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1. Poslání a charakteristika týmu
Tým pro mosty byl založen v prvním roce vzniku Sdružení pro výstavbu silnic, to je v roce 1981 za
účelem předávání vzájemných odborných poznatků a zkušeností v oblasti výstavby a projektování
mostů mezi zástupci členských organizací Sdružení. Další podstatnou náplní týmu bylo a je sledování
stavu technických předpisů, to je 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, to je 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. Jako příklad poslouží
vydání nových vzorových listů staveb pozemních komunikací VL4-MOSTY, které nabyly platnosti od
1. 3. 2021, přestože se hájilo zpracování koncem roku 2018. Nahradily poslední vydání z roku 2015.
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.
V roce 2020 byla možnost konání jednání výrazně ovlivněna pandemií koronaviru. Jelikož v daném
roce nebyly žádné akutní body k projednání, bylo rozhodnuto, že se jednání odloží na další rok, a byla
jednoznačně preferována prezenční forma s exkurzí. Odložené jednání v roce 2021 bylo několikrát
přeloženo. Nakonec byl naplánovaný konečný termín jednání na 22. 9. 2021. Také toto jednání bylo
z důvodů nízké účasti způsobené přesuny velkých akcí mostařské komunity zrušeno. Konkrétně k této
situaci přispělo i přesunutí mezinárodního sympozia MOSTY 2021 z jarního termínu na podzim.
Bohužel i hlavní účastníci jako generální ředitel ŘSD ČR a ředitel úseku kontroly kvality ŘSD ČR
museli účast z důvodů neodkladného jednání na Ministerstvu dopravy zrušit.
K tomuto problému byla na poslední správní radě Sdružení výzva pro nominaci nových členů týmu.
Od té doby se podařilo pro další činnost zajistit na příštích jednáních účast Ing. Dany Wangler, která je
v současné době pověřena výkonem nově zřízené funkce „hlavního mostaře“ při ministerstvu dopravy
a průmyslu. Dále účast přislíbili další tři noví členové, a to dva zástupci projektantské sféry, konkrétně
firmy PRAGOPROJEKT a firmy SHP. Ze zhotovitelské sféry účast přislíbila firma OHL ŽS. Důležitým
účastníkem bude nově i pravidelná účast zástupců stavební fakulty ČVUT v Praze, konkrétně
z katedry dřevěných a ocelových konstrukcí.
3. Členská základna týmu (stav k 31. 12. 2021)
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 26 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, Fakulta
stavební a VUT v Brně, Fakulta stavební. Počítá se, že na jednání v roce 2022 dojde k aktualizaci
členské základny.
Ze stálých hostů se v posledních letech pravidelně zúčastňuje jednání týmu Ing. J. Hlavatý, Ph.D.,
ŘSD ČR, který informuje tým o aktuální problematice 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 resortních 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 2021 včetně zhodnocení činnosti a plnění úkolů
Činnost v roce 2021 byla ovlivněna epidemiologickou situací, kvůli které se neuskutečnilo pravidelné
jednání, přestože byl dohodnut i termín a místo jednání na dokončované části dálnice D35 na
obchvatu Hradce Králové. Zvažovaná možnost on-line jednání prostřednictvím videokonference byla
následně po diskuzi zamítnuta, s předpokládaným setkáním v roce 2022.
5. Související pracovní jednání
• pracovní podskupina na téma mosty – jednání expertů – Ministerstvo průmyslu a obchodu,
leden 2021 – Ing. Mařík;
• účast na poradě vedoucích a tajemníků týmů Sdružení dne 5. března 2021;
• práce v předsednictvu sekce na mezinárodním sympozium MOSTY 2021;
• účast na 26. mezinárodním sympoziu MOSTY, které se konalo 7.–8. října 2021;
• účast na společenské setkání k 40. výročí Sdružení dne 20. září 2021;
• účast na zasedáních správní rady Sdružení v roce 2021 – 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
apod. – Ing. Matějů, CSc., IZOMEX, s.r.o., Ing. F. Řehoř, Ph.D. – informace z TC 167
Ložiska apod.
7. Plán činnosti na rok 2022, předpokládané termíny jednání
Činnost týmu bude nadále zaměřena na:
• úpravy zákonů prostřednictvím jednatele Sdružení Ing. Svobody;
• vzájemné informace a zkušenosti z přípravy a výstavby mostních objektů;
• účast na přípravných výborech mezinárodního sympozia MOSTY 2022;
• práce v předsednictvu sekce na mezinárodním sympozium MOSTY 2022;
• 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 předávání informací o financování a přípravě staveb, o nových zákonech, novelách
na odborné publikační činnosti – zpracování odborných článků do zpravodaje SILNICE
MOSTY.
V roce 2022 je plánováno jednodenní prezenční jednání týmu pro mosty, termín vzhledem
k probíhající situaci Covid-19 není možné stanovit, konkrétně se bude jednání přizpůsobovat podle
aktuálního vývoje pandemické situace.
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