4 ČSN 73 6220 (stanovení zatížitelnosti
výpočtem). Od stanovení zatížitelnosti se upustí, bylo-li v minulosti provedeno, a to výpočtem a od
doby stanovení zatížitelnosti nedošlo k takovým změnám mostu, které by opravňovaly provést
výpočet nový.

7 V roce 2000 v revizi
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5.

Návrh opravných prací

5.1. Všeobecně
Tato kapitola popisuje běžné postupy způsobu opravných prací pro jednotlivé části
betonových mostů a stanovuje podmínky pro jejich návrh a použití.
5.1.1. Obecné požadavky na opravné práce
Opravné práce na jednotlivých částech mostu i na mostě jako celku musí být navrženy tak,
aby byly splněny následující podmínky:
a) Byl dodržen účel opravných prací daný podmínkami objednatele (prostorové uspořádání,
zatížitelnost a další).
b) Most měl požadovanou životnost a spolehlivost.
c) Bylo vyhověno všem zadaným parametrům (prostorové uspořádání, zatížitelnost, apod.).
d) Opravné práce byly navrženy ekonomicky.
e) V souvislosti se stavebními náklady na opravné práce byla uvážena i výše provozních
nákladů.
f) Most měl snadnou údržbu včetně dobré přístupnosti částí mostu, které rozhodují o jeho
životnosti.
g) Byl zajištěn dobrý vzhled mostního objektu odpovídající jeho umístění.
5.1.2. Možnosti návrhu opravných prací
Volba způsobu opravných prací mostu je závislá na výsledcích hlavní (mimořádné)
prohlídky a diagnostického průzkumu, především na zařazení do klasifikačního stupně stavu mostu
dle ČSN 73 6221, stáří mostu, způsobu dalšího využití mostu a dalších okolnostech.
Možnosti nebo způsoby opravných prací mostního objektu jsou následující:
a) V daném čase neprovádět opravné práce. Konstrukce je zařazena do klasifikačního stavu
I. až III. a nehrozí rychlé zhoršení stavebního stavu. Opravné práce na mostě je možno
odložit na pozdější dobu.
b) Stanovit zatížitelnost mostu statickým výpočtem s možností ponechat menší zatížitelnost.
O tom, zda vypočtená zatížitelnost mostu je pro další funkci mostu přijatelná se rozhodne
v rámci dokumentace pro stavební povolení. Přitom je nutno uvážit především:
■
■

další využití mostu,
uvažovaná intenzita a skladba dopravy na mostě,

■
ekonomické důvody.
Při přebírání výsledků výpočtu zatížitelnosti uložených v mostním archívu, je nutné prověřit
metodu výpočtu, případně provést výpočet na jiném přesnějším modelu mostu.8
c) Změna statického systému mostu. Tento způsob opravných prací spočívá ve vytvoření
nového statického systému mostu s cílem zvýšit zatížitelnost mostu a jeho životnost.
8 U některých konstrukcí byla v minulosti stanovena zatížitelnost pomocí metod a technických předpisů, které jsou dnes
již překonané. Přesnějším výpočtem lze v některých případech mostu přisoudit vyšší zatížitelnost.
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d) Zastavení korozních procesů (bez zlepšení stavu) v části mostní konstrukce, loje například
možné u železobetonových nebo předpjatých částí konstrukcí, kde dosud nedošlo k napadení
nosné betonářské, příp. předpjaté výztuže korozí (hloubka karbonatace je menší než tloušťka
krycí vrstvy). Zastavení korozních procesů je u nosné konstrukce možné mnoha způsoby,
přičemž základní je zamezení přístupu vody, případně chemických rozmrazovacích látek do
nosné konstrukce.
e) Zlepšení stavu části konstrukce nebo celého mostu, jeho zesílení. Zesílení nosné konstrukce
mostu je vhodné tam, kde zatížitelnost mostu je pro daný most nedostatečná, a to buď:
■
■

vlivem stavebního stavu mostu,
nedostatečnou zatížitelností, která vznikla již při stavbě nebo pozdější přestavbě mostu9.

f) Zlepšení vzhledu části konstrukce nebo celé konstrukce.
g) Částečná, případně úplná přestavba mostu.
h) Demolice mostu bez náhrady.
Opravné práce konkrétního mostního objektu se zařazují do kategorií podle čl. 3.5.
5.1.3. Technickoekonomické posouzení
Při návrhu opravných prací musí být zvážena hospodárnost návrhu tím, že budou, pokud je
to žádoucí, posouzeny varianty opravných prací. Varianty budou posouzeny po technické a
ekonomické stránce. Posouzena musí být nejen výše stavebních nákladů, ale i odhad provozních
nákladů po provedení opravy pro jednotlivé varianty opravných prací.
Varianty opravných prací musí být posouzeny i podle výše provozních nákladů během
(úplné, částečné) uzavírky mostu. Zejména musí být uváženy náklady na úpravu a údržbu objízdné
trasy, zřízení a udržování dopravního značení a signalizace, mostního provizoria apod.

5.2. Mostní svršek a vybavení
5.2.1. Vozovka
5.2.1.1. Všeobecně
Rozlišují se dva případy výměny vozovky nebo její části. Výměna vozovky bez výměny
mostní izolace nebo pokládka vozovky současně s výměnou izolačního systému.
Výměna vozovky se provádí zásadně odfrézováním nebo ubouráním stávající vozovky a
položením vozovky nové. Není přípustné pokládání nové obrusné vrstvy na stávající vozovku.
Možné je pouze lokální zvýšení povrchu vozovky oproti povrchu původnímu v souvislosti se
stanovením nové nivelety (povrchu vozovky) na mostě. Tato úprava nivelety musí však vždy
znamenat zlepšení výškových poměrů na mostě, a to jak z důvodu pohody jízdy, tak zlepšení
odvodnění mostu.
Při stanovení nové nivelety má být postupováno tak, aby tíha nově navrhované vozovky
nebyla větší než tíha původní. Pokud dojde ke zvýšení tíhy vozovky, musí to být staticky
zdůvodnitelné. Musí být zajištěno navázání vozovky na nevyměňované součásti mostu (římsy,
obrubníky, mostní závěry apod.). Musí být stanovena i návaznost na vozovku na předpolí mostu.
Navázání musí být provedeno v souladu s ČSN 73 6101 (bez lomů), pokud to stav vozovky za
mostem umožňuje, i v nej menší možné vzdálenosti od konce mostu.
9 V případě, kdy most byl navržen na jiné zatížení, než je současné dle ČSN 73 6203.
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Pokud se niveleta na mostě upravuje, musí být zároveň dodržena ustanovení čl. 15.1 ČSN
73 6201.
Pro vozovky s asfaltovým krytem platí příslušné normy a předpisy, především ČSN 73 6242.
5.2.1.2. Výměna krytu vozovky bez výměny mostní izolace
Tento typ výměny se používá, jestliže je jistota, že je mostní izolace funkční, ale je nutné
vyměnit vozovku nebo její část. Výměnou části vozovky se rozumí výměna buď některých vrstev
vozovky nebo výměna vozovky v určité ploše nebo pásu.
Před částečnou výměnou vozovky je nutné se přesvědčit o tloušťce a skladbě mostní
vozovky pomocí vývrtů, které ověří zda je dokumentace skutečného provedení, co se tloušťky a
skladby mostní vozovky týká, pravdivá.
Diagnostický průzkum musí dále prokázat, že ponechaná vrstva mostní vozovky (ložná
vrstva) je v takovém stavu, že její vlastnosti nebudou ovlivňovat vlastnosti nově pokládané obrusné
vrstvy a že životnost ponechané ložné vrstvy bude ještě taková jako předpokládaná životnost nové
obrusné vrstvy.
Výše uvedené platí i o životnosti mostní izolace.
5.2.1.3. Pokládka krytu vozovky na nové izolační souvrství
Tloušťka vrstvy vozovky po opravných pracích musí být nejvýše taková, jako tloušťka
vozovky před opravnými pracemi. Je možná lokální změna výšky povrchu obrusné vrstvy (pokrytí),
jak je uvedeno v čl. 5.2.1.1.
V případě, že byla niveleta na mostě v minulosti zvyšována přidáváním dalších vrstev
vozovky, má být v rámci opravných prací provedeno její snížení na původní úroveň.
V dokumentaci musí být stanoveno složení jednotlivých vrstev mostní vozovky a nové
výšky povrchu jednotlivých vrstev vozovky. Výšky se určují zpravidla v příčných řezech po 5 m
nebo v půdorysu (tzv. pokrytí vozovky). V jednotlivých příčných řezech se určí výšky základních
bodů příčného řezu (bod kudy je vedena niveleta, okraje vozovky, lomy, rozhraní jízdních pruhů),
tak, aby jejich vzdálenost nebyla větší než 8 m a odpovídala technologii pokládky mostní vozovky.
Výšky povrchu vrstev Se určí v absolutních hodnotách a zároveň se určí tloušťky jednotlivých
vrstev vozovky. Podrobnosti obsahu jednotlivých stupňů dokumentace viz kap. 7.
U malých mostních objektů, při jednoduchém půdorysném tvaru mostu a jednoduchých
sklonových poměrech je možno od stanovení výšky povrchu vozovky v řezech upustit.
U mostů s takovou konstrukcí, kde je průhyb od tíhy vozovky větší než 10 mm, je nutné při
stanovení tloušťky jednotlivých vrstev počítat i sprůhybem konstrukce. Průhyb se zjistí
geodetickým měření povrchu mostu před odebráním vozovky (příp. jiných součástí mostního
svršku) a po něm.
Návrh vozovky musí být proveden tak, aby bylo zajištěno odvodnění jejího povrchu (viz čl.
5.2.5.2) a povrchu izolace (viz čl. 5.2.5.3).
U přesypaných mostů, na nichž probíhají opravné práce s odebráním vozovky, se navrhne
skladba nové vozovky a prostorové uspořádání zpravidla shodné jako v přilehlé trase pozemní
komunikace.
5.2.1.4. Přímo pojížděné izolace
Při opravných pracích na lávkách a mostech s malým dopravním zatížením a mostů
zatímních je možno navrhnout přímo pojížděnou polymerní izolaci.
pro/lie
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Izolace se navrhuje a pokládá na původní mostovku nebo mostovku s vyrovnávací vrstvou
podle zvláštních předpisů. Viz též čl. 3.3.2.4 ČSN 73 6242.
5.2.2. Izolační systém
5.2.2.1. Všeobecně
Návrh a provádění izolačního systému včetně podkladu pod izolaci se řídí ČSN 73 6242 .
Při návrhu izolačního systému záleží na tom, v jakém rozsahu se izolační systém vyměňuje.
Izolační systém může být při opravných pracích vyměněn zcela, případně s celým mostním
svrškem a vybavením, anebo může jít pouze o částečnou výměnu izolační vrstvy.
Úplnou výměnou izolačního systému se rozumí zřízení zcela nové izolační a ochranné vrstvy
a speciální úprava desky původní mostovky nebo provedení nové vyrovnávací vrstvy, spřažené
deky, příp. nové nosné konstrukce. Jako součást výměny izolačního systému musí být navržen i
způsob odvodnění izolace (viz čl. 5.2.5.3).
5.2.2.2. Celoplošná izolace
Ustanovení čl. 3.1.4 ČSN 73 624210 může být u opravných pracích splněno následujícím
způsobem:
a) Návrhem celoplošné izolace mostovky. To se navrhne v případě kompletní výměny
mostního svršku a vybavení.
b) Kombinací dvou vhodných izolační systémů odlišných pro izolaci pod vozovkou a v oblasti
říms a chodníků. Tento systém izolace se uplatní též u opravných prací, u kterých je vhodné,
možné a ekonomicky výhodné ponechat stávající chodník a/nebo římsu.
Je-li ponechána římsa mostu (viz též čl. 5.2.3.3.2.) na mostě s vanovou izolací (izolací pouze
pod vozovkou), je možné provést izolační vrstvu též na povrchu římsy, zejména zpolymemí
izolace. Umožňují-li to vlastnosti polymemí izolace, je možno upustit od ochranné vrstvy.
Při opravách izolace části plochy nosné konstrukce není za předpokladu funkčnosti izolace
nutno měnit stávající systém izolace za celoplošný.
5.2.2.3. Ochranná vrstva
Ochranná vrstva se při opravných pracích provádí dle čl. 3.3.1 ČSN 73 6242.
5.2.2.4.

Izolační vrstva

5.2.2A. 1.Izolační vrstva na novou mostovku nebo vyrovnávací vrstvu
Izolační vrstva musí být řádně odvodněna podle čl. 5.2.5.3.
5.2.2.4.2.Izolační vrstva na původní mostovku
Při pokládce izolační vrstvy na původní mostovku, příp. vyrovnávací vrstvu musí být
zajištěno, aby vlastnosti mostovky vyhovovaly technickým požadavkům uvedeným v tabulce 5
ČSN 73 6242. Během přípravných prací a po odstranění vozovky je nutné provést taková

10 Toto ustanovení říká: “Izolační systém musí být navržen a proveden tak, aby nosnou konstrukci spolehlivě chránil
v celé šířce a délce. Pokud není navržen celoplošný izolační systém (včetně izolace pod chodníky, římsami), je nutno
nosnou konstrukci chránit jiným spolehlivým způsobem”
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diagnostická zjištění (diagnostický průzkum během provádění), která zaručí, že stávající mostovka
po provedených povrchových úpravách bude schopná vyhovět výše uvedeným podmínkám.
Povrch mostovky, příp. vyrovnávací vrstvy musí být spádován tak, že je zajištěno řádné
odvodnění podle čl. 5.2.5.2.
Výběr izolační vrstvy pokládané na původní mostovku musí být proveden tak, aby byly
uváženy následující okolnosti:
a) třída dopravního zatížení,
b) uvažovaný kryt mostní vozovky a její tloušťka,
c) skladba vozovky před a za mostem,
d) sklonové poměry mostovky,
e) možnost řádné izolace mostu kolem odvodňovačů,
f) napojení izolace na římsy, mostní závěry (pokud se při opravných pracích ponechávají),
g) snadný přechod na izolaci svislých ploch (např. u konstrukcí rozpěrákových).
Je-li prováděna pouze výměna izolace v části plochy nosné konstrukce, je nutno uvážit při
výběru izolační vrstvy možnost snadného a trvanlivého napojení na původní izolační vrstvu,
slučitelnost materiálu původní a nové izolace a možnost provedení příslušného detailu na stavbě.
5.2.2.5. Speciální úpravy povrchu mostovky
Speciální úpravy povrchu mostovky jsou uvedeny v čl. 3.3.3 ČSN 73 6242.
Pokud není jistota, že je stav stávající mostovky vhodný pro pokládku izolační vrstvy, je
nutné navrhnout speciální úpravy povrchu mostovky.
Způsoby odstranění a úpravy povrchové vrstvy mostovky je možné v ploše mostovky
kombinovat. Přitom je pro zvolení optimálního způsobu nutné provést diagnostický průzkum po
odkrytí vozovky během provádění povrchu mostovky a případně změnit nebo zpřesnit způsoby
navržené v dokumentaci pro stavební povolení (zhotovení stavby).
Není-li navržení speciálních úprav technicky účelné nebo hospodárné, navrhuje se
vyrovnávací vrstva.
5.2.2.6. Vyrovnávací vrstva
Pokud se provádí nová vyrovnávací vrstva, musí být provedena podle čl. 3.1.3 a tabulky 5
ČSN 73 6242.
Vyrovnávací vrstva přitom může nahradit zcela nebo zčásti nevhodnou povrchovou vrstvu
mostovky. Pak je nutné navrhnout technicky vhodný a hospodárný způsob odstranění nevhodné
povrchové vrstvy mostovky.
Vyrovnávací vrstva se navrhuje na povrchu mostovky u mostů, jejichž nosná konstrukce je
tvořena prefabrikovanými prvky (podélnými nosníky, příčně dělenými segmenty apod.), pokud
nebude vhodné navrhnout desku spřaženou.
Vyrovnávací vrstva se může navrhnout také na mostech, kde mostovka nemá vhodné
sklonové poměry a navržením vyrovnávací vrstvy lze tyto poměry zlepšit. Přitom je třeba uvážit,
zda lze vyrovnávací vrstvu z důvodů statických a dispozičních na mostě provést.
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5.2.2.7. Náhradní utěsnění povrchu mostu
Náhradní utěsnění mostovky se může provést pouze jako provizorní opatření proti dalšímu
zhoršování stavebního stavu mostu, nenásleduje-li po zjištění potřeby opravných prací zahájení
jejich přípravy.
Náhradní utěsnění mostovky pak může být provedeno na povrchu mostu nátěrem vozovky,
utěsněním spar ve vozovce, mezi vozovkou a římsou, ve spárách mezi jednotlivými částmi římsy,
u odvodňovačů, u mostních závěrů apod., nebo provedeno v úrovni izolace provizorním opatřením
v místě pravděpodobného porušení izolace.
5.2.3. Římsa
5.2.3.1. Všeobecně
Obecné zásady a metody ochrany a opravy závad říms jako železobetonových konstrukcí
jsou dány kap. 6. Zvláštnosti v přístupu ke způsobu opravných prací říms mostů jsou dány touto
kapitolou.
5.2.3.2. Podklady pro rozhodnutí o způsobu opravných prací
Základní podkladem pro rozhodnutí o způsobu opravných prací je:
a) Diagnostický průzkum mostu, kde se především zjišťuje:
■
stav betonu říms (pevnost, tloušťka krycí vrstvy, hloubka neutralizace, obsah chloridů)
■

stav betonářské výztuže (poloha vložek, koroze),

■
■

stav ukotvení římsy,
stav svodidel a zábradlí a jejich kotvení do římsy,

■

stav izolace v okolí římsy,

■

rovinatost římsy (odvodnění povrchu římsy),

■
■

napojení římsy na mostní závěr,
stav odvodnění prostoru pod římsou, včetně okapních plechů,

