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 Závěry 23. Sympozia MOSTY 2018,

které se konalo 26.- 27.4. v Brně

 Hotel Skalský dvůr



Preambule

 Od 2. 12. 2017, kdy se zřítila lávka v pražské Troji, se 
laická i technická veřejnost intenzivně zabývá 
otázkou, jaký je skutečný stav mostů v České 
republice. Celkem právem, neboť se jedná o první 
případ, kdy došlo k havárii mostu v České republice 
za provozu za posledních několik desítek let.

 Laická veřejnost prostřednictvím všech různých medií 
klade následující otázky:

 1. Jaký je stav mostů v ČR?

 2. Jaké jsou důvody současného neuspokojivého 
stavu?

 3. Hrozí nějaké riziko?

 4. Existuje řešení na zlepšení současného stavu?



Evidovaný majetek

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor silniční databanky    
a NDIC eviduje k 1. 7. 2017 v České republice celkem 
17618 mostů na dálnicích a silnicích I. až III. třídy. 
Prakticky stejný počet mostů je odhadován na místních 
komunikacích

V následujících tabulkách jsou uvedeny délky dálnic a 
silnic I. až III. třídy v jednotlivých krajích a dále počty 
mostů na těchto komunikacích.











Spolehlivost konstrukce

Hodnocení závad se provádí z hlediska jejich vlivu na zatížitelnost
mostu.

Hodnocení stavu konstrukce mostu je zařazeno do 7 klasifikačních
skupin a stanoví se odborným odhadem.

I – bezvadný stav

bez zjevných vad a nedodělků,

II – velmi dobrý stav

pouze vzhledové vady, které nemohou ovlivnit
zatížitelnost,

III – dobrý stav

větší závady, které nemohou ovlivnit zatížitelnost ,

IV – uspokojivý stav

závady a poruchy nemající okamžitý vliv na zatížitelnost,
které však mohou zatížitelnost v budoucnu ovlivnit,



V – špatný stav

závady a poruchy ovlivňující sice zatížitelnost, ale jsou
odstranitelné bez větších zásahů do konstrukce,

PD opravy je nutná.

VI – velmi špatný stav

závady a poruchy mající vliv na zatížitelnost, které lze
odstranit pouze opravou zahrnující důležité části konstrukce,
popř. rekonstrukcí.

PD opravy je nutná.

VII – havarijní stav

závady a poruchy mající okamžitý vliv na zatížitelnost, které
vyžadují okamžitou nápravu k odvrácení havárie (uzavření
mostu, příp. podepření k zajištění nezbytného provozu a
vyznačení objízdných tras).

PD opravy je nutná.



 Hrozí nějaké riziko?

 Nejvyšší riziko možného selhání mostu je u mostů ve stavu
V, VI a VII. Selhání může být chápáno jako totální kolaps
(zřícení) celého mostu nebo pouze selhání (porušení)
některého prvku nosné soustavy, které brání dalšímu
používání mostu (např. porušení přípoje podélníku
mostovky). Se zvyšujícím stavem se zvyšuje riziko selhání.
Při dalším provozování mostu dochází ke kumulaci
degradačního poškození, které bezprostředně vede k posunu
do vyššího stavu a tím ke zvýšení rizika selhání.



Poruchy mostů 

nebo jejich částí mají většinou stejné nebo podobné příčiny 

jako poruchy jiných staveb. 

Specifikovat  jejich  pravou,  původní  příčinu,  je  jeden 

z nejdůležitějších a většinou nejobtížnějších úkolů pro 

úspěšnou údržbu a rekonstrukci.



Poruchy konstrukcí nebo jejich příčiny je nutno objevit
a specifikovat včas a co nejdříve. Proto mají tak veliký
význam preventivní prohlídky a následné opravy.

Tohoto si byli vědomi i naši předkové, když např. ve
Služebním řádu pro cestáře na říšských silnicích
v království Českém je z roku 1913 v § 8 – Prohlídka
silničních staveb – uloženo:

„Cestář jest povinen pravidelně, zvlášť po každém silném
nebo déle trvajícím dešti, zevrubně prohlížeti silniční
stavby v jeho trati se nalézající, zvláště mosty, propustky,
kanály, opěrné zdi…, a má každou závadu nalezenou neb
poškození bez odkladu oznámiti představenému
cestmistrovi a malé škody sám ihned odstraniti.“



Závěrem úvodu je vhodné a potřebné uvést

Systémové řešení k zastavení zhoršujícího se stavu

mostních objektů na dálnicích, silnicích I. třídy ve

správě a údržbě ŘSD ČR a dále mostů na silnicích

II. a III. třídy ve správě a údržbě Krajských úřadů se

musí opírat o finanční krytí - zásadní a pravidelné roční

přidělení dostatečných finančních prostředků,

odpovídajících hodnotě a významu mostních objektů.

