VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 5 PRO MOSTY ZA ROK 2012
Vedoucí týmu: Ing. Otakar Lojkásek
Tajemník týmu: Ing. Zuzana Červenková

1. Poslání a charakteristika týmu
Posláním týmu pro mosty je od jeho založení v roce 1981 vzájemná výměna odborných poznatků a
zkušeností v oblasti materiálů a technologií a dále zapojení se do tvorby norem a resortních předpisů
souvisejících s oborem mostů. V posledních letech se činnost týmu zaměřila i na spolupráci při tvorbě
a převodu EN do soustavy ČSN, předávání informací o těchto normách a jejich připomínkování.
Na jednání týmu pro mosty jsou kromě členů týmu pravidelně zváni zástupci MD a ŘSD ČR a
dále specialisté z oborů souvisících s mostní výstavbou. Specializovaní odborníci informují členy týmu
o nových materiálech, výrobcích a technologiích např. pro mostní závěry, pro hydroizolace mostovek,
sanační a izolační hmoty, předpínací systémy, apod. Z některých se stali tzv. „stálí hosté“, kteří se
jednání týmu zúčastňují pravidelně několik let.
2. Dosavadní činnost týmu
Od roku 2009 je s ohledem na pracovní vytížení členů týmu svoláváno jednání týmu jednou ročně
s tím, že v dopolední části proběhne jednání k zásadním novinkám a problémům v oboru mostů a na
odpoledne je zorganizována exkurze na vybraný mostní objekt, který je v té době v zajímavé fázi
rozestavěnosti. V roce 2012 bylo svoláno již 21. jednání týmu pro mosty, které bylo spojené
s odbornou přednáškou a exkurzí na výstavbu Trojského mostu.
Datum porady

Místo konání / u firmy

Počet účastníků

7. červen 2012

Praha – Hotel Castle Residence

18, z toho 10 členů týmu, 8 hostů

3. Členská základna týmu (stav k 31. 12. 2012)
Tým pro mosty měl k uvedenému datu 21 členů a to z členských organizací Sdružení, které se
zabývají výstavbou a projektováním mostních objektů. Dále má tým 20 „stálých“ hostů složených
z odborníků specializovaných firem a zástupců ŘSD ČR a MD. Účast na týmu se v posledních zhruba
5 letech pohybuje kolem 20 lidí.
Za ŘSD ČR se jednání týmu v roce 2012 zúčastnila Ing. Zora Šachlová.
Vedoucím týmu je od roku 2009 Ing. Otakar Lojkásek, Metrostav a.s.
4. Výsledky činnosti týmu v roce 2012 včetně zhodnocení činnosti a plnění úkolů
Na jednání týmu jsou členové týmu seznamováni s novými technologiemi, materiály, veškerými
novými a aktualizovanými předpisy pro oblast mostní výstavby a pravidelným bodem jednání jsou
informace členů týmu i hostů o novinkách a problémech jejich firem. Jde tedy o vzájemné předávání
zkušeností, což bylo již při založení týmu jeho posláním. V posledních dvou letech jsou hlavními
diskutovanými body nikoli technické poznatky a problémy zhotovitelů, ale nesmyslné požadavky a
předpisy ze strany investorské sféry a jejich neodbornost:
• Problémy s ohromným rozsahem a nepřehledností technických předpisů – TKP, TP, EN, ČSN
• Nesmyslný rozsah dokumentů požadovaných při nabídkách – od renomovaných firem
• Termíny dokončování staveb v nevhodných klimatických podmínkách, jejichž příčinou je
opožděná příprava rozpočtu a pozdní vyhodnocování zakázek
• Nízká odbornost většiny stavebních dozorů – nedostatek odborníků na ŘSD ČR potvrdila i Ing.
Šachlová (snižování stavu pracovníků na ŘSD ČR, přijímání právníků a auditorů)
• Směrnice 18 z roku 2011 – změny během výstavby – ohromné problémy při současném
výkladu.
Po obsáhlé diskuzi k výše uvedeným problémů a informaci jednatele Sdružení Ing. P. Svobody
o současné situaci ve veřejných zakázkách i o výsledcích jednání zástupců Sdružení s MD a ŘSD ČR
byly dohodnuty následující závěry:
1. Závěr: Prostřednictvím Sdružení pro výstavbu silnic jednat s MD o revizi současných TKP
a TP. U renomovaných firem s dlouholetými zkušenostmi a referencemi v oboru mostů (PK)
omezit rozsah dokumentů požadovaných při nabídkách – technologické postupy vyžadovat
pouze na specializované práce. Zhotovitel na své dílo dává záruky.