■

zda voda stékající z chybně spádované římsy či chybně provedeného okapního plechu
nezpůsobuje korozi dalších částí mostu,

■

stav a způsob napojení římsy na vozovku (zvláště pokud je povrch římsy a vozovky
v jedné úrovni.
b) Hlavní (mimořádná), příp. běžná prohlídka mostu
c) Dokumentace skutečného provedení, kde se zjišťuje:
■

typ římsy, zda je římsa prefabrikovaná, monolitická nebo je prefabrikovaná pouze její
část (např. použití lícních prefabrikátů),

■

způsob ukotvení římsy a možnost snadného odstranění kotvení římsy,

■

rozsah (hmotnost) římsy,

■

rozmístění pracovních a dilatačních spar římsy,

■

způsob kotvení svodidel a zábradlí,

■

vedení izolace v okolí římsy.

firoAlo

str. 28

TP 120

Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
kap.5

Všechny výše uvedené skutečnosti je nutno posoudit společně. Rozsah diagnostického
průzkumu musí být přizpůsoben výsledku vizuální prohlídky. Vyloučen musí být přitom případ,
kdy po vizuální kontrole a zjištění z dokumentace skutečného provedení je zřejmé, že je nutné
římsu odstranit a přesto se na římse provádějí rozsáhlá diagnostická zjištění. Jsou-li poškozeny
rozsáhlé plochy římsy nebo římsy, jejichž odstranění je náročné, je nutné podrobit římsu zkouškám
ve větší četnosti, aby mohl být navržen efektivní způsob opravy římsy.
5.2.3.3. Opravné práce
5.2.3.3.1. Všeobecně
Z hlediska změny tvaru římsy lze způsoby opravných prací na římse rozdělit takto:
a) ponechání římsy ve stejném tvaru po opravě a ochraně,
b) ponechání římsy a zvětšení jejího tvaru v důsledku oprav,
c) náhrada původní římsy novou.
Při proměnlivosti stavu římsy je úěelné kombinovat jednotlivé způsoby opravy římsy.
5.2.3.3.2. Ponechánípůvodní římsy ve stejném tvam
Římsa se ponechá ve stejném tvaru, pouze se opraví příslušnou metodou opravy a ochrany
dle čl. 6.4.4 za těchto předpokladů:
a) Je spolehlivě zjištěno, že izolace není pod římsou porušená.
b) Kotvení římsy je funkční.
Musí být prokázáno, že z hlediska stavu betonu a výztuže je možno použít příslušnou
metodu opravy a ochrany, a poté bude dosaženo plné životnosti římsy ve vztahu k předpokládané
životnosti ostatních prvků (např. životnosti izolace pod ní).
U vanových izolací se může římsa ponechat, za předpokladu splnění podmínky uvedené
v čl.5.3.1.2.
5.2.3.3.3. Ponechání původní římsy se zvětšením jejího tvaru
Zvětšení tvaru v důsledku použité příslušná metody podle 6.4.4. je přípustné za předpokladu
splnění ustanovení čl. 5.2.3.3.2. a dále:
a) Bude dodrženo šířkové uspořádání požadované jako výsledné po provedení opravných prací.
b) Budou dodržena ustanovení ČSN 73 6201, TP 114 a příslušná TP pro jednotlivé typy
svodidel.
c) Bude dodržena výška zábradlí dle ČSN 73 6201.
d) Vyspádování povrchu římsy bude vyhovovat VL-4 a VL-O.
5.2.3.3.4. Odstraněni římsy
Odstranění římsy nebo její části z důvodu špatného stavu betonu a výztuže se zpravidla
navrhuje po vyhodnocení následujících skutečností, které posoudí společně":
a) je-li pevnost betonu menší než pevnost odpovídající třídě betonu C20/25,
b) jestliže obsah chloridových iontů v % Cl- vůči obsahu cementu přesahuje určitou mez
v závislosti na dalších faktorech.11

11 Metodika jednotlivých zkoušek viz TP 121

-p <J20

Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
kap.5
_ITin
T-|T",-—

c) jestliže beton římsy mostu vykazuje větší množství trhlin větších než 0,1 mm; u mostů, kde
není používáno chemických rozmrazovacích látek větších než 0,2 mm,
d) jestliže beton římsy není odolný proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek dle
přílohy č.3 TKP 18 (odpad větší než 1500g/m3 - metoda C),
e) je-li beton římsy narušený do úrovně výztuže a je-li výrazně zkorodovaná výztuž,
f) je-li tloušťka neutralizované vrstvy betonu vrstvy větší než je tloušťka krycí vrstvy betonu,
g) je-li výsledkem korozního průzkumu pravděpodobnost aktivní koroze větší než 90/ó.
Dále pak při uvážení následujících důvodů:
a) Izolace pod římsou je porušená a není vhodné provést její náhradu na povrchu římsy.
b) U vanových izolací tehdy, není-li možné provést izolování římsy na jejím povrchu (viz též
ěl. 5.3.1.2).
c) Kotvení římsy je nefunkční.
d) Jsou-li římsy zcela prefabrikované, izolace je vanová a stav spar mezi prefabrikáty
neumožňuje trvanlivé vodotěsné tmelení těchto spar.12
e) Při dodatečném osazování svodidel nebo protihlukových stěn za předpokladu, že kotvení
původní římsy není dostatečně dimenzováno nebo za předpokladu, že stav a uspořádání
římsy a její vyztužení je takové, že není možné osazení svodidel (protihlukových stěn).
Musí být navržen takový způsob odstranění římsy, aby nedošlo k porušení nosné konstrukce.
5.2.4. Silniční záchytné systémy
5.2.4.1. Všeobecně
Silniční záchytné systémy se dle ČSN EN 1317-1 dělí na:
a) Záchytné systémy pro vozidla, z nichž jsou v těchto TP uvedena svodidla (ocelová a
betonová) a zábradelní svodidla,
b) Záchytné systémy pro chodce - mostní zábradlí.
Při stanovení úrovně zadržení při návrhu opravných prací se postupuje podle ČSN EN 13172 a TP 114 (tabulka 7) s uvážením ustanovení čl. 2.4 tohoto TP 114. Přitom je třeba posoudit i
způsob ochrany okolí na přilehlé pozemní komunikaci a kriterium hospodárnosti návrhu.
<•

5.2.4.2. Ocelová svodidla
Svodidla se na mostě při opravných pracích ponechají nebo znovu použijí, vyhovují-h po
dispoziční stránce předpisům pro příslušný typ svodidla13 a lze-li dodatečnými povrchovými
úpravami vyhovět pro všechny díly svodidla vyjma svodnic a distančních prvků ustanovením TP 84
pro prostředí C4 a životnost velmi vysokou. Pro povrchovou úpravu svodnic a distančních prvků
platí TKP, kap. 19, příl. 3.
Nově osazovaná svodidla musí vyhovovat ČSN 73 6201, TP 114 a TP pro příslušné typy
svodidel.14

12 Odstraněni prefabrikovaných říms je většinou snadnější než monolitických
13 Svodidla NHKG typovému podkladu Ocelové silniční svodidlo a Tsm pro osazování svodidel, pro svodidla
NH3“německého typu” TP63. Svodidla NH4 jsou inovovaný typ “českého” svodidla podle TP 128, v odůvodněných
případech svodidla lanová dle TP 106
14 Viz pozn.ll.
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5.2,4.3. Betonová svodidla15
5.2.4.3.1. Všeobecně
Obecné principy a metody opravy a ochrany závad betonových svodidel a betonových
svodidlových zídek jsou dány kap.6. Zvláštnosti v přístupu ke způsobu opravných prací svodidel
mostů jsou dány touto kapitolou. Pro opravné práce betonových zídek jiného tvaru než je tvar
betonového svodidla (New Jersey) sloužící jako součást silničního záchytného systému16 platí
ustanovení čl. 5.2.4.3 přiměřeně.
5.2.4.3.2. Podklady pro rozhodnutí o způsobu opravných prací
Základním podkladem pro rozhodnutí o způsobu opravných prací je zjištění typu betonového
svodidla (volně uložené nebo vetknuté), v případě prefabrikovaných svodidel způsob spojení
jednotlivých prefabrikovaných dílů.
Dále je nutné provést diagnostický průzkum svodidel a zjistit:
a) stav betonu svodidel,
b) stav betonářské výztuže,
c) stav případného kotvení svodidla,
d) stav ostatních částí mostu zabudovaných ve svodidlech nebo těsně navazujících na svodidla
(odvodnění, mostní závěry apod.).
5.2.4.3.3. Způsoby opravných prací
Pro opravné práce přicházejí v úvahu dva základní způsoby:
a) Ponechání betonových svodidel a provedení sanačních zásahů na původní tvar svodidla nebo
se zvětšením jejich tvaru. Tento způsob se uplatní především u kotvených svodidel. Při
ponechání svodidel musí být prověřeno, zda svodidla vyhovují třídě zadržení předepsané
objednatelem pro daný mostní objekt podle TP 114.
b) Náhrada původních svodidel novými, tento způsob se uplatní zejména u prefabrikovaných
volně stojících svodidel.
O způsobu provedení opravných prací rozhodují především ekonomické důvody.
5.2.4.4. Zábradlí
Zábradlí se během opravných prací na mostě ponechají nebo znovu použijí, vyhovují-li svým
uspořádáním a především výškou ČSN 73 6201 nebo lze-li je ustanovením ČSN 73 6201
přizpůsobit. Dále pak nejsou-li zkorodována a lze-li dodatečnými povrchovými úpravami vyhovět
ustanovením TP 84 pro prostředí C4 a životnost velmi vysokou ve smyslu TP 84 a TKP, kap. 19,
příl. 3.
5.2.4.5. Zábradelní svodidlo
Na zábradelní svodidlo se přiměřeně použijí ustanovení čl. 5.3.3.1 a 5.3.3.3. Pro náhradu
stávajícího zábradelního svodidla novým platí VL-4, TP 114 a TP pro jednotlivé typy svodidel.

15 Pro betonová svodidla platí Směrnice pro betonová svodidla, která je v roce 2000 v revizi na TP.
16 V minulosti se často používaly na mostech monolitické betonové zídky s ocelovou svodnicí a hrncem typu NHKG.
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5.2.5. Odvodnění mostů
5.2.5.1. Všeobecně
Pro návrh a provádění odvodnění při opravných pracích na mostech platí s dále uvedenými
výjimkami TP 107n.
5.2.5.2. Povrch vozovky
Opravné práce mají, pokud je to možné a účelné, zlepšit odtokové poměry na mostě. Při
návrhu opravných prací je nutno posoudit, zda je technicky proveditelné a hospodárné uvést
odvodnění plně do souladu s TP 107 a dalšími příslušnými předpisy.
V případě potřeby se pro odvodnění povrchu vozovky provádí hydrotechnický výpočet
v souladu s TP 107.
Přitom je nutno uvážit:
a) Celkové sklonové poměry na mostě. Při sklonových poměrech nevyhovujících současným
předpisům (ČSN 73 6101, 73 6201), je možno navrhnout některé z následujících opatřeni:
■
■

zvětšení (úprava) příčného sklonu na mostě,
provedení odvodňovacího zlábku podél obrubníku,

■
úpravu sklonových poměrů na chodnících a římsách.
Úpravu příčného skloňuje možno provést pouze v souladu s čl. 5.2.1.
Provedení odvodňovacího žlábku podél obrubníku se navrhne obzvláště tehdy, je-li podélný
sklon vozovky menší než 0,5% nebo dochází-li na mostě ke změně pncneho sklonu
vozovky.
Při zvedání mostu je možné navrhnout (v souladu s dalšími postupy), aby poloha nosné
konstrukce po jejím opětovném uložení byla v upraveném příčném, příp. podélném sklonu,
který zlepší odtokové poměry na mostě.
b) Stávající odvodňovací systém a možnost jeho úpravy. Pro rozhodnutí o případné změně
odvodňovacího systému je nutné posoudit:
■
■

stav současného odvodnění, jeho další životnost,
rozměry stávajícího odvodnění (potrubí, žlabů apod.),

■
■

hltnost odvodňovačů,
možnost zvětšení dimensí jednotlivých částí odvodňovacího systému,

■

stav a způsob odvodnění vozovky za mostem,

■
způsob zaústění odvodnění.
c) Zaústění odvodňovacího systému. Při volbě, zda ponechat nebo navrhnout jiný způsob
zaústění musí být posouzena:
• kapacita současné zaústění,
■
soulad s požadavky ochrany životního prostředí,
■
soulad s celkovou koncepcí odvodnění komunikace převáděné přes most,
■

poloha komunikací a železničních tratí pod mostem,17

17 TP dosud nejsou v platnosti, předpokládá se vydáni v roce 2000.
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■
současné a budoucí využití prostoru pod mostem,
■
snadná údržba odvodňovacího systému.
d) Vliv současného způsobu odvodnění a jeho stavu na celkový stav mostu.
Je-li most v ochranném pásmu vodních zdrojů, musí být zaústění odvodnění mostu věnována
zvýšená pozornost a musí být dodrženy příslušné normy a předpisy týkající se ochranných pásem
vodních zdrojů.
5.2.5.3.