Pro pouhé zastavení nepříznivého trendu ve stavu

mostů na pozemních komunikacích, by bylo nezbytné

investovat každý rok po dobu pěti let do údržby,

prohlídek, oprav a rekonstrukcí mostů na dálnicích,

silnicích I. třídy a silnicích II. a III. třídy 6,2 mld. Kč, tj. do

roku 2022 celkem 31 miliard Kč.



A nyní k vlastnímu sympoziu MOSTY 2018: 

Setkání mostařů  se konalo již po dvacáté 
třetí . Již při jeho přípravě se projevil zájem 
technické veřejnosti podporovaný nejen 
většími finančními  možnostmi  dopravní 
infrastruktury včetně mostů, ale bohužel  
také haváriemi  mostů v poslední době.



Mezinárodní sympozia MOSTY jsou již tradičně
pořádána pod záštitou ministrů dopravy, jejichž
zájem vždy podtrhoval význam jednotlivých
sympozií. Na Sympoziích se totiž vždy jedná
o mostech v celé šíři, tj. o přípravu, projekci,
výstavbu i následující provoz a údržbu všech
mostních objektů, ať to jsou mosty na pozemních
komunikacích, nebo mosty drážní.

Nejlépe jejich úlohu vystihuje motto těchto 
sympozií: MOSTY – STAVBY SPOJUJÍCÍ NÁRODY A 
GENERACE.



Mezinárodní sympozia MOSTY jsou již tradičně
pořádána pod záštitou ministrů dopravy, jejichž
zájem vždy podtrhoval význam jednotlivých
sympozií. Na Sympoziích se totiž vždy jedná
o mostech v celé šíři, tj. o přípravu, projekci,
výstavbu i následující provoz a údržbu všech
mostních objektů, ať to jsou mosty na pozemních
komunikacích, nebo mosty drážní.

Nejlépe jejich úlohu vystihuje motto těchto 
sympozií: MOSTY – STAVBY SPOJUJÍCÍ NÁRODY A 
GENERACE.



Ve všech fázích života mostů se jedná o

K V A L I T U.

Možnost ovlivnění kvality mostního díla začíná již
při zadávání veřejné zakázky, pokračuje
systémem řízení kvality investora, projektanta
i zhotovitele v procesu výstavby a má pokračovat
zodpovědným vlastníkem – správcem mostů,
zvláště na pozemních komunikacích všeho druhu.



A co finanční prostředky?

Na letošní rok je financování zajištěno
schváleným rozpočtem České republiky,
který počítá na rok 2018 pro dopravní
infrastrukturu s celkovými národními zdroji
ve výši 53,8 mld. Kč a se zapojením
prostředků EU ve výši 18,7 mld. Kč. Celková
výše rozpočtu tedy činí pro letošní rok cca
72,5 mld. Kč.

Je však potřeba tyto prostředky optimálně
využít!!



Dosavadní průběh sympozií MOSTY vychází
a vždy vycházel z významu mostních
konstrukcí na komunikacích, jako jejich
základní a neodmyslitelnou stavebně -
technickou součástí, nejen z hlediska
bezpečnosti provozu na komunikacích, ale
také jako architektonický a krajinotvorný
prvek. Význam letošního symposia byl
podtržen velkým počtem a úrovní
příspěvků.



Sympozium MOSTY 2018 již tradičně
přineslo příklady zdařilých návrhů a
prezentaci zajímavých technologií
v průběhu výstavby i hotových novostaveb
mostních konstrukcí, se kterými se mostaři
mohou oprávněně pochlubit nejen v České
republice, v Evropě, ale s úspěchem také
v celosvětovém měřítku. Také v ČESKÉ
REPUBLICE máme „ikonická“ mostní díla.
Stejně tak se naši projektanti a zhotovitelé
mohou pochlubit i zdařilými
rekonstrukcemi a sanacemi mostů.