2. Závěr: Sdružení bude jednat s ÚOHS ve věci úpravy rozhodnutí u víceprací, tedy změn
během výstavby a bude rovněž apelovat u investorů na kvalitní zpracování dokumentace.
V průběhu jednání informovala Ing. Šimlerová – PRAGOPROJEKT, a.s. o obnovení Rady pro
jakost na MD a ustavení „Technického a koordinačního centra“, které by mělo zpracování a projednání
technických předpisů koordinovat. Potvrdila rovněž nepřehledný a značný rozsah technických
předpisů, který vede k nejasnostem. Celkem je vydáno 31 TKP, TP je přes 200 dílů.
Členové týmu se dále podílí na:
• Zpracování odborných článků do zpravodaje Sdružení SILNICE – MOSTY
• Připomínkování TKP, TP
• Odborných příspěvcích na konferencích k mostní problematice
• Připomínkování EN a jejich zavádění do soustavy ČSN
5. Související pracovní jednání
• účast na jednání vedoucích a tajemníků týmů 19. 2. 2013 – tajemník týmu Ing. Červenková
• konference s mezinárodní účastí – „Hydroizolace a vozovky na mostech“ – prosinec 2012,
odborný příspěvek k ČSN 73 6242

6. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
6.1 Informační zdroje
• informace z MD – resortní předpisy – TKP, TP, normy
• informace z dalších týmů Sdružení
6. 2 Spolupráce s jinými institucemi
• Specializované firmy – IZOMEX s.r.o., BAUSAN CZ., SIKA CZ, s.r.o. – výrobci a
zhotovitelé hydroizolací mostovek, PRAGOPROJEKT, a.s.
• CEN TC 254 – WG 6 – Flexible sheets for waterproofing
• Silniční společnost – mostní sekce – prostřednictvím vedoucího týmu
7. Plán činnosti na rok 2013, předpokládané termíny jednání
• Na jednání týmu zajistit předání aktuálních informací z jednání Sdružení s MD, ŘSD ČR, ÚNMZ
• Zajišťovat spolupráci při zpracování a připomínkování norem a resortních předpisů
• Informovat o EN ze souvisících TC – TC 167 „Ložiska“, TC 254-WG 6 „Hydroizolace mostovek“
atd.
• Zpracovat výroční zprávu o činnosti za rok 2012
• Účast na jednání vedoucích a tajemníků týmů dne 19. 2. 2013
• Spolupracovat při zajištění zpracovatelů odborných příspěvků do zpravodaje SILNICE MOSTY
• Pokračovat v řešení problematiky nerealizovatelných požadavků v některých rezortních
předpisech – TKP 19 „Ocelové mosty a konstrukce“
• Prosazovat prostřednictvím Sdružení omezení rozsahu dokumentů požadovaných investory
při nabídkách (papírová lobby)
• Prosazovat požadavek na omezení rozsahu resortních předpisů – revize TP, (TKP)
• Apelovat na zvyšování odborných znalostí investorů a stavebních dozorů
• Připravit 22. jednání týmu – s odbornou exkurzí – květen 2013

Zpracovala: Ing. Zuzana Červenková – tajemník
Schválil: Ing. Otakar Lojkásek – vedoucí týmu

V Praze dne 2. 3. 2013