Povrch izolační vrstvy

Při opravných pracích, jejichž součástí je oprava mostní izolace, případně dalších částí pod
ní, je nutno zajistit v plné míře odvodnění mostní izolace v souladu s TP 107. To se provádí v prvé
řadě svislými odvodňovacími trubičkami. Při návrhu umístění trubiček, je nutno respektovat
možnost průchodu nosnou konstrukcí nebo jinými částmi mostu a poměry pod mostem18. Vrty pro
odvodňovací trubičky je možno umístit tam, kde neohrozí statické působení konstrukce. Zvláště pak
musí být jejich umístění navrženo v bezpečné vzdálenosti od předpínacích kabelů. Odvodňovací
trubičky nesmějí být volně zaústěny do dutin nosné konstrukce.
Není-li možné odvodnit izolaci svislými trubičkami se vzdáleností sběrných míst menší než
7 m, je možno navrhnout odvodnění pomocí šikmých trubiček nebo na ochraně izolace použít
proužku drenážního betonu dle TKP, kap. 18, čl.18.3.1.14 nebo zaústit odvodňovací trubičky do
trubního odvodnění mostu.
Vyústění trubiček je nutno provést tak, aby voda z nich stékající nenarušovala ostatní části
mostu.
Izolace musí být v nejnižším místě před mostními závěry řádně odvodněna. Pokud je to
nezbytné (např. u elastických mostních závěrů) kombinací drenáže ve vozovce a svislých (šikmých)
trubiček.
5.2.5.4. Povrch úložného prahu
Úprava odvodnění úložného prahu krajních opěr a vnitřních podpěr je většinou spojena se
zvedáním nosné konstrukce a/nebo výměnou mostních ložisek. Při opravných pracích, pokud je to
z hlediska technického á ekonomického možné, je nutno upravit odvodnění povrchu úložných
prahů. U opěr se při úpravě povrchu úložného prahu opěry provede vyspádování směrem k závěrné
zídce a vytvoření odvodňovacího žlábku podle VL-4.
5.2.5.5.

Rub opěry

Jsou-li součástí opravných prací i práce za opěrou, je nutné navrhnout řádné odvodnění
prostoru za rubem opěry. Podle uspořádání za opěrami (existence a uspořádání přechodové desky a
závěrné zídky) se navrhne poloha drenáže a její řádné vyústění do svahového kužele průpichem
křídlem nebo jeho obtokem (u širokých mostů i dříkem opěry). Způsobu a umístění drenáže musí
být přizpůsoben způsob a materiál výplně prostoru za opěrou.
Není-li dostatečným způsobem odvodněn rub opěry a voda z rubu opěry protéká pracovními
spárami, případně méně kvalitním betonem opěry, a není-li možné a účelné odvodnění dodatečnou
drenáží, je nutné rub opěry dodatečně odvodnit šikmými vrty (ve sklonu 5 až 10%). Obnova izolace
v celém rozsahu rubu opěry (křídel) se provádí, je-li to technicky a ekonomicky možné, navrhuje se

18 Dle TKP, kap. 18 není možné nechat vodu z odvodňovacích trubiček nechat volně odkapávat na komunikace a
zpevněné plochy s provozem vozidel nebo pěších.
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většinou jen u závěrné zídky. Přitom se izolace rubu opěry přetahuje min. o 150 mm pod nejmzsi
úroveň úložného prahu.
Je-li na stávajícím mostě navržena přechodová deska, provede se přetažení izolace min. 1 m
na přechodovou desku. Přitom musí být vyřešeno i napojení a odvodnění styku přechodové desky a
křídla mostu.
Úpravy za opěrou se ve využitelném rozsahu provedou podle VL-4.
52.5.6. Komory a dutiny nosných konstrukcí
V rámci opravných prací musí být zajištěno spolehlivé odvodnění komor a dutin nosných
konstrukcí v souladu sčl. 15.9.3 ČSN 73 6201 a TP 107. Při dodatečném vrtání odvodňovacích
otvorů a osazování odvodňovacích trubiček musí být horní okraj trubičky umístěn níž než přilehlý
povrch odvodňovaného povrchu komory a dutiny. Spodní okraj trubičky musí být upraven tak, aby
případná voda s trubičky volně odkapávala pod most. Při zvolení polohy dodatečně osazované
trubičky musí být návrhem a provedením zajištěno, aby vrt pro odvodnění neporušil předpínací
výztuž mostu.
52.5.7. Ostatní části mostu
Při opravných pracích je nutno zajistit řádné vyspádování povrchů ostatních částí mostu
(např. zhlaví podpěr vyčnívajících přes okraj nosné konstrukce, paty kleneb apod.) v souladu
s TP 107.
Pokud není dodatečně možno provést příslušný sklon a řádné odvedení vody z plochy, je
nutno provést jiná opatření zamezující vniknutí vody (zvláště vody obsahující chemické
rozmrazovací látky) do konstrukce, např. vodotěsnými nátěry, oplechováním apod.

5.3. Mostní závěry
5.3.1. Všeobecně
Základním předpisem pro osazování mostních závěrů je TP 86.
5.3.2. Podklady pro rozhodnutí o způsobu opravy
Pro rozhodnutí o způsobu opravy mostních závěrů musí být uváženo především:
a) celkový stav mostního závěru,
b) geometrická přesnost jeho osazení a možnost provedení vozovky v jeho okolí tak, aby byl
přechod mezi závěrem a vozovkou v souladu s příslušnými předpisy, zvláště pak TP 86.
c) vodotěsnost těsněného mostního závěru, spolehlivé odvodnění netěsněného závěru,
d) vodotěsnost napojení izolace na mostní závěr,
e) spolehlivá funkce kotvení a kotevního bloku mostního závěru,
f) funkce roznášecího mechanizmu,
g) funkce závěru v extrémních teplotních podmínkách (nastavení dilatační spáry),
h) odvodnění mostního závěru (viz též čl. 5.5.2).
Dále je nutno uvážit, zda závady na mostním závěru lze odstranit výměnou vyměnitelných
dílů nebo jiným vhodným způsobem (např. obnovení protikorozní ochrany).
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5.3.3. Výměna mostního závěru
Při návrhu nového mostního závěru musí být proveden nový výpočet všech dilatačních
pohybů podle ČSN 73 6203 a čl. 9.3 TP 8619. Při stanovení vlivů smršťování a dotvarování je nutno
posoudit skutečnou velikost smršťování a dotvarování při přestavbě nosné konstrukce vzhledem ke
stáří konstrukce či změně statického systému mostu.
Volba typu mostního závěru se řídí čl. 9.2 TP 86, přitom se navíc přihlíží i ke snadnosti
úpravy nosné konstrukce/opěry pro jiný než původní typ závěru z hlediska požadované šířky
dilatační spáry, přístupu, odvodnění závěru apod.
Je-li to s ohledem na změnu nivelety krytu vozovky (pokrytí) účelné, navrhne se i nové
výškové osazení mostního závěru, případně odlišný průběh závěru než měl závěr původní. Účelné
je navrhnout konstrukci závěru i na vnějším svislém líci římsy.20
5.3.4. Elastický mostní závěr
Elastický mostní závěr se navrhuje podle TP 8021.
Při rozhodnutí o opravě či výměně elastického závěru se musí uvážit zejména:
a) vodotěsnost závěru,
b) deformace povrchu závěru,
c) trhliny v závěru samotném nebo ve styku závěr/vozovka.
Je možné provést výměnu závěru povrchového či podpovrchového za mostní závěr elastický
a naopak za podmínek daných TP 80, TP 86 a TPP pro příslušný typ.

5.4. Mostní ložiska
5.4.1. Všeobecně
Mostní ložiska zajišťují správnou statickou funkci mostu, jejich špatný stav může ovlivnit
namáhání spodní stavby a nosné konstrukce a vést ke snížení životnosti mostu. Proto je nutné
zjištění stavu ložisek a návrhu opravných prací věnovat příslušnou pozornost.
Jednotlivé typy ložisek jsou uvedeny v prEN 1337-122 a TKP, kap. 22, typy uložení nosných
konstrukcí v TP 75.
Základním hlediskem pro návrh opravných prací je výsledek prohlídky a měření ložisek, kdy
má být prohlédnuto a zaznamenáno obzvláště:
a) poškození ložiska trhlinami, nesprávnou polohou, nesprávným nastavením a nadměrným
posunem a deformacemi,
b) stav styčných ploch a kotvení ložisek,
c) nastavení ložiska ve vztahu k teplotě konstrukce,
d) stav protikorozní ochrany,
e) stav kluzných a valivých ploch,
19 Dnes jsou přísnější podmínky pro navrhování mostních závěrů, proto je možné, že nový mostní závěr bude mít jiné
posuny než původní. Naopak u některých konstrukcí, kde byl závěr navrhován též na vlivy smršťování a dotvarování a
tyto vlivy odezněly, mohou být dimenze nového závěru menší.
20 V minulosti se zatažení závěru na vnější svislý líc většinou neprovádělo.
21 V roce 2000 v revizi.
22 Tato norma není dosud v platnosti, její vydání se jako ČSN EN 1337-1 (73 6270): Část 1 předpokládá v roce 2000.
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f) viditelné poruchy konstrukce v těsné blízkosti ložiska.
Podle stavu ložisek se rozhoduje při návrhu opravných prací o některé z následujících variant
opravných prací:
a) výměna ložiska.
b) oprava ložiska,
c) oprava uložení ložiska,
d) rektifikace ložiska.
5.4.2. Výměna ložiska
Náhrada ložiska se provádí, aby se zabránilo poškození mostní konstrukce nebo záměrně je
li z jiných důvodů měněn statický systém mostu23.
Výměnou se rozumí náhrada stávajícího ložiska:
a) stejným typem ložiska se stejnou funkcí,
b) jiným typem ložiska se stejnou funkcí,
c) stejným typem ložiska s jinou funkcí,
d) jiným typem ložiska s jinou funkcí.
Poslední dvě položky znamenají změnu statické funkce mostu.
Při výměně ložiska musí být vždy prokázáno, že nové ložisko (stejného či jiného typu) je ze
statického a dispozičního hlediska pro spodní stavbu a nosnou konstrukci vhodné. Umístění a počet
ložisek lze v odůvodněných případech při výměně ložisek změnit, vždy musí být staticky
prokázáno, že při novém umístění ložisek nejsou v žádné části mostu překročena příslušná napětí.
Ze statického hlediska se posoudí, že síly od tření v kluzných ěi valivých částech ložisek,
vratné síly a momenty elastomerových částí ložisek nezpůsobí překročení příslušných napětí ve
spodní stavbě (příp. nosné konstrukci).
Z dispozičního hlediska musí být prokázáno, že nové ložisko splňuje nároky na umístění dle
čl. 15.12 ČSN 736201, čl. 178 ČSN 73 6206.
Umístění zvedacích prostředků viz ěl. 5.5.3.8.
Nutnost zvednutí nosné konstrukce a způsob jejího zvednutí musí být posouzeny i z jiných
hledisek, než je výměna ložisek, např. zvednutí konstrukce pro umožnění přístupu k čelům nosné
konstrukce, závěrným zídkám pro jejich opravu a ochranu (viz čl. 5.5.3.8).
5.4.3. Oprava ložiska
Možnost opravy ložiska je bez zvednutí nosné konstrukce omezená. Je-li oprava ložiska
možná pouze při zvednuté konstrukci, musí být posouzena i varianta výměny ložiska, a to
z hlediska hospodárnosti s přihlédnutím k nákladům na výměnu ložiska, provozním nákladům po
opravných pracích na mostě, další funkci a životnosti ložiska.
Oprava ložiska může spočívat:
a) v obnově protikorozní ochrany,
b) obnovení ochrany proti prachu,
c) vyčištění styčných ploch (např. válcová ložiska),
23 Příkladem může být změna vícepolového mostu sestaveného z jednotlivých prostých polí na most se spojitou
spřaženou deskou. Důvodem je zde zmenšení počtu mostních závěrů.
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d) úpravě ploch těsně přiléhajících k úložné ploše ložiska, např. jejím vyspádováním a řádným
odvodněním.
5.4.4. Oprava uložení ložiska
Viz čl.5.6.3.5.
5.4.5. Rektifikace ložiska
Rektifikace ložiska se provádí, jestliže:
a) je ložisko jako celek v nesprávné poloze,
b) nastavení pohyblivého ložiska je takové, že je důvodné podezření, že pro mezní normové
účinky (teplota, smršťování) dojde k překročení krajní meze nastavení pro daný typ ložiska.
Pro rektifikaci je nutné zvednutí nosné konstrukce, výška zvednutí musí být taková, aby
mohla být rektifikace řádně provedena.
Ložisko musí být nastaveno v souladu s ČSN 73 6201 a ČSN EN 1337-11 (73 6270).
V případě, že nastavení podle výše uvedených předpisů není možné pro stávající typ ložiska
provést, je nutné ložisko vyměnit.

5.5. Nosná konstrukce
5.5.1. Všeobecně
Tato kapitola pojednává o návrhu způsobu opravných prací nosné konstrukce jako
konstrukční části mostu, zásadami a metodami týkající se závad betonu a koroze betonářské výztuže
se zabývá kapitola 6.
5.5.2. Podklady pro rozhodnutí o způsobu opravných prací
a)
b)
c)
d)

Při diagnostickém průzkum se obzvláště zjišťuje:
stav betonu,
stav betonářské, příp. předpínací výztuže,
tloušťka krycí vrstvy betonu (příp. předpisy, podle kterých byla tloušťka krycí vrstvy
stanovena),
zatékání do mostu nebo hromadění vody v některých částech mostu,

e) stav nosné konstmkce v místě uložení,
í) stav kotevních oblastí u předpjatých konstrukcí,
g) stav spar mezi jednotlivými částmi prefabrikované konstrukce, mezi prefabrikovanou a
monolitickou částí, stav kontaktních spar segmentových konstrukcí,
h) stav kloubů v nosné konstrukci,
i) vliv stavu ostatních částí mostu na stav nosné konstrukce,
Z dokumentace skutečného provedení se zjišťuje a pro úvahy o způsobu opravných prací
bere do úvahy:
a) zda je nosná konstrukce monolitická nebo prefabrikovaná, u prefabrikovaných konstrukcí
typ použitého prefabrikátu,
b) statický systém nosné konstrukce, případně mostu jako celku,
c) způsob uložení nosné konstrukce,
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d)
e)
í)
g)

rozmístění a tvar dilatačních a pracovních spar,
tvar (tvarová složitost) nosné konstrukce mostu,
tvar a přístupnost dutin (komor) nosné konstrukce,
způsob odvodnění dutin (komor) nebo jiných částí mostu, kde je nebezpečí hrom
srážkové vody nebo vody vytékající z odvodňovacího systému mostu,
h) přístupnost všech částí nosné konstrukce (zejména spodního líce mostu),
i) případně další možné vlivy.
V případě, že dokumentace není k dispozici, je nutné ji ve zjednodušené forme, zpravidla