Součástí sympozia je každoročně soutěž
o Mostní dílo roku, do které se mohly přihlásit
mosty, které byly uvedeny do provozu v roce
2016, případně dříve, a které se již osvědčily
v provozu po dobu minimálně jednoho roku.
Přípravnému výboru sympozia bylo
předloženo 7 návrhů, z toho 3 v kategorii
novostavba a 4 v kategorii přestavba nebo
oprava. Ze 4 oceněných mostů byly shodou
okolností 2 mosty silniční a dva železniční.



Most přes Oparenské údolí na dálnici D8

Most se skládá ze dvou samostatných konstrukcí
pro každý jízdní směr. Hlavní nosnou konstrukcí je
železobetonový oblouk rozpětí 135 m se
spolupůsobící horní mostovkou o třinácti polích
rozpětí 17,5 + 2×25,0 + 7×20,0 + 2×24,0 + 17,5
m celkové délky 273 m. Jedná se o druhé největší
rozpětí betonového oblouku v České republice.
Oblouk má vzepětí 30 m a v příčném řezu má tvar
obráceného U. Průřez oblouku má šířku 7,0 m
a výšku 1,2 m a byl zhotoven z betonu C45/55.
Mostovka je podpírána jednak stojkami
umístěnými na oblouku a dále na pilířích na obou
úbočích.







Přemostění řeky Chomutovky u obce 
Velemyšleves na silnici I/27

Betonový most celkové délky 520 m má sedm
polí o rozpětí 45 + 65 + 90 + 120 + 90 + 65 +
45 m. Ve středním hlavním poli je rámová
konstrukce, do které jsou vetknuty spojité
nosníky v krajních polích. Most je ve výškovém
a půdorysném oblouku. V příčném řezu je
komorový nosník s proměnnou konstrukční
výškou od 2,6 m až do 6,0 m nad podporami.
Uprostřed hlavního pole je výška nosníku 3,0 m,
v krajních je výška 2,6 m. Celková šířka NK je
14,1 m. Šířka komorového nosníku je 71,0 m.







Rekonstrukce železničního mostu přes řeku 
Ohři v km 232,992 trati Chomutov – Cheb

Předmětem rekonstrukce byla výměna původního
ocelového dvoukolejného mostu o třech polích za
nový most o jednom poli. Hlavní nosnou konstrukcí
nového mostu je Langerův trám o rozpětí 67,76 m.
Trámy průřezu I výšky 2900 mm jsou v osové
vzdálenosti 10,15 m. Oblouk ve tvaru paraboly
2° má vzepětí 11,3 m a průřez oblouku je
komorový. Oblouky jsou ztuženy rámovými
spojkami ve třech bodech. Závěsy z plných
kruhových tyčí ø 125 mm jsou ve vzdálenosti 4,84
m a na obou koncích jsou vevařeny do
styčníkových plechů. Mostovku tvoří ocelový žlab
spolupůsobící s trámy.









Při letošním Sympoziu MOSTY 2018
bylo také uděleno celkem 6 čestných uznání
ministra dopravy mostařům, kteří se dlouhodobě
věnovali mostům.

Oceněni byli:
Ing. Zdeněk Smolka
Ing. Svatopluk Bijo
Ing. Luděk Fuchs
Ing. Daut Kara
Ing. Zdeněk Neudert
Ing. Pavel Hustoles



Závěrem mohu konstatovat, že předcházející
desetiletí se zvláště u pozemních komunikací
vyznačovala nedostatečnou potřebnou péčí
o mostní objekty, nedostatečným finančním
krytím potřebných oprav a rekonstrukcí
a zejména nedostatečné následné správy
a údržby. Účastníci Sympozia nyní věří, že
s lepší finanční situací se i stav mostů zlepší.

Sympozium MOSTY 2018 důrazně upozornilo
na skutečnost, že v životě mostů je nutné
věnovat pozornost nejen výstavbě, ale také
jejich preventivní péči a údržbě.



Věřím, že by rovněž vás odborná témata 
přednesená na 23. mezinárodním 
sympoziu MOSTY 2018 zaujala a že se 
Vám podaří zúčastnit se osobně v dubnu 
příštího roku 

SYMPOZIA  MOSTY  2019.

Na setkání se těší mostaři, jako součást
silničářú. 



A NA KONEC:   

ZA POZORNOST A 
TRPĚLIVOST  DĚKUJE

J. CHLÁDEK


