VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 5
PRO MOSTY ZA ROK 2020
Vedoucí týmu: Ing. Pavel Mařík
Tajemník týmu: Ing. Maria Míková
1. Poslání a charakteristika týmu
Tým pro mosty byl založen v prvním roce vzniku Sdružení pro výstavbu silnic, tj. v roce 1981, za
účelem předávání vzájemných odborných poznatků a zkušeností z oblasti výstavby a projektování
mostů mezi zástupci členských organizací Sdružení. Další podstatnou náplní týmu bylo a je sledování
stavu technických předpisů, tj. norem ČSN a ČSN EN, TKP a TP pro obor mostů a spoluúčast při
jejich tvorbě a připomínkování podle odbornosti jednotlivých členů týmu v oblasti betonu, oceli,
sanačních a izolačních hmot a výrobků, mostních závěrů, ložisek atd. Pro členy týmu jsou důležité
každoroční informace jednatele Sdružení o přípravě staveb, o výši finančních prostředků
vyčleněných na dopravní stavby, o změnách zákonů souvisících se stavbami a informace z jednání
Sdružení s MD a ŘSD ČR.
V posledních letech se činnost týmu zaměřila zejména na spolupráci při tvorbě norem EN a ČSN
a aktualizaci resortních předpisů, tj. na omezení počtu a rozsahu TP, kterých je přes 200. Tak značný
rozsah TP, často i jejich zastaralost vede k nejasnostem, následně k neodborným a protichůdným
požadavkům některých investorů a tím k prodražování staveb.
2. Dosavadní činnost týmu
Od roku 2008 je tým svoláván jednou za rok, a to jako jednodenní. Při jednodenním jednání probíhá
v dopoledních hodinách jednání dle programu na pozvánce a na odpoledne je vždy zajištěna odborná
exkurze na vybrané mostní objekty.
Možnost konání jednání byla v roce 2020 výrazně ovlivněna pandemií koronaviru SARS-CoV-2.
Jelikož v tomto roce nebyly žádné akutní body k projednání, bylo po diskuzi rozhodnuto, že se jednání
odloží na příští rok, kdy snad bude moci proběhnout s prezenční účastí a exkurzí.
3. Členská základna týmu (stav k 31. 12. 2020)
Tým je složen z odborníků z oblasti projektování a výstavby mostů z členských organizací Sdružení
a přes 20 let jsou na jednání týmu zváni zástupci specializovaných firem, které souvisí s mostní
výstavbou – hydroizolace, ložiska, sanační hmoty apod.
V současné době má tým pro mosty 28 členů a 9 „stálých hostů“, kteří jsou na jednání týmu zváni
pravidelně. Na jednání týmu pro mosty jsou rovněž zváni zástupci ŘSD ČR, ČVUT v Praze, Fakulty
stavební a VUT v Brně, Fakulty stavební.
Ze stálých hostů se v posledních letech pravidelně zúčastňuje jednání týmu Ing. J. Hlavatý, Ph.D.,
ŘSD ČR, který informuje tým o aktuální situaci týkající se problematiky mostů řešené v rámci
ŘSD ČR, a Ing. D. Šimlerová, PRAGOPROJEKT, a.s., která podává informace o stavu v přípravě
a připomínkování rezortních předpisů MD. Ze specializovaných firem se většiny jednání zúčastňuje
Ing. K. Matějů, CSc. IZOMEX, s.r.o. – hydroizolace, a J. Horský – laboratoř Horský s.r.o., která
provádí zkoušky hydroizolací mostovek. Důležitá pro jednání týmu je pravidelná účast jednatele
Sdružení Ing. P. Svobody.
Současným vedoucím týmu je od 8. 12. 2016 Ing. P. Mařík z firmy SMP CZ, a.s., a tajemníkem týmu
je od dubna 2019 Ing. M. Míková.
4. Výsledky činnosti týmu v roce 2020 včetně zhodnocení činnosti a plnění úkolů
Činnost týmu byla v roce 2020 ovlivněna epidemiologickou situací, kvůli které se neuskutečnilo
pravidelné jednání. Byla následně zvažována i možnost on-line jednání prostřednictví
videokonference, která byla následně po diskuzi zamítnuta.
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Vedoucí týmu Ing. Pavel Mařík byl nominován a následně přijat do přípravného výboru Sympozia
MOSTY jako zástupce Sdružení pro výstavbu silnic.
5. Související pracovní jednání
• účast na 21. poradě vedoucích a tajemníků týmů Sdružení dne 2. března 2020;
• účast na 25. Mezinárodním sympoziu Mosty, které se konalo 24. – 25. září 2020;
• účast vybraných členů týmu – konkrétně Ing. Mařík na připomínkových jednáních k rezortním
předpisům TP, TKP, dokončení a schválení nových VL4 pro mosty;
• videokonference Pracovní podskupina na téma mosty – jednání expertů, Ministerstvo průmyslu
a obchodu, ministr Havlíček, 15. 10. 2020 – Ing. Mařík;
• videokonference ŘDS ČR, Sdružení pro výstavbu, téma TKP 18 – kvalita, Ing. Svoboda,
Ing. Mařík;
• účast na zasedáních správní rady Sdružení v roce 2020 – vedoucí týmu.
6. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
Členům týmu jsou na jednání pravidelně předávány informace:
•
•
•
•
•

z MD, ŘSD ČR, SFDI o financování a přípravě staveb prostřednictvím jednatele Sdružení;
o úpravách zákonů souvisících s výstavbou mostů – jednatel Sdružení Ing, P. Svoboda;
o hlavních činnostech Sdružení a pořádaných odborných akcích – Ing. P. Svoboda;
o aktuálním stavu v tvorbě a připomínkování resortních předpisů – Ing. D. Šimlerová;
z TC 254 – WG 6 o EN pro Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek
Ing. D. Matoušek;
• informace od výrobců a zhotovitelů hydroizolací mostů, výrobců ložisek, mostních závěrů opad. –
Ing. Matějů, CSc., IZOMEX, s.r.o., Ing. J. Volek – informace z TC 167 Ložiska apod.
7. Plán činnosti na rok 2021, předpokládané termíny jednání
Činnost týmu bude nadále zaměřena na:
• předávání informací o financování a přípravě staveb, o nových zákonech, novelách a úpravách
zákonů prostřednictvím jednatele Sdružení Ing. Svobody;
• vzájemné informace a zkušenosti z přípravy a výstavby mostních objektů;
• účast vybraných odborníků v TRR při zpracování a připomínkování TKP, TP, ČSN – účast
v technické radě na TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK a TP 261 Integrované mosty –
vedoucí týmu;
• podávání informací o aktuálním stavu TP, TKP, EN a ČSN pro obor mostů;
• účast na odborné publikační činnosti – zpracování odborných článků do zpravodaje SILNICE
MOSTY.
V roce 2021 je plánováno jednodenní jednání týmu pro mosty, a to na konec června 2021, konkrétně
se bude jednání přizpůsobovat podle aktuálního vývoje pandemické situace.
Zpracovala: Ing. Maria Míková, tajemník týmu
Schválil: Ing. Pavel Mařík, vedoucí týmu
V Brně dne 26. 2. 2021
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