v rámci diagnostického průzkumu vyhotovit (viz čl. 4.2)
Současně je nutné jako podklad zajistit výsledky hlavní (mimořádné), příp. běžné prohlídky
mostu.
5.5.3. Opravné práce
5.5.3.1. Všeobecně
V tomto článku jsou popsány základní metody opravných prací na nosné konstrukci.
K dosažení cíle opravných prací na mostě je možno tyto způsoby účelně kombinovat Dale uvedene
způsoby využívají metody oprav a ochrany betonových konstrukci popsané v cl. 6. . .
5.5.3.2. Lokálni oprava
Lokální oprava se pro opravné práce na mostě navrhne, je-h poškozeny mostu pouze
v omezené ploše nosné konstrukce (např. v okolí odvodňovačů, mostních záveru). ^ n
především z vizuálního hlediska o plošně omezené výluhy pojivá, stopy po zatékaní, ojedinele
trhliny způsobené tlakem korozních zplodin apod.
Lokální oprava mostu spočívá v sanačních metodách oprav a ochrany popsaných v čí. 6.4.4
aplikovaných na část povrchu nosné konstrukce. Výběr míst pro lokální opravu se provadt na
základě diagnostického průzkumu mostu a zpřesňuje během prováděni prací.
Lokální opravuje možné provádět i v rámci stavební údržby.
5.5.3.3. Celoplošná oprava povrchu nosné konstrukce
Celoplošná oprava povrchu nosné konstrukce se provede především na těch konstrukcích
nebo jejich souvislých částech (např. spodní líc nosné konstrukce), kde je mimo jme nevyhovující
tlouštíka krycí vrstvy. Lokální a celoplošné opravy se vzájemně kombinuji, celoplošná oprava je pak
většinou finální operací po provedení lokálních oprav.
Při rozhodování o použití celoplošné opravy musí být vzat do úvahu celkový stav nosné
konstrukce, především hloubka neutralizace betonu ve vztahu k poloze betonárske, pnp. predpinact
výztuže, stupeň napadení nosné konstrukce chloridy.
Od celoplošné opravy může být upuštěno, jsou-li pro to technické důvody a je-li to
zdůvodněno ekonomickými důvody. To nastává především v případech, kdy je nevyhovující
tloušťka krycí vrstvy, ale hloubka neutralizace je minimální.
5.5.3.4. Vyrovnávací vrstva
5.5.3.4.1.Všeobecně
Definice pojmu vyrovnávací vrstva viz čl. 2.4.8.
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Vyrovnávací vrstva se během opravných prací navrhuje v těchto případech:
a) Podklad pod izolaci nesplňuje ustanovení ČSN 73 6242 (tah. 5).
b) Mostovka má nestejnorodý povrch, např. je tvořena jednotlivými nosníky.
c) Původní most má větší tloušťku vozovky, než jaká se v navrhuje na opravovaný most.
d) Je potřeba změnit sklon mostovky a vytvořit jiný systém odvodnění mostovky (např. při
změně odvodnění mostovky odvodňované okapním plechem na okraji mostu na odvodnění
před obrubníkem pomocí odvodňovacích trubiček.
Vyrovnávací vrstva, pokud se nenavrhne spřahující deska, se navrhuje přednostně z betonu.
Jiné hmoty (speciální polymemí betony nebo malty, polymemí hydraulické cementové betony nebo
malty), než je beton, se používají tam, kde není z důvodů nutnosti změny nivelety a/nebo ze
statických důvodů možno navrhnout vyrovnávací vrstvu z betonu.
5.5.3A.2. Vyrovnávací vrstva z betonu
Navrhuje se dle TKP, kap. 18, příp. ČSN P ENV 206, nejméně z betonu třídy C25/30 - 2ba
v tloušťce nejméně 60 mm.
Pro návrh a provádění betonové vyrovnávací vrstvy platí ve využitelném rozsahu čl. 3.4.
ČSN 73 6242.
5.5.3.4.3. Vyrovnávací vrstva z jiných materiálů
Tloušťka vyrovnávací vrstvy z jiných materiálů musí být minimálně taková, jaká odpovídá
vlastnostem příslušné hmoty. Při návrhu vyrovnávací vrstvy a její tloušťky z jiných materiálů je
nutné posoudit i kritérium hospodárnosti. Vyrovnávací vrstvy z jiných materiálů je možno použít
jako lokální opravu nebo je kombinovat s vrstvou betonu. Podmínky použití kombinace dvou
matriálů musí být stanoveny v dokumentaci opravných prací.
Použité hmoty musí splňovat požadavky tabulky ČSN 73 6242, případně příslušná
ustanovení TP 89.
5.5.3.5. Zesílení spřaženou železobetonovou deskou
Definice pojmu spřažené desky viz čl.2.4.7.
Spřažená železobetonová deska (zpravidla minimální tloušťky 120 mm) se při opravných
pracích navrhuje v těch případech, kdy most nemá plnou zatížitelnost dle ČSN 73 6220 a je možné
provedením této desky zatížitelnost zvýšit. Je nutné pečlivě posoudit, zda stávající konstrukce má
požadovanou kvalitu betonu a způsob vyztužení, aby bylo možné spřažení provést a vedlo k zesílení
nosné konstrukce mostu. Spřažení se u opravných prací na mostě používá obvykle u prostých
nosníků nebo desek. Spřaženou desku je možno navrhovat i u vícepolových mostů složených
z prostých polí, potom se může deska navrhnout pro každé pole zvlášť nebo jako deska spojitá nad
podporou s vrubovým kloubem (viz též čl. 5.5.3.6). Tomuto uspořádání musí však odpovídat
uspořádání ložisek (vízčl. 5.4).
Návrh a výpočet nosné konstrukce se provádí podle ČSN 73 6206 (příp. ČSN P ENV 19922). Zvláštní pozornost se věnuje vlivu smršťování, případně snížení tohoto vlivu na napjatost
konstrukce vhodným betonážním postupem nebo návrhem a ošetřením čerstvého betonu. Při návrhu
spřažení a spřahující desky se musí posoudit únosnost rozhodujících průřezů stávající betonové
konstrukce. Proto je nutno spolehlivým způsobem znát tvar betonového průřezu, kvalitu (značku)
betonu, vyztužení betonářskou výztuží včetně znalosti kvalitativních parametrů betonářské výztuže,
u konstrukcí z předpjatého betonu i vedení předpínací výztuže a její kvalitativní parametry.
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Pro zajištění spřažení se zpravidla používá:
a) Betonářská výztuž. Vlepuje se do otvorů vrtaných v původní konstrukci (viz čl. 6.4.4.13)
nebo vhodným způsobem přivařuje k výztuži původní konstrukce, je-li možné snadným
způsobem odstranit krycí vrstvu původní konstrukce. Tvarově může být výztuž uzpůsobena
do tvaru uzavřených třmínků nebo trnů. Pro vrtání otvorů a lepení výztuže se využívají ta
místa původní konstrukce, kde je vrtání nej snadnější a kde je nej menší riziko poškození
předpínací výztuže (např. podélné spáry z monolitického betonu mezi prefabrikáty), dále do
části konstrukcí, kde je tloušťka betonu taková, že poskytuje bezpečný prostor pro vytvoření
vrtu.
b) Ocelové kozlíky. Osazují se do vrtů v betonové konstrukci nebo pomocí šroubů do
hmoždinek do stávající betonové konstrukce. Ocelové kozlíky osazované do vrtů se
provádějí především v koncových příčnících.
5.5.3.6. Změna statického systému nosné konstrukce/mostu
Změna statického systému je definována v čl. 2.4.6.
Změna statického systému stávající nosné konstrukce nebo mostu jako celku představuje
náročný inženýrský zásah do mostu přesahující rámec těchto TP.
Jednoduššími případy změny statického systému jsou záměna vrubových kloubů za uložení
na ložisku a spojení prostých nosníků spojitou spřaženou deskou.
Záměna vrubových kloubů za uložení na ložiska se provádí zejména v těchto případech:
a) Provádí se nová nosná konstrukce. Obnovení původního uložení je pak zpravidla technicky
náročnější.
b) Zrušení vrubového kloubu se provádí z důvodu nutnosti zvednutí nosné konstrukce.
c) V rubový kloub j e nefunkční.
d) Je požadavek na uložení nosné konstrukce tak, aby toto uložení mohlo být řádně
kontrolovatelné.
Záměna se navrhuje zpravidla u rozpěrákových konstrukcí, kde je třeba uložení na jedné
straně nahradit ložisky v podélném směru pevnými, na druhé pohyblivými. Přitom je nutné posoudit
spodní stavbu na nové statické uspořádání. Je možné uvažovat s konsolidací zeminy za opěrou.
Provádí-li se změna vrubového kloubu u složitějších konstrukcí (např. Cerberův nosník,
sdružené rámy), je nutný individuální přístup.
Spojení prostých polí se navrhuje pro snížení počtu dilatačních spár (mostních závěrů) a
následné zlepšení jízdní pohody. Navrhuje se většinou u nosných konstrukcí z nosníků. Podmínkou
je existence nebo možnost vytvoření spřažené desky. Spojení prostých polí je spojeno s výměnou
ložisek podle obr. 2. Viz též čl. 5.4.2.
Při návrhu opravných prací, kdy se mění statický systém, je nutné provést celkový přepočet
mostu s uvážením všech zatížení a vlivů podle ČSN 73 6203 na novém statickém schématu, který
vznikne po provedení opravných prací, případně během jejich provádění (montážní zatížení, vliv
odlehčení na konstrukci během odstraňování určité části mostu apod.). Jako podklad pro statický
výpočet je nutné spolehlivé zjištění množství a polohy betonářské, příp. předpínací výztuže částí
konstrukce, která se nevyměňuje.
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Obr. 2 Změna statického systému mostu složeného z prostých polí na most s deskou s klouby
nad podpěrami
5.5.3.7. Zesilováni přidáním betonářské výztuže, předpětím nebo externí lepenou
výztuží.
Navrhuje se u nosných konstrukcí, při kterých je potřeba zesílení nosné betonářské výztuže
nebo náhrada zkorodované výztuže za novou. Jako metoda týkající se vad betonu viz čl. 6.4.4.12.
Zesílení předpětím se navrhuje tehdy, je-li možné z hlediska celkového tvaru nosné
konstrukce pro zesíleni použít volnou předpínací výztuž, (metoda opravy a ochrany - viz čl.
6.4.4.18.)
Tento způsob opravných prací je možno použít jen na základě podrobného statického
výpočtu, který prokáže, že přidání nebo náhrada betonářské (předpínací) výztuže jsou možné
vzhledem k celkovému postupu opravných prací (velikosti zatížení působící na původní průřez a
zatížení působící na průřez s přidanou nebo nahrazenou výztuží).
Pro použití externí lepené výztuže platí TP 73,74.
5.5.3.8. Zvedání nosné konstrukce
5.5.3.8.1.Všeobecně
Zvedání je možné navrhovat jen v nejnutnějších případech po pečlivém zvazem všech
technických možností a posouzení hospodárnosti tohoto řešení ve vztahu k dalším možným řešením
(výměna nosné konstrukce).
Zvedání nosné konstrukce se jako součást opravných prací navrhuje, je-li potřeba:
a) Opravit uložení nosné konstrukce, kde je nedostatek místa mezi horním povrchem úložného
prahu a podhledem nosné konstrukce pro řádnou opravu.
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b) Opravit čelo nosné konstrukce u mostů, kde není dostatek místa mezi závěrnou zídkou
(přechodovou deskou) a čelem nosné konstrukce. To je nutné především pro předpjaté
konstrukce, resp. kotevní oblast těchto konstrukcí. U jednopólových mostů se závěrnou
zídkou, kde je nutná pouze oprava čela, je nutno uvážit, zda není technicky přijatelné a
ekonomicky výhodnější provést opravu čel bez zvednutí, ale s demolicí a následným novým
vybetonováním závěrné zídky.
c) Upravit niveletu mostu a není možné to provést jiným způsobem.
d) Vyměnit ložiska.
Podle účelu, pro které se nosná konstrukce zvedá, se v dokumentaci pro stavební povolení
musí stanovit výška zdvihu nosné konstrukce.
5.5.3.8.2. Zvedací zařízení
Zvedání nosné konstrukce je možno provádět pomocí zvedacího zařízení umístěného:
a) mimo most za opěrou,
b) na nosné konstrukci sousedící se zvedanou částí mostu,
c) na spodní stavbě mostu,
d) na zvláštní dočasné konstrukci umístěné pod mostem většinou podél spodní stavby mostu.
Zvedací zařízení musí být navrženo tak, aby bylo schopno přenést s dostatečnou rezervou
tíhu zvedané části mostu.
Umístění zvedacího zařízení (lisů) musí být navrženo tak, aby nedošlo k lokálním trhlinám
v místě uložení či upevnění zvedacího zařízení. Je vhodné volit umístění zvedacího zařízení na
nosné konstrukci co nejblíže k trvalým podpěrám.
5.5.3.8.3. Statický výpočet
Pro příslušné zvedací zařízení a umístění podpěr (táhel) zvedacího zařízení musí být staticky
prokázáno, že nebudou během zvedání v nosné konstrukci a spodní stavbě překročena v žádném
průřezu příslušná napětí a dodrženy stupně bezpečnosti24. Přitom je nutno při stanovení dovoleného
namáhání vzít v úvahu skutečně zjištěné pevnosti betonu a použité betonářské oceli. Je nutné
uvažovat se skutečným stavebním stavem příslušné části mostu. Není-li to možné provést přesněji,
použije pro snížení dovoleného namáhání součinitel stavebního stavu mostu uvedený v mostním
listě, pokud byla hlavní (mimořádná) prohlídka provedena v době kratší než 36 měsíců před
zahájením zvedání.
Předpokládá)í-li se během provizorního podepření dilatační pohyby nosné konstrukce, je
nutno provizorní uložení provést tak, aby byly tyto pohyby umožněny, např. vložením kluzných
desek.
5.5.3.8A. Osazení na ložiska
Definitivní osazení na ložiska musí být provedeno tak, aby v konstrukci nevznikla napětí,
s nimiž nebylo ve statickém výpočtu konstrukce počítáno.
Pro návrh typu a umístění ložisek platí čl. 5.4.

24 Pro železobetonovou konstrukci lze při zvedání použít součinitele 1,22 pro kombinaci zatížení hlavního a
mimořádného podle Čl. 78 ČSN 73 6206
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Rozšíření nosné konstrukce

Při nutnosti rozšířit stávající konstrukci musí být zřejmé, že původní konstrukce je
v takovém stavu, že je rozšíření technicky a staticky možné a ekonomicky výhodnější než vytvoření
zcela nové nosné konstrukce.
Základní možnosti rozšíření mostu jsou tyto:
a) Nosná konstrukce bude rozšířena zvláštní konstrukcí oddělenou zcela od původní
konstrukce, spodní stavba může být společná nebo oddělená. Tento způsob se navrhne, je-li
možné vést provoz po dvou oddělených mostovkách. (Např. je-li rozšíření mostu nutné pro
připojovací pruhy (mimoúrovňových) křižovatek.
b) Nosná konstrukce bude rozšířena částí těsně přiléhající k původní nosné konstrukci, ale
s původní konstrukcí nespolupůsobí, vozovka je přitom společná pro obě části. Tento způsob
se může navrhnout za předpokladu, že není možné spojení obou částí konstrukcí. Ve
vozovce je nutné s ohledem na očekávané pohyby provést příslušná opatření. Nová část
nosné konstrukce je přitom podepřená na původní, rozšířené nebo nové spodní stavbě.
U přímo pojížděné mostovky se tento způsob rozšíření využije ojediněle pouze u mostů
s malou intenzitou provozu. Je vhodný pro mosty přesypané.
c) Nosná konstrukce bude rozšířena konstrukcí uloženou stejně jako původní, ale obě
konstrukce budou vzájemně pevně propojeny nebo k propojení obou konstrukcí může sloužit
spřažená deska. Při tomto způsobu rozšíření nosné konstrukce musí být statickým výpočtem
prokázáno, že původní část nosné konstrukce přenese příslušná zatížení včetně vlivů od
spojení s novou částí konstrukce. K uložení nosné konstrukce slouží původní nebo rozšířená
spodní stavba. Je-li nová část nosné konstrukce uložená na zcela nové spodní stavbě, je
nutné nosnou konstrukci posoudit i na vliv rozdílného sedání původní a nové spodní stavby
mostu.
d) Nosná konstrukce bude rozšířena beze změny uložení původní nosné konstrukce, rozšiřující
prvkem je např. konzola vetknutá do původní nosné konstrukce, vykonzolovaná spřažená
deska apod. Statickým výpočtem musí být prokázána plná únosnost rozhodujících průřezů
mostu ve stadiu montážním i provozním včetně posouzení uložení a spodní stavby na nové
zatížení od rozšířené nosné konstrukce.
5.5.3.10. Výměna nosné konstrukce
Nosná konstrukce se vyměňuje, jestliže:
a) Požadovanou zatížitelnost mostu nelze na stávající konstrukci dosáhnout a/nebo je to
neekonomické.
b) Stav mostu je takový, že cena opravných prací se blíží součtu cen za odstranění staré nosné
konstrukce a vybudování nové.
c) Nosná konstrukce mostu nevyhovuje požadovaným směrovým a výškovým parametrům
přilehlé komunikace a není možné nosnou konstrukci z technického a/nebo ekonomického
důvodu přemístit do požadované polohy.
Odstranění nosné konstrukce z důvodu špatného stavu betonu a výztuže se zpravidla
navrhuje po vyhodnocení následujících skutečností, které se posoudí společně:
a) Pevnost betonu v rozhodujících průřezech nosné konstrukce je nedostatečná ve vztahu
k požadované zatížitelnosti mostu a není možné jinými způsoby zajistit únosnost těchto
průřezů (zesílením spřaženou deskou, zvětšením rozměru nosné konstrukce, přidáním
betonářské výztuže nebo předpětí).
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b) Průnik chloridů je do takové hloubky a v takovém rozsahu, že lokální oprava je
neekonomická.
c) Tloušťka neutralizované vrstvy je ve velkém plošném rozsahu větší než tlouštka krycí
vrstvy a lokální oprava je neekonomická.
d) Beton nosné konstrukce vykazuje větší množství trhlin s šířkou větší než 0,2 mm.
e) Výztuž rozhodujících průřezů železobetonové konstrukce je na takovém stupni koroze
(pravděpodobnost aktivní koroze jako výsledek korozního průzkumu je větší než 90%), že
není možné nebo je neekonomické použít některou z metod týkající se koroze výztuže (viz
čl. 6.4.4).
f) Koroze předpínací výztuže je takového stupně, že není jiným způsobem možné technicky a
ekonomicky dosáhnout požadované zatížitelnosti.
Odstraňování původní nosné konstrukce musí být provedeno takovým způsobem, aby nebyly
pomšeny ostatní části mostu. Musí být prokázáno, že umístěním pomocných konstrukcí a zvedacích
prostředků nebudou v žádné části překročena příslušná dovolená namáhání.
Výstavba nové nosné konstrukce bude provedena podle norem a předpisů platných pro nové
mostní objekty.
5.5.3.11. Výměna části nosné konstrukce
Výměna části nosné konstrukce se navrhuje například:
a) U nosných konstrukcí z podélných prefabrikátů bez spřažené desky, kdy je nutno vyměnit
pouze určitý omezený počet nosníků (např. krajní nosníky) a odstraňovaný nosník je možno
nahradit nosníkem stejného či podobného typu nebo vybetonovat nosník na jeho místě.
b) U mostů skládajících se z jednotlivých dilatačních celků (prosté nosníky, vložená pole), kdy
postačí výměna určité části.
c) U mostů skládajících se z více částí (směrově oddělené mosty), kdy je možno nahradit jen
jednu část mostu.
Souvisí-li vyměňovaná část se zbylou částí původní mostu, je nutné zajistit vzájemné spojení
a spolupůsobení původní a nové nosné konstrukce (viz čl. 5.5.3.9).
U výměny části nosné konstrukce je nutné posoudit estetické působení nosné konstrukce
vzniklé po opravných pracích ve vztahu k pohledové náročnosti mostu.

5.6. Spodní stavba a založení
5.6.1. Všeobecně
Tato kapitola pojednává o návrhu způsobu opravných prací spodní stavby a založení mostu
jako konstrukční části mostu, zásadami a metodami týkající se závad betonu a koroze betonářské
výztuže se zabývá kapitola 6.
5.6.2. Podklady pro rozhodnutí o způsobu opravných prací
Při diagnostickém průzkumu se zjišťuje:
a) stav betonu,
b) stav betonářské, příp. předpínací výztuže,
c) tloušťka krycí vrstvy betonu (předpisy podle kterých byla tloušťka krycí vrstvy stanovena),
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d) zatékání na některé části spodní stavby, příp. hromadění vody, a to jak od srážkové vody, tak
vody vytékající z odvodňovačů,
e) protékání opěr (zatékání na úložné prahy), stav odvodnění rubu opěr,
f) stav kloubů,
g) přítomnost trhlin, zvláště těch ukazující na deformace a sedání jednotlivých částí spodní
h)
i)
j)
k)

stavby,
deformace spodní stavby,
stav pracovních a dilatační spar, vzájemný posun různých částí spodní stavby (např. opěr a
křídel),
stav kotevních oblastí u předpjatých částí spodní stavby,
stav spar mezi jednotlivými díly prefabrikované spodní stavby, stav výplně spar (např.

kalichů prefabrikovaných konstrukcí),
l) přítomnost a stav ochrany spodní stavby proti nárazu vozidel,
m) posouzení viditelných částí založení,
n) stav ochrany založení a spodní stavby (záhozy, štětové stěny, ledolamy) proti podemletí.
Při rozhodování o způsobu opravných prací se z dokumentace skutečného provedení
zjišťuje:
a) materiál spodní stavby a založení (monolitická nebo prefabrikovaná, prostý nebo železový
beton, příp. předpjatý beton obložený kamenem),
b)
c)
d)
e)

typ vnitřních podpěr a krajních opěr,
statický systém spodní stavby,
rozmístění a tvar dilatačních a pracovních spar,
tvarová složitost spodní stavby, možnost hromadění srážkové vody na plochách spodní

stavby,
f) přístupnost spodní stavby,
g) blízkost spodní stavby u provozovaných komunikací (ostřik rozmrazovacích chemických
látek),
h) výška velkých vod u přemosťovaných vodotečí, jejich možný vliv na spodní stavbu,
i) celkový stav koryta vodoteče v blízkosti spodní stavby mostu,
j) způsob založení mostu.
V případě, že dokumentace není k dispozici, je nutné ji ve zjednodušené formě, zpravidla
v rámci diagnostického průzkumu vyhotovit (viz čl. 4.2).
Současně je nutné jako podklad zajistit výsledky hlavní (mimořádné), příp. běžné prohlídky
mostu.
Je-li to nutné, provedou se pro rozhodnutí o způsobu opravných prací u mostů přes vodoteče
příslušné hydrotechnické výpočty.
Zjištění stavu založení je obtížné, na jeho stav lze usuzovat nepřímo podle stavu spodní
stavby mostu, celkových deformací a sedání. Sondy nebo vrty se provedou jen tehdy, zjistí-li se
sedání a deformace spodní stavby nebo je-li to nutné pro zjištění geotechnických vlastností
základové půdy pro rozšíření základů.
Metody ochrany a oprav založení mostu nejsou předmětem těchto TP a budou řešeny
individuálně.
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5.6.3. Opravné práce
5.6.3.1. Všeobecně
V tomto článku jsou popsány základní metody opravných prací na spodní stavbě a založení.
K dosažení cíle opravných prací na mostě je možno tyto způsoby účelně kombinovat. Dále uvedené
způsoby využívají metody oprav a ochrany betonových konstrukcí popsané v čl. 6.4.4.
5.6.3.2. Lokální oprava
Platí obdobná ustanovení jako pro lokální opravu nosné konstrukce - viz čl. 5.7.3.2.součástí
lokální opravy může být oprava či zřízení odvodnění rubu opěr (viz čl. 5.5.4).
5.6.3.3. Celoplošná oprava
Platí obdobná ustanovení jako pro celoplošnou opravu nosné konstrukce — viz čl. 5.7.3.3.
Zvláštním případem celoplošné opravy spodní stavby je její přibetonování.
5.6.3.4. Přibetonování - zvětšení rozměru spodní stavby
Přibetonování spodní stavby se používá tehdy, je-li to možné z prostorových důvodů
(nezasáhne-li přibetonování do průjezdního nebo průchozího prostoru přemosťované pozemní
komunikace nebo železniční tratě). Navrhuje se zejména:
a) Není-li podklad určité plochy spodní stavby dostatečně únosný pro nanášení jiných hmot,
než je beton.
b) Spodní stavba není dostatečně únosná (viz čl. 5.6.3.8).
Přibetonovaná část musí být řádně spojena s původní částí spodní stavby. Povrch původní
spodní stavby musí být zbaven znehodnoceného betonu. Podle tloušťky odstraněné vrstvy a polohy
betonářské výztuže, je možné výztuž přibetonování:
a) zavázat do původní výztuže,
b) přivařit pomocí distančních prvků k původní výztuži,
c) spojit s původním betonem pomocí trnů,
d) případně spojit jiným vhodným postupem.
Jsou-li pro přibetonování statické důvody, musí být statickým výpočtem prokázáno, že je
zajištěn přenos sil z nosné konstrukce, jak do původní, tak do přibetonované části průřezu a že
v souladu se zvoleným postupem nejsou překročena dovolená napětí v obou částech betonového
průřezu. Přitom je nutné posoudit i vliv smršťování a dotvarování betonu.
Jako metoda opravy a ochrany viz čl. 6.4.4.8.
5.6.3.5.Přibetonování úložného prahu
Zvláštním případem přibetonování je přibetonování úložného prahu (krajních podpěr a/nebo
vnitřních podpěr) a vytvoření ložiskových bloků. Ložiskové bloky se navrhují, je-li to
z prostorových důvodů možné pro zlepšení přístupnosti a údržby úložných prahů a uložení mostu
v souladu v ČSN 73 6201 (např. čl. 15.11.3) a VL-4.
Navrhuje se u mostů, kde je stav úložných prahů, případně jiných částí mostu takový, že je
potřeba most zvednout (viz čl. 5.5.3.8).25
25 U prefabrikovaných sloupů je možné, že kvalita betonu a krytí výztuže je závislé na poloze, ve které byl sloup
betonován, pro rozhodnutí o způsobu opravných prací je vhodné zjistit polohu při betonáži.
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Přibetonování úložného prahu může být i na úkor původního betonu úložných prahů, je-li
tento beton v takovém stavu, že je ho nezbytné odstranit. Současně s přibetonováním se obvykle
navrhuje i provedení a/nebo úprava stávající výztuže úložného prahu a zavázání výztuže
ložiskových bloků do výztuže úložného prahu.
Pro návrh výšky nově betonovaných úložných prahů je nutné provést celkové posouzení
možnosti změny či úpravy nivelety na mostě, možnost úspory v tloušťce vozovkových vrstev
apod.26
Při návrhu přibetonování úložného prahu je nutno navrhnout vyspádování a odvodnění
úložného prahu podle čl. 5.2.5.4. Úložné prahy mohou být přibetonovány betonem o minimální
třídě betonu C 30/37 - 3b. Při návrhu vyztužení, složení betonu a ošetřování betonuje nutné zajistit,
aby v betonu nevznikly trhlinky větší než 0,1 mm.
Návrh přibetonování musí respektovat diktování původní spodní stavby, u opěr způsob
opravy závěrné zídky (přechodové desky) a úpravy křídel.
5.6.3.6. Oprava dilatační spáry
Pro stanovení způsobu opravy dilatační spáry je nutno posoudit možné pohyby v dilatační
spáře a znát charakter jejího porušení. Oprava zahrnuje:
a) vyčištění spáry od původní výplně,
b) odstranění znehodnoceného betonu okraje spáry,
c) lokální oprava betonu na okrajích spáry (viz čl. 5.6.3.2) s tvarování (zkosením) okraje podle
způsobu následného těsnění spáry,
d) nové těsnění spáry v závislosti na jejím charakteru a šířce.
Pro stanovení způsobu těsnění spáry je možno využít VL-4, VL-0.
5.6.3.7. Oprava trhliny ve spodní stavbě
Masivní části spodní stavby, především opěr, křídel a zdí mohou vyžadovat opravy trhlin.
Pro stanovení správného postupu opravy trhlin je třeba znát:
a) příčiny vzniku trhliny,
b) tvar, šířku a hloubku trhliny, zda se jedná o trhliny povrchové nebo dělící,
c) stav okrajů trhliny,
d) stav betonu v těsném okolí trhliny,
e) vlhkost trhliny a jejích okrajů v klasifikaci podle tab. 2 TP 88.
U trhliny musí být stanoven cíl použití ve smyslu čl. 1.2.2 TP 88.
K tomuto cíli musí být stanovena oblast použití dle tab. 1 TP 88.
5.6.3.8. Zesilování přidáním betonářské výztuže nebo předpětím.
Platí obdobná ustanovení jako pro zesilování nosné konstrukce. Svislé konstrukce,
především sloupy se zesilují přidání vrstvy betonu se svislou a třmínkovou betonářskou výztuží
(příp. ovinutím u kruhových sloupů). U tohoto způsobu opravných prací musí být zajištěno
spolupůsobení původního průřezu s přibetonovaným a přenesení příslušného zatížení rozšířeným
průřezem. Zesílení spodní stavby je vhodné provádět při zvednuté nosné konstrukci. Statickým
16 V minulosti se obvykle navrhovaly vozovky o větší tloušťce, používaly se navíc ochrany izolace z cementového
potěru, na úkor tloušťky těchto vrstev je zčásti možné navrhnout ložiskové bloky i na mostech, které byly uloženy na
tangenciálních ložiskách, neoprénových pásech nebo na lepence.
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výpočtem musí být prokázána plná únosnost spodní stavby ve všech rozhodujících průřezech. Pro
uspořádání betonářské výztuže včetně krytí platí ČSN 73 6207, přibetonování musí být realizováno
betonem minimálně takové značky, jaká je stanovena pro daný prvek a dané prostředí TKP, kap. 18
a ČSN P ENV 206.
Statickým výpočtem musí být prokázáno, že je zajištěn přenos sil z nosné konstrukce jak do
původní, tak do přibetonované části průřezu a že v souladu se zvoleným postupem nejsou
překročena dovolená namáhání v obou částech betonového průřezu. Přitom je nutné posoudit i vliv
smršťování a dotvarování betonu.
5.6.3.9. Rozšíření spodní stavby
Při nutnosti provést rozšíření spodní stavby musí být uváženo, že je možné použít některý
z níže popsaných způsobů rozšíření spodní stavby a že to umožňuje dispoziční řešení stávající
spodní stavby. Stávající spodní stavba má být v takovém stavu, aby při přiměřené údržbě byla
životnost obou částí spodní stavby přibližně shodná. Podle umístění mostu musí být posouzena i
estetika navrženého rozšíření spodní stavby. Variantou k rozšíření spodní stavby je vybudování
zcela nové spodní stavby, příp. s využitím založení mostu.
Rozšiřování spodní stavby a nosné konstrukce musí být vzájemně koordinováno.
Rozšíření spodní stavby je možno provést:
a) Rozšířením spodní stavby bez rozšíření základů. Přitom musí být staticky prokázáno, že
stávající založení vyhovuje i novému zatížení a musí být prokázáno, že sednutí od nového
zatížení je v přiměřeném rozsahu ve vztahu k typu nosné konstrukce a požadavku na
nerovnoměrné sedání (u staticky neurčitých konstrukcí) apod.
b) Rozšíření spodní stavby a založení se spojením se stávající spodní stavbou a založením.
Posouzeno musí být, zdaje možné provést spojení obou konstrukcí a účinky, které vzniknou
ve stávající a nové konstrukci a spojovací části od všech zatížení včetně rozdílného sedání
původní a nové části založení.
c) Rozšíření spodní stavby a založení odděleně od stávající spodní stavby a založení.
5.6.3.10. Výměna spodní stavby
K úplné výměně dochází zpravidla jen u vnitřních podpěr (subtilních částí spodní stavby
jako jsou sloupy), kde je posouzením variant a ekonomickým porovnáním zjištěno, že není možné
stávající spodní stavbu opravit anebo to není hospodárné.
Při výměně spodní stavby s ponecháním nosné konstrukce musí být pečlivě volen způsob a
místo provizorního podepření nosné konstrukce, možné sedání provizorního podepření včetně jeho
časového průběhu během uvažované doby provizorního podepření, zvláště je-li provizorní
podepření realizováno mimo stávající základy. Dále pak vliv provizorního podepření na napjatost
nosné konstrukce. Stejně tak musí být posouzen vliv sedání nové spodní stavby (zvláště při zásazích
do založení) na nosnou konstrukci po uložení nosné konstrukce na novou spodní stavbu. V případě
nutnosti rektifikace nosné konstrukce musí být na spodní stavbě určena místa pro umístění
zvedacích prostředků a předem posouzeny vlivy od jejich reakcí.
5.6.3.11. Vnější ochrana spodní stavby
5.6.3.11.1. Všeobecně
Součástí návrhu opravných prací je i návrh opravných prací na ochraně spodní stavby mostu
a pro bezprostřední okolí mostu majícího přímou návaznost na mostní objekt, například:
pm/wm
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a) odvodnění (skluzů) přemosťované komunikace před a za mostem, včetně vývařišt a jímek,
b) odvodnění prostoru (komunikace) pod mostem,
c) zaústění odvodňovačů,
d) ochrany mostu proti podemletí (štětovnice, opevnění, záhozy, dlažby),
e) zpevněných ploch, zvláště svahů a svahových kuželů,
f) ledolamů,
g) protinárazových zábran,
h) silničních záchytných systémů (svodidel),
i) schodišť.
5.6.3.11.2. Odvodnění
Při opravných pracích má být zajištěno řádné fungování odvodnění pozemní komunikace
před a za mostem vytvořením nebo opravou stávajících skluzů, zpevněním ploch podél vozovky
přiléhajícím ke konci křídla a zajišťujícím zaústění vody stékající z vozovky. Dále pak zajištěním
odtoku vody z těchto skluzů do příkopů, vodotečí, kanalizace nebo jiným vhodným způsobem.
5.6.3.11.3. Zpevnění ploch, svahů a kuželů.
Při opravných pracích má být navržena oprava, zřízení nebo obnovení zpevnění ploch pod
mostem, pod konzolami křídel apod. Je vhodné provést na styku svahu a křídla zpevnění v šířce
min. 0,5 m, pokud podél křídla nevede revizní schodiště.
Pokud je to proveditelné, má se u mostů s obsypanými opěrami upravit zpevnění pod
mostem tak, aby byl zajištěn přístup k ložiskům dle čl. 15.18.4 ČSN 73 6201.
5.6.3.11.4. Revizní schodiště
Revizní schodiště se v rámci opravných prací navrhuje na požadavek objednatele (správce)
ve smyslu čl. 15.18.3 ČSN 73 6201.
5.6.3.11.5. Svodidla pozemní komunikace v podjezdu
Podél pozemní komunikace se v rámci opravných prací na mostě přes pozemní komunikaci
navrhnou svodidla ve smyslu ČSN 73 6201, TP 114 a TP příslušných typů svodidel.

5.7. Ostatní části mostu
Při návrhu opravných prací je nutné navrhnout způsob opravy částí mostů souvisejících se
zařízeními ostatních správců (chráničky, upevnění sítí přecházející po mostě, kotvení stožárů
veřejného osvětlení, trakčního vedení apod.).
Zároveň musí být navržen způsob opravy, zřízení nebo znovuzřízení protidotykové zábrany a
ochrany proti účinkům výfukových plynů u mostů pozemních komunikací vedoucích přes
železniční trať ve smyslu ČSN 73 6201 a ČSN 73 6223 a kotvení závěsů trakčního vedení.
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6.

Oprava a ochrana betonových konstrukcí

6.1. Všeobecně
Tento kapitola pojednává o ochraně a opravě konstrukcí z prostého či železového betonu a
betonu předpjatého. Nerozlišuje se přitom, o jakou část mostu se jedná. Na základě ČSN P ENV
1504-9 se stanovují zásady a metody týkající se závad betonu a koroze výztuže.
Způsoby opravných prací jednotlivých částí mostu jsou popsány v kap. 5.

6.2. Posouzení závad a jejich příčin
Posuzování závad a jejich příčin je popsáno v čl. 4.3 ČSN P ENV 1504-9. Rozdělení příčin
poruch betonových konstrukcí je uvedeno v obr. 1 ČSN P ENV 1504-9.
Zjištění závad a poruch a jejich příčin je předmětem diagnostického průzkumu mostu, které
je popsáno v kap. 4.
Pro třídění závad je možno použít Katalog závad mostů na pozemních komunikacích.

6.3. Cíle ochrany a opravy
Cíle ochrany a opravy včetně variant řešení a faktorů ovlivňující volbu řešení jsou uvedeny
v kap. 5 ČSN P ENV 1504-9.

6.4. Zásady ochrany a opravy
6.4.1. Všeobecně
Kap. 6 ČSN P ENV 1504-9 specifikuje základní zásady a metody, které se mají užívat, a to
buď samostatně nebo v kombinaci v těch případech, kdy je nutno chránit nebo opravovat betonové
konstrukce, které jsou v zemi, ve vzduchu nebo ve vodě.
Zásady uvedené v tab. 2 a 3 jsou založeny na chemických a fyzikálních zákonech, které
umožňují prevenci a stabilizaci procesu chemického a fyzikálního znehodnocování betonu nebo
elektrochemických korozních procesů na povrchu betonářské oceli a/nebo předpínací výztuži.
Bližší popis některých zásad je uveden v příloze B (čl.B.6.2) ČSN P ENV 1504-9.
6.4.2. Zásady a metody týkající se závad betonu
Zásady uvedené dále v tabulce 2 odpovídají principů a definicím uvedeným v tabulce 1 v čl.
6.2.1 ČSN P ENV 1504-9, uvedeny jsou pouze ty zásady, které mají význam v mostním
stavitelství27.

27 V tabulce jsou uvedeny názvy vybraných metod přesně podle ČSN P ENV 1504-9, v závorce je uveden článek, ve
kterém je metoda rozvedena.
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Zásada č. Zásada a její definice
Ochrana proti vnikání

1

Omezení nebo zabránění
průniku škodlivých činitelů
vody, jiných kapalin, páry,
dynu, chemikálií a biolog,
átek)
Ovlivnění vlhkosti
Nastavení a udržování
obsahu vlhkosti v betonu
v daných mezích

2

3

4

Princip metody (metoda)
• Impregnace (čl. 6.4.4.3).
• Povrchové úpravy se schopností přemostění trhlin a
bez této schopnosti (čl. 6.4.4.5)
•
•
•

Výplň trhlin (čl. 6.4.4.17)
Přeměna trhlin v dilatační spáru (čl. 6.4.4.15)
Montáž vnějších prvků (čl. 6.4.4.8, 6.4.4.9)

•
•

Hydrofobní impregnace (čl- 6.4.4.4)
Povrchová ochrana (čl. 6.4.4.5)

Obnova betonu
Oprava původního betonu
v konstrukčních prvcích
objektu tak, aby byl obnoven
ejich původní tvar a funkce reprofilace

•

Nanášení malty ručně (čl. 6.4.4.6)

•
•

Dobetonování (čl. 6.4.4.7)
Nástřik betonu nebo malty (čl. 6.4.4.10)

•

Náhrada prvku (čl. 6.4.4.11)

Zesílení konstrukce

•

Zvýšení nebo obnovení
únosnosti prvku betonové
konstrukce

Přidání nebo náhrada zabudované nebo vnější
výztuže (čl. 6.4.4.12)
• Vlepování výztuže do otvorů v betonu (čl. 6.4.4.13)
• Vyztužení lepenými příložkami (čl. 6.4.4.17)
• Doplnění malty nebo betonu - reprofilace (čl.
6.4.4.7)
• Injektáž trhlin, dutin nebo mezer (čl. 6.4.4.14)
•

Dodatečné předpínání (čl. 6.4.4.8)

• Povlaky nebo nátěry (čl.6.4.4.5)
Fyzikální odolnost
• Impregnace (čl. 6.4.4.3)
Zvýšení odolnosti vůči
fyzikálním a mechanickým
vlivům
Odolnost vůči chemickým • Povlaky nebo nátěry (čl.6.4.4.5)
6
vlivům
• Impregnace (čl. 6.4.4.3)
Zvýšení odolnosti povrchu
betonu vůči degradaci
chemickými vlivy
Tabulka 2 Zásady a metody týkající se závad betonu

5

6.4.3. Zásady a metody týkající se koroze betonářské výztuže
Zásady uvedené dále v tabulce 3 odpovídají principů a definicím uvedeným v tabulce 2 v čl.
6.4.3 ČSN P ENV 1504-9, uvedeny jsou pouze ty zásady, které mají význam v mostním stavitelství.
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Princip č. Definice
Ochrana a obnovení
7
pasivace
Vytvoření chemických
podmínek, za jakých je
udržována nebo obnovena
pasivace povrchu výztuže
8

9«

Princip metody (metoda)
• Zvětšení tloušťky krycí vrstvy výztuže dodatečně
nanesenou cementovou maltou nebo betonem (ěl.
6.4.4.8)
• Náhrada kontaminovaného nebo karbonatovaného
betonu (čl. 6.4.4.6, 6.4.4.7)

•
Zvýšení elektrického
odporu betonu
Zvýšení elektrického odporu
betonu
•
Úprava katodické oblasti
Vytvoření podmínek, za
kterých potenciální katodické
oblasti výztuže nemohou
vyvolat anodickou reakci

10
11

Katodická ochrana

•

Omezení obsahu vlhkosti povrchovou ochranou
nátěry nebo zakrytím (čl. 6.4.4.5)

Omezení obsahu oxidu (na katodě) impregnací nebo
povrchovým povlakem (čl. 6.4.4.16)

Aplikace elektrického potenciálu (čl. 6.4.4.19)

Kontrola anodické oblasti • Nátěry výztuže látkami obsahujícími aktivní
pigmenty (čl. 6.4.4.16)
Vytvoření podmínek, za
kterých potenciálně anodické • Nátěry výztuže bariérovými povlaky (čl. 6.4.4.16)
oblasti výztuže nejsou
schopné zúčastnit se korozní
reakce
Tabulka 3 Zásady a metody týkající se koroze betonářské výztuže

6.4.4. Návrh a provádění jednotlivých metod
6.4.4.1. Všeobecně
V této kapitole jsou podrobně uvedeny podmínky návrhu a provádění jednotlivých metod
podle principů uvedených v tabulce 2 a 3. Na úvod je uveden článek týkající se předúpravy povrchu
betonu. Ta není uvedena jako samostatná metoda opravy a ochrany.
Pro jednotlivé metody musí zhotovitel vypracovat Technologický předpis (TePř), ve kterém
budou uvedeny podrobnosti postupů metod pro příslušný objekt, případně jeho část s uvedením
použitých hmot, strojů a zařízení. Technologický předpis musí být schválen objednatelem.
6.4.4.2. Předúprava povrchu
Pojem předúprava povrchu je definován v čl. 2.4.26.
V souvislosti s opravou a ochranou určité části betonové konstrukce mostu je nutné nejprve
odstranit vrstvu znehodnoceného betonu. Určení, který beton bude je považován za znehodnocený
(kontaminovaný) a bude odstraněn, rozhoduje dokumentace pro zhotovení stavby na základě
provedeného diagnostického průzkumu mostu. Rozsah je v tomto stupni dán odborným odhadem na
základě provedeného diagnostického průzkumu a vlastní vizuální prohlídky projektanta a je28

28 Zásadu č. 9 a 10 nelze použít na předpjaté konstrukce.
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zpřesněn ve stadiu realizační dokumentace nebo autorského dozoru (diagnostický průzkum během
provádění). Kritéria pro určení, co je znehodnocený beton, mohou být pro různé mosty nebo pro
různé části téhož mostu rozdílná.
Při posuzování, jakou část betonu považovat za znehodnocenou se musí uvážit výsledky
diagnostického průzkumu příslušné části betonové konstrukce, a to jak jednotlivě, tak dále uvedené
vlastnosti společně29:
a) Pevnost betonu v tlaku. Odstraňuje se beton jehož pevnost v tlaku (příp. jiné odvozené
vlastnosti) nevyhovují z hlediska statického, pevnost betonu není vhodná z důvodu
agresivity prostředí, kterému je vystaven.
b) Neutralizace betonu. Odstraňuje se beton neutralizovaný, u kterého není z technického nebo
ekonomického hlediska možné provést obnovení alkality prostředí jinými prostředky.
c) Obsah chloridů. Obsah chloridů přesahuje v závislosti na dalších faktorech určitou mez.
d) Trhliny. Beton má větší množství trhlin v šířce větší, než je povolená šířka trhlin pro
jednotlivé stupně agresivity prostředí (dle ČSN P ENV 206).
e) Nedostatečná odolnost betonu vůči vlivu vody a chemických rozmrazovacích látek.
Probíhající nebo počínající rozpad betonu.
f) Rozpad betonu v důsledku alkalické reakce (rozpínání) kameniva. Rozpad je spojen
s poklesem pevnosti v tahu a tlaku, modulu pružnosti, vodotěsnosti, se zvětšováním objemu
betonu.
g) Nedostatečná vodotěsnost betonu.
Odstraňování určité vrstvy betonu může být prováděno jen v takovém rozsahu, aby nebyla
ohrožena statická způsobilost konstrukce. Především je nutné dbát, aby nebyla ohrožena kvalita a
stav betonářské a předpínací výztuže.
Vhodné technologické operace, které musí být pro děrnou část mostní konstrukce stanoveny
v dokumentaci pro stavební povolení (zadání stavby), jsou:
a) vysokotlaký vodní paprsek,
b) odsekávání (šramování) ručně nebo pomocí elektrických pneumatických kladiv,
c)
d)
e)
f)
g)

pískování za mokra,
brokování,
pneumatické pemrlování,
frézování,
broušení.
Odstraněn může být i beton neznehodnocený, je-li to nezbytné z důvodu usnadnění přístupu
k betonu znehodnocenému, příp. nutné pro řádné očištění betonářské výztuže.
Povrch betonu po odstranění znehodnoceného betonu musí vykazovat takové vlastnosti
(především povrchové pevnosti betonu v tahu), aby na tento povrch mohla být prováděna následná
metoda opravy a ochrany.
Zároveň s odstraněním znehodnoceného betonu je nutné provést očištění betonářské výztuže
od korozních zplodin, a to některou z následujících metod:
a) ruční odstranění,
b) vysokotlaký vodní paprsek,
29 Provedení a vyhodnocení příslušných zkoušek viz TP 121.
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c) pískování za mokra.
Operace následující po předúpravě povrchu včetně očištění betonářské výztuže musí
následovat v časovém odstupu, který odpovídá technologickým pravidlům na tuto následnou
metodu.
Odstraňování vrstvy betonu, příp. injektážní malty na předpínací výztuži musí být
provedeno obzvláště obezřetným způsobem. Přitom musí být zjištěna poloha predpinaci výztuze,
její druh (především způsob ochrany výztuže a vytváření kabelových kanálků). Předpínací vyztuz
nesmí být v žádném případě porušena.
Viz též TP 89, čl.2.
6.4.4.3. Impregnace
Impregnace se provádí bezpigmentovými a bezplnidlovými nízkoyiskózními látkami.
Účelem je zpevnění povrchu betonu. Při této úpravě se částečně zmenšuje průnik vody do etonu
při zachované propustnosti pro vodní páru (v závislosti na typu konstrukce a druhu prostředí).
6.4.4.4. Hydrofobizace (hydrofóbní impregnace)
Hydrofobizace se provádí speciálními roztoky vskakujícími do ošetřovaného povrchu.
Povrch betonu ošetřený hydrofobizačním nátěrem brání průniku vody do betonu.
Pro návrh a provádění platí TP 89, kap. 8.
6.4.4.5. Systémy povrchové ochrany30
Povrchové ochranné systémy vytvářejí na povrchu betonu doplňující vrstvu (barieru) proti
průniku nežádoucích medií do betonu a na výztuž. Účelem je úplné zamezení průniku vody, roztoku
solí a oxidu uhličitého do betonu, ale umožnění propustnosti pro vodní páry. Systémy povrchové
ochrany přemosťují podle jednotlivých typů a tlouštěk trhliny v betonu. Používají se tez jako
sjednocovací nátěry po aplikaci různých hmot na povrch určité části mostu.
Mohou být aplikovány ve formě jedno- nebo vícevrstvého nátěru.
Vzhledem k časově omezené účinnosti systémů povrchové ochrany, nelze na tyto systémy
pohlížet jako na rovnocenné dostatečné tloušťce hutného betonu. Viz TP 89, kap.8.
6.4.4.6. Ruční aplikace správkové hmoty
Nejčastější metoda opravy a ochrany, při které se nanáší speciální hmota na předem
upravený povrch betonu (čl. 6.4.4.2). Přitom se používají základní dva druhy:
a) polymercementové malty/betony (PCC) — definice viz čl. 2.4.18,
b) polymermalty/betony (PC)-definice viz čl. 2.4.19.
Přitom může být zachován stejný tvar betonového prvku nebo může být jeho rozmer
částečně změněn, většinou zvětšen.
Pro návrh a provádění polymercementových malt/betonů / (PCC) platí TP 89, kap.6.
Pro návrh a provádění polymermalt/betonů/ (PC) platí TP 89, kap.7.
6.4.4.7. Doplnění betonu nebo malty
Metoda, při které se na místo původního znehodnoceného betonu doplňuje opět beton nebo
malta, přičemž spolupůsobení původního a doplňovaného betonu se zajišťuje např. instalací
30 Název je dán kap. 8 TP 89.
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vlepované výztuže do vrtů v původního betonu (čl. 6.4.4.13), použitím spojovacích můstků nebo
jinou účinnou metodou.
Minimální třída betonu musí odpovídat vyšší z hodnoty pro příslušnou třídu agresivity
prostředí dle ČSN P ENV 206 a třídě C 20/25.
Pro návrh a provádění platí TP 89, kap.3.
6.4.4.8. Přebetonování opravovaného místa
Při této metodě se na předem upravený povrch přibetonuje nová vrstva, přitom dojde ke
zvětšení rozměru opravovaného prvku.
Pro stanovení třídy betonu platí 51. 6.4.4.7 a TP 89, kap.3.
6.4.4.9. Realizace vnějších ochranných prefabrikovaných prvků
Pro ochranu povrchu betonu může být použito i prefabrikovaných prvků. Spojení
s původním betonem se přitom realizuje propojením betonářské výztuže původního betonu a
výztuže prefabrikovaného prvku, pomocí vlepené výztuže apod. Prostor mezi původním betonem a
prefabrikovaným prvkem musí být řádně vyplněn maltou, betonem nebo injektážní hmotou. Při
provádění výplně volného prostoru musí být v prefabrikovaných prvcích nebo v jejich spárách
navrženo opatření zajišťující možnost vyplnění dutiny a možnost jejího řádného odvzdušnění
během provádění výplně.
Výplň prostoru mezi původním betonem a prefabrikátem viz též čl. 6.4.4.14.
6.4.4.10. Stříkaný (polymercementový) beton/malta
Pro návrh a provádění stříkaného betonu/malty se použije TP 89, kap.4, pro návrh a
provádění stříkané polymercementové malty/betonu TP 89, kap. 5.
V případě, že podklad nemá příslušnou pevnost v tahu povrchových vrstev, je možné tuto
metodu kombinovat s instalací lepené výztuže do vrtů v původním betonu (viz 51. 6.4.4.13).
6.4.4.11. Náhrada prvku novým
Metoda, při které se určitý ucelený prvek nebo část betonové konstrukce zcela nahradí
novým prvkem nebo částí.
Sem patří např. i výměna stávající nosné konstrukce za novou (51. 5.5.3.10), spodní stavby
(51. 5.6.3.10) nebo římsy (viz čl. 5.2.3.3.4).
6.4.4.12. Přidání nebo náhrada betonářské výztuže
Metoda, kdy se stávající zčásti nebo zcela nefunkční betonářská výztuž nahrazuje novou
betonářskou výztuží.
Rozlišují se dva případy:
a) náhrada stávající zkorodované výztuže novou výztuží,
b) zesílení příslušného prvku pomocí přídavné výztuže.
VDZS musí být na základě statického posouzení stanoveny kvantitativní podmínky na
limity úbytku průřezové plochy jednotlivých betonářských vložek (příp. limit celkového úbytku pro
veškerou nosnou výztuž) v rozhodujících průřezech železobetonové konstrukce a stanoven způsob
náhrady zkorodované výztuže výztuží novou. Přitom musí být stanovena poloha dodatečné výztuže,
způsob zakotvení, příp. přivaření dodatečné výztuže. Musí být stanovena kvalita a způsob nanesení
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dodatečné vrstvy betonu (polymercementové malty/betonu, polymermalty/betonu), zajištění
dostatečného krytí betonem dodatečné výztuže.
Ve statickém výpočtu, který musí být pro daný prvek vždy proveden, musí být prokázáno, že
dodatečná výztuž v betonu působí, stejně tak musí být stanovena i napětí v betonu a v původní
betonářské oceli a prokázáno, že vyhovují pro použitý typ výztuže a beton (původní a nový).
K tomu musí být v DZS stanoven postup pro vkládání dodatečné výztuže (příp. odstraňování
původní), zvláště pak ve vztahu k zatížení, který na daný prvek působí v době instalace dodatečné
výztuže. Dodatečné vložky betonářské výztuže musí být řádně zakotveny, kotevní délky musí
odpovídat kotevním délkám stanoveným v ČSN 73 6206 pro použitou značku betonu. Je-li vložka
kotvena v jiné hmotě, než je beton, musí být hodnoty soudržnosti oceli s příslušnou správkovou
hmotou ověřeny zkouškami.
Přidání a náhrada betonářské výztuže jsou spojeny s dalšími metodami opravy a ochrany,
které vymezují způsob nanášení krycí vrstvy. Jsou to:
a) ruční aplikace reprofilační malty (čl. 6A4.6),
b) doplnění betonu nebo malty (čl. 6.4.4.7),
c) přebetonování opravovaného místa (čl. 6.4.4.8),
d) stříkaný (polymercementový) beton/malta (čl. 6.4.4.10),
6.4.4.13. Instalace vlepené výztuže do vrtů
Metoda používaná pro zajištění spojení mezi původním betonem a nově ukládanou vrstvou
(betonem, správkovou hmotou, stříkaným betonem apod.). Používá se, není-li jiným vhodným
způsobem zajištěna soudržnost původního betonu s novým.
Použití vlepené výztuže je možné jen na základě statického výpočtu, který stanoví naPětí>
které působí ve spáře, a to jak od vnějších sil, tak od smršťování nové vrstvy. Při dimenzování
spojení je nutné rozmístit výztuž podle průběhu tahového a smykového napětí po spojované ploše.
Pro vlepenou výztuž je nutné znát síly působící na prvek (tah, smyk, ohybový moment). Na
základě působení těchto sil navrhnout průměr a délku vrtu, průměr, délku a uspořádání výztuže.
Pro nejvíce namáhaný prvek je nutno posoudit napětí ve výztuži, napětí mezi výztuží a
výplní vrtu (lepidlem), výplní vrtu a betonem a dodatečná lokální napětí, která vzniknou ve starém
betonu.
Kvalitu původního betonuje nutno ověřit zkouškou, způsob vyztužení v místě, kde se výztuž
vlepuje, je možné ověřit z dokumentace skutečného provedení nebo zjištěním polohy výztuže na
místě.

Minimální průměr vlepované výztuže je 12 mm, minimální hloubka vrtu 150 mm, minimální
délka lepené části výztuže 6 průměrů výztužné vložky, nejméně však 120 mm. Průměr vrtu musí
odpovídat průměru výztuže, kvalitě a struktuře starého betonu a typu použitého lepidla. Délka a
uspořádání výztuže v novém betonu, stejně jako jeho krytí musí vyhovovat ustanovením ČSN
73 6206.
Z vrtů pro vlepení výztuže musí být stlačeným vzduchem a štětcem, příp. průmyslovým
vysavačem odstraněny veškeré volné prachové části betonu, které jsou v otvom jako zbytek po
vrtání. Z otvoru se odstraní veškerá volná voda, otvor však může být vlhký.
6.4.4.14. Injektáž trhlin a dutin
Trhliny, jichž šířka je menší než jsou šířky trhlin uvedené v ČSN P ENV 206 a TKP, kap. 18
(příp. ENV 1992-1-1) a které jsou dostatečně pokryty betonářskou výztuží, jsou v železovém betonu
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přípustné. Ostatní trhliny mají svůj různý původ, např. ve smršťování, působení tepelných rozdílů,
hydratačním teple nebo jako výsledek přetížení určité části konstrukce.31
Před návrhem injektáže spar a dutin musí být známa příčina vzniku trhliny a její přibližný
tvar, u dutin rozsah a příčina vzniku dutiny.
Pro injektáž trhlin a dutin platí TP 88.
6.4.4.15. Přeměna trhlin v dilatační spáru
Posouzení, kterou trhlinu je možné přeměnit na dilatační spáru, je nutné provést
v dokumentaci pro stavební povolení (zadání stavby) na základě diagnostického průzkumu a
prohlídky mostu. Přeměnu trhliny na dilatační spáruje možné provést jen u spar, jejichž tvar je na
přeměnu vhodný (přímkový, lomený). Přeměnu je možné provést jen v té části konstrukce, kde
přeměna nemá vliv na statické chování konstrukce. Za přísně definovaných podmínek i jinde. Pak je
nutné posoudit vliv přeměny trhliny na celkové statické chování konstrukce. Vytvoření dilatační
spáry může být provedeno jen tam, kde při vytvoření dilatační spáry nevznikne nebezpečí koroze
betonářské, příp. předpínací výztuže.
Úpravu dilatační spáry předepisuje dokumentace, hrany dilatační spáry se zkosením upraví
tak, aby nebyly ostré. Proříznutím spáry musí vzniknout prostor na výplň spáry. Pro utěsnění spáry
se musí použít materiál odpovídajících deformačních vlastností a životnosti. Utěsnění spáry se
provádí vždy. Pro stanovení způsobu a tvaru spáry je možno použít VL-4.
Viz též TP 89, čl. 2.4.5.
6.4.4.16. Nátěry a povlaky výztuží32
Rozlišují se dva základní způsoby:
a) Nanášení protikorozních nátěrů na výztuž očištěnou od korozních zplodin.
b) Vkládání výztužných vložek zčásti nebo zcela opatřených povlakem.
Před nanášením protikorozních nátěrů je třeba výztuž řádně očistit, odstranit volné části rzi,
stupeň očištění je závislý na použitém materiálu a způsobu a časovém odstupu nanášení dalších
vrstev.
Nanášení protikorozních nátěrů na výztuž očištěnou od korozních zplodin je součástí jiných
metod, např. předúpravy povrchu (čl. 6.4.4.2), ruční aplikace reprofilační malty (čl. 6.4.4.6),
přebetonování opravovaného místa (čl. 6.4.4.8).
Výztuž vkládaná do bednění může být po zhodnocení korozních podmínek daného prvku
opatřena povlakem, který může být proveden galvanizací oceli zinkem, epoxidovým nátěrem nebo
povlakem z PVC. Povlaky se používají, prochází-li výztuž sparou mezi dvěmi hmotami jiných
vlastnosti a/nebo s časovým odstupem (beton/beton, beton/správková hmota apod.).33 Dále
v místech s možností vzniku trhlin (např. vrubové klouby).
Při návrhu způsobu povlakování musí být zjištěno, zda a případně jakým způsobem
povlakování ovlivňuje mechanické vlastnosti betonářské výztuže a hodnoty soudržnosti mezi
betonem a ocelí.
V technologickém předpisu zhotovitele musí být stanoven typ povlakování, tloušťka
povlaku, rozsah a způsob provádění.
31 Viz první odstavec čl. B.6.2.1 ČSN P ENV 1504-9.
32 V roce 2000 se zpracovává TP xyz Povlakovaná výztuž do betonu.
33 Povlakování epoxidem je například v TKP, kap. 18 a VL-4 předepsáno pro výztuž na kotvení říms v rozsahu min.
50 mm od spáry mezi nosnou konstrukcí a římsou na obě strany.
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6.4.4.17. Externí lepená výztuž
Pro metodu opravy zesilování konstrukcí externí lepenou výztuží platí TP 73, 74.
Nové způsoby použití externí výztuže musí být individuálně overený.
6.4.4.18. Zesilování předpětím
Tato metoda opravy pokrývá:
v .
a) vyvození dodatečného vnějšího předpětí vkládanými volnými kabely nebo tyčemi,
b) rušení předpětí, příp. nahrazování stávajícího předpětí novým,
c) vyvození předpětí uvnitř průřezu vkládanými předpínacími tyčemi,
d) dodatečné sepnutí dvou konstrukčních prvků.

^

Jakýkoliv zásah do předpétí mostu je zásahem velmi technicky a ekonomicky náročný m.

Před návrhem, že bude některá část mostu opravována tímto způsobem, musí byt overeno, ze
není ekonomicky výhodnější jiná metoda.

„ávaiící

Jako podklad pro rozhodnutí, že je konstrukci nutno zesilovat predpetim nebo stavaj

předpětí nahrazovat novým je podrobná znalost:
a) statického systému mostu,
b) způsobu betonáže nebo montáže mostu,
c) způsobu předpětí konstrakce, druhu použité předpinací výztuže a předpokládáno predpmaci
síle před opravou,
dl vedení předpinací výztuže v konstrukci,
e

, ,

stavu předpinací výztuže, stav ochrany předpinací výztuže (stav

kanálků a celistvost trubek vytvářejících kabelové kanalky), stav kotveni pre p
0

stav spar v konstrukci, jimiž prochází předpinací výztuž, především kontaktních spar

u spínaných34 a segmentových konstrukcí.

. . ,

Podkladem pro rozhodnuti o zásahu do předpětí konstrukce musí ^ P0*^ íTg

výpočet stávající konstrukce včetně uváženi vlivu oslabení výztuze korozi a vlivu ztráty predpet.

v konstrukci V době od vnesení předpětí.
.
Statickým výpočtem na opravené části mostu musí být prokázáno, že napětí v rozhodujmich
průřezec^opravované části bčhL celého
P™ mUSÍ bít 1 VlÍV StaVeb”h° P0StUPU•
"vál:, a dľvarování naPnapjatost konstrukce. Obzvláště
lokální napětí v místech kotvení přepínací výztuže, a změny jejího vedeni To Platl J^devsun pro
X vedení volných kabelů v deviátorech vkládaných do konstrukce jako soucas, opravných
/

PraC' Pro návrh a prováděni platí CSN 73 6207. V technologickém předpise zhotovitele musí být
uvedeny veškeré technologické postupy spojené s zesilováním konstrukce predpetim, j o j
předpětí, instalace kabelů, napínání, injektování a kontrola všech těchto operaci.
Pro všechny operace spojené se změnou předpětí konstrukce musí být vypracovanú potob™
realizační dokumentace aplikující zásady stanovené v dokumentaci pro stavební povolen,
podmínky použití předpínacího systému zvoleného zhotovitelem.
34 Např. nosníky I sestavované z několika dílů.
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Návrh a provádění zesilování předpětím může provádět jen projektant a zhotovitel
s dlouhodobými zkušenostmi v oboru přepjatého betonu.
6.4.4.19. Katodická ochrana
Tato sanační metoda je pro svoji technickou a finanční náročnost mimo rozsah těchto
technických podmínek. Viz TP 124.

provilo
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7.

Projektová dokumentace

7.1. Všeobecně
Tato kapitola technických podmínek stanovuje zvláštnosti obsahu projektové dokumentace
pro opravné práce na betonových mostech.
Navazuje na Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- kapitola 6 Mostní objekty a konstrukce (TKP-D, kap. 6).

7.2. Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) se pro opravné práce vypracuje, vyplývá-li
nutnost vypracování z obecných předpisů.
Zpravidla se vypracuje jako součást dokumentace rekonstrukce nebo rozšíření pozemní
komunikace.
Údaje v technické zprávě podle TKP-D, kap. 6, příl. II (bod 1 a 2) se vztahují k původnímu
stavu opravovaného objektu a uvedeny budou i ty údaje, které se po opravných pracích (přestavbě)
změní. Uvedena bude zatížitelnost mostu dle mostního listu a návrh cílové zatížitelnosti mostu po
provedených opravných pracích. V bodě 3 bude uvedeno zdůvodnění opravných prací. V bodě 4
stručná charakteristika opravovaného mostu, technické řešení a rozsah opravných prací, který se
může uvést ve variantách, vliv opravných prací na vyloučení či omezení dopravy na pozemní
komunikaci nebo železniční trati.
Údaje uvedené v TKP-D, kap. 6, čl. 6.3.2.8 se u opravných prací uvedou tehdy, mají-li pro
charakteristiku opravných prací význam. Ve výkresové části bude schematicky zakreslen rozsah
opravných prací a vyznačeny změny tvaru mostního objektu.

7.3. Dokumentace pro stavební povolení
7.3.1. Všeobecně
Podkladem pro vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) jsou mimo dokladů
uvedených v TKP-D, kap. 6, čl. 6.3.3.2 i podklady uvedené v čl. 3.4.4.
7.3.2. Technická zpráva
Údaje v technické zprávě podle TKP-D, kap. 6, příl. III se uvedou s těmito změnami a
doplňky:
Bod 1 a 2. Údaje se vztahují k původnímu stavu opravovaného objektu a uvedeny budou i ty
údaje, které se po opravných pracích (přestavbě) změní. Uvedena zde bude stávající zatížitelnost
mostu, která byla stanovena výpočtem podle čl. 4.6. včetně metody výpočtu a stanovení součinitele
stavebního stavu (podle klasifikace stavebního stavu nebo výpočtem). Dále bude uvedena
zatížitelnost požadovaná pro most po provedených opravných pracích a způsob, jak jí bude
dosaženo.
Bod 3. Uvede se zdůvodnění opravných prací s citací nebo odkazem na diagnostický
průzkum mostu. U ostatních údajů jen ty, které jsou podstatné pro charakter opravných prací.
Bod 4. V tomto bodě se popíše technické řešení opravných prací.
PíqAA®
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Bod 5. Uvedou se podmínky vyloučení či omezení dopravy na železniční trati nebo pozemní
komunikaci na mostě a po mostem v době opravných prací, případně při určitých prováděných
operacích.
7.3.3. Výkresová část
Výkresová část DSP bude obsahovat (nahrazuje se TKP-D, kap.6, čl.6.3.3.8):
a) základní výkresy skutečného provedení mostu (půdorys, podélný řez, příčný řez),
b) situaci (zaměření) stávající mostního objektu a okolí (1:500, 1:200),
c) půdorys 1:100, příp. 1:250,
d) podélný řez 1:100, příp. 1:250, je možné vypustit podle charakteru opravných prací,
e) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí 1:50,
f) výkresy a slovní doprovod základních typů (postupů) opravných prací,
g) ostatní výkresy podle rozsahu a charakteru opravných prací:
■
stanovení nivelety na mostě (pokud není součásti dokumentace přilehlé komunikace),
■

výkresy tvaru nosné konstrukce a spodní stavby, pokud se tvar mění,

■
vytyčovací výkres rozšiřovaných částí nosné konstrukce,
Podrobnosti obsahu zpracování podle TKP-D, kap. 6, čl.6.3.3.9 se stanoví k přihlédnutím
k rozsahu opravných prací.
Výkresové přílohy, neuvedené v TKP-D, kap. 6 nebo v těchto TP, stejně tak větší
podrobnosti v obsahu jednotlivých příloh mohou být požadovány v ZDP-D nebo ZTKP-D.
7.3.4. Výpočty
Součástí dokumentace jsou i výpočty vyžadované v jednotlivých částech těchto technických
podmínek a v přiměřeném rozsahu i vyžadované TKP-D, kap. 6, pokud jsou přiměřené rozsahu
opravných prací.
Jedná se obzvláště o:
a) výpočty geometrie a prostorové úpravy, vytyčovacího schématu,
b) návrh rozměrů a vyztužení podle charaktem opravných prací v úvahu přicházejících částí
konstrukce,
c) hydrotechnické výpočty vodotečí,
d) výpočet odvodnění mostu.
Tyto výpočty zůstávají archivovány u zhotovitele DSP a předkládají se ke kontrole
objednateli na vyžádání.

7.4. Dokumentace pro zadání stavby
7.4.1. Všeobecně
Dokumentace pro zadání stavby (DZS) může být pro opravné práce sloučena s dokumentací
pro stavební povolení v jediný dokument s obsahem který respektuje skutečnosti uvedené v čl. 7.3 a
v tomto článku.
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7.4.2. Technická zpráva
Údaje v technické zprávě se uvedou podle TKP-D, kap. 6, příl. IV s těmito změnami a
doplňky:
Bod 1 a 2. Platí zásady uvedené v čl. 7.3.2.
Bod 3. Všeobecný popis bude přizpůsoben rozsahu opravných prací a obsah uvedený v TKPD, kap. 6, příl. IV je nutné brát jako informativní.
Bod 4. Body uvedené v TKP-D, kap. 6, příl. IV je nutné pro opravné práce brát jako
informativní, uvedou se ty, které se vztahují k opravným pracím uvedených částí nebo
k rozšiřovaným, případně znovu zřizovaným částem mostní konstrukce. Popis prací se rozšíří na
popis jednotlivých opravných prací a vymezení podmínek pro jejich provádění. Způsob popisu
jednotlivých činností má mít přímý vztah ke způsobu vytváření položek Soupisu prací.35
7.4.3. Výkresová část
Výkresy uvedené v čl. 7.3.3 a dále výkresové přílohy podle rozsahu opravných prací.
a) výkopový plán36,
b) výkres přechodových oblastí s vyznačením všech prací, které se pro obnovu přechodové
oblasti navrhují,
c) detaily tvaru nosné konstrukce (např. tvar dobetonávek příčníků, deviátory, detaily tvaru
rozšíření nosné konstrukce apod.),
d) schématický výkres předpínací výztuže (pro zesilování předpětím),
e) schématický výkres betonářské výztuže (pro zesilování nosné konstrukce dodatečnou
betonářskou výztuží, schématické uspořádání dodatečně vkládaných železobetonových
prvků, způsob náhrady zkorodované výztuže novou, zesilování externí lepenou výztuží),
f) výkres odvodnění mostu s potřebnými detaily odvodnění mostu (odvodnění izolace, rubu
opěry, komor mostu a jiných částí mostu),
g) výkres všech potřebných detailů (detaily izolace a jejího napojení na stávající izolaci,
skladby vozovky a jejího ukončení a napojení, kotvení říms, kotvení nových prvků
konstrukce mostu),
h) úpravu pod mostem (oprava odláždění, odvodnění pod mostem, oprava a zřizování revizního
schodiště, zpevněných ploch podél opěr a křídel),
i) výkresy a základní schéma jednotlivých typů oprav s popisem použitých metod opravy a
ochrany,
j) další potřebné výkresy požadované v ZTKP-D nebo ZDP-D.
7.4.4. Soupis prací
Soupis prací se sestaví v souladu s čl. 6.3A5 TKP-D, kap.6 sdále popsanými změnami a
doplňky.
Soupis prací je sestavován podle smlouvy o dílo na dokumentaci pro zadání stavby P°dle
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací nebo jiným

35 Podle Oborového třídníku stavebních prací a konstrukcí, kde je u některých speciálních prací nutné položku vytvořit
a řádně popsat činnosti, které jsou v náplni dané položky.
36 U přechodových oblastí možno zkombinovat s výkresem přechodových oblastí.
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vhodným způsobem. Všechny položky uvedené v Soupisu musí být řádně popsány bud odkazem na
již definované položky v Třídníku nebo v dokumentaci.
U položek na ochranu a opravu betonových konstrukcí musí být uvedeno, na jakém podkladě
(diagnostický průzkum, vlastní prohlídka projektanta) bylo stanoveno množství u těchto položek.
Podklad musí být datován a uvedeny podmínky, za nichž byl průzkum nebo prohlídka prováděny,
např.:
a) byl-li očištěn povrch betonu,
b) způsob zpřístupnění nepřístupných nebo vzdálených ploch,
c) byl-li objem zjištěn procentuálním odhadem nebo v absolutních hodnotách nebo odhadem na
základě průzkumu nebo prohlídky pouze určité části.
V Soupisu mají být stanoveny položky pro zkoušky dodatečného diagnostického průzkumu
předpokládaného dokumentací.
V Soupisu mohou být uvedeny položky, jejichž provedení se předpokládá pouze s určitou
pravděpodobností. Jedná se především o ochranu a opravu nepřístupných částí konstrukce mostu,
kde nebyl proveden diagnostický průzkum. Potom musí být v komentáři k Soupisu v technické
zprávě uvedeno, že se jedná o předpoklad.
Soupis prací musí obsahovat položky na příslušná geodetická měření během stavby a
realizační dokumentaci.
Je-li to účelné, může se v souladu s dokumentací sestavit Soupis prací variantně. Musí být
jednoznačně stanoveno, které položky se týkají jednotlivých variant.

7.5. Realizační dokumentace
Obsah realizační dokumentace (RDS) je dán smlouvou mezi zhotovitelem stavby a
zhotovitelem realizační dokumentace. Její obsah se v závislosti na rozsahu opravných prací stanoví
podle TKP-D, kap. 6, příloha V (informativní).
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8.

Související normy a předpisy

8.1. Technické normy
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

03 8551
03 8614
03 8762
67 3061
67 3062
73 0035
73 0202
73 1001
73 1002
73 2400
73 2401
73 6100
73 6101
73 6102
73 6110
73 6200
73 6201
73 6203
73 6206
73 6207
73 6209
73 6220
73 6221
73 6223

ČSN 73 6242
ČSN 73 6244
ČSN 73 6266
ČSN EN 22063
(ČSN 03 8551)
ČSN EN 24624
(ČSN 67 3077)
ČSN EN 1317-1
(73 7001)

pfoAAo

Ochrana proti korozi. Žárově stříkané povlaky zinkové a hliníkové
Metody zkoušení vlastností žárově stříkaných povlaků
Kombinované povlaky z žárově stříkaných kovů a organických povlaků
Stanovení tloušťky nátěrů
Stanovení tloušťky mokrého filmu
Zatížení stavebních konstrukcí
Geometrická přesnost ve výstavbě
Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
Pilotové základy
Provádění a kontrola betonových konstrukcí
Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
Názvosloví silničních komunikací
Projektování silnic a dálnic
Projektování křižovatek na silničních komunikacích
Projektování místních komunikací
Mostní názvosloví
Projektování mostních objektů
Zatížení mostů
Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu
Zatěžovací zkoušky mostů
Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací
Prohlídky mostů pozemních komunikací
Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti
účinku výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah
Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací
Přechody mostů pozemních komunikací
Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace
Kovové a jiné anorganické povlaky. Žárové stříkání, zinek, hliník
a jejich slitiny
Nátěrové hmoty. Odtrhová zkouška přilnavosti
Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro
zkušební metody
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ČSN EN 1317-2
(73 7001)
ČSN EN 1337-9
(ČSN 73 6270)
ČSN EN 1337-11
(ČSN 73 6270)
ČSN P ENV 206
(ČSN 73 2403)
ČSN ENV 1504-1
(ČSN 73 2101)
ČSN P ENV 1504-9
(ČSN 73 2101)
ČSN P ENV 1991-1
(ČSN 73 0035)
ČSN P ENV 1991-3
(ČSN 73 6203)
ČSN P ENV 1992-1-1
(ČSN 73 1201)
ČSN P ENV 1992-2
ČSN P ENV 1993-2
(ČSN 73 6205)

Silniční záchytné systémy — Část 2: Svodidla — Funkční třídy, kriteria
přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
Stavební ložiska - Část 9: Ochrana
Stavební ložiska - Část 11: Doprava, skladování a osazování
Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí —
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody — Část 1.
Definice
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí —
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody — Část 9.
Obecné zásady pro používání výrobků a systémů
Základy navrhování a zatížení stavebních konstrukcí. Zásady navrhování.
Základy navrhování a zatížení stavebních konstrukcí. Část 3: Zatížení
mostů dopravou.
Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla
pro pozemní komunikace
Navrhování betonových konstrukcí — Část 2: Betonové mosty
Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

8.2. Technické předpisy
VL
VL
TP
TP
TP

4
0
63
72
73,74

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Mosty, 1998
Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací, 2000

TP
TP
TP
TP

75
76
77
79

Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací, 1995
Geotechnický průzkum pro stavby pozemních komunikací, 1995

TP
TP
TP
TP
TP
TP

80
83
84
86
88
89

Ocelová svodidla na pozemních komunikacích, 1994
Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, 1995 (v revizi)
Zesilování betonových mostů externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou
železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet. Technické podmínky, 1995

Navrhování vozovek pozemních komunikací, 1995
Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů pozemních
komunikací, 1995
Elastický mostní závěr, 1996
Odvodnění pozemních komunikací, 1997
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 1996
Mostní závěry, 1997
Oprava trhlin v betonových konstrukcích, 1996
Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům, 1996
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TP 91
TP 92

Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem, 1997
Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem, 1998

TP 106
TP 107

Lanová svodidla na pozemních komunikacích, 1998
Odvodnění mostů pozemních komunikací, 2000

TP 114
TP 121

Svodidla na pozemních komunikacích, 1998
Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce pozemních

TP 124

komunikací, 2000
Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací, 1999

TP 128
TP 129
TP xyz

Ocelové svodidlo NH4, 1999
Zkoušení a schvalování svodidel, 1999
Povlakovaná výztuž do betonu (v návrhu)
Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů pozemních
komunikací, 1997
Katalog zjevných závad mostních objektů pozemních komunikací, 1991, revize 2000

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, aktualizace 2000
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 1998
Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací, 1999
Návrh doporučení RILEMu Návrh doporučení strategií oprav u betonových konstrukcí
poškozených korozí výztuže, 1994
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