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Dopravní infrastruktura představuje velkou kapitálovou investici, kde 

mosty představují nejzranitelnější prvek. Jak mosty stárnou, zhoršení 

jejich stavu způsobené silným provozem a agresivním prostředím se stává 

stále významnějším, což má za následek vyšší četnosti oprav a případně 

sníženou únosnost celé trasy. V mnoha zemích se pro výběr návrhů pro-

jektů a management oprav mostů využívá porovnání alternativ na základě 

minimálních celkových nákladů, přičemž se uvažuje řada faktorů, včetně 

počáteční investice, kvalitativních podmínek, únosnosti, rychlosti opotřebe-

ní, vlivu na provoz, životnosti prvků i jejich oprav a zbytkové životnosti kon-

strukce. ❚ Transport infrastructure represents a large capital investment 

where bridges constitute the most vulnerable element. As bridges age, 

deterioration caused by heavy traffic and aggressive environment becomes 

increasingly significant and results in higher frequency of repairs and 

possibly reduced load carrying capacity of the route. In many countries, 

both selection of technical proposals and management of bridge repairs 

exploits evaluation of alternatives based on minimum overall costs, taking 

many factors into account including initial investment, quality conditions, 

load carrying capacity, rate of deterioration, effect on traffic, life of the 

elements including their repairs and the residual life of the structure.

Při klasickém zadávání nového projektu stojí investor a  je-

ho projektant před závažným rozhodnutím jakou alternativu 

mostu vybrat k realizaci. Pokud se stavba zadává metodou 

„Design-Build“, je nutno v krátkém čase vyhodnotit nabídky 

zhotovitelů nejen podle nejnižší ceny, ale i z hlediska kvality 

a budoucích nákladů. Stejný problém optimalizace počáteč-

ních a budoucích nákladů musí uvážit i zhotovitel při sofisti-

kovanějších metodách zadávání „Design-Build-Operate“ ne-

bo „Design-Build-Finance-Operate“, kdy zhotovitel přebírá 

péči a údržbu nové stavby na desítky let. Později musí správ-

ci mostních objektů často řešit problém způsobu opravy 

mostu, případně rozhodnout, zda provést rekonstrukci nebo 

stavbu nového mostu. Ve všech těchto případech je rozho-

dování pouze podle nejnižší počáteční nabídkové ceny ob-

vykle nesprávné z hlediska celkových nákladů po celou dobu 

životnosti mostu. Do vedlejších nákladů oprav je nutno zahr-

nout i případné omezení dopravy v důsledku špatného sta-

vu mostu, které vyvolá vysoké náklady pro společnost, zpo-

malení nebo zastavení dopravy, nutnost použít objízdné tra-

sy, dopravní problémy, nehody apod.

 Většina evropských správců mostů na silniční síti v sou-

časné době využívá elektronické systémy BMS („Bridge Ma-

nagement Systém“) pro evidenci, správu dokumentace, ar-

chivaci prohlídek a oprav, ale i pro plánování údržby a oprav 

mostů. V České republice se systém BMS používá od roku 

2000 a obsahuje i finanční modul. Metodika finančního mo-

dulu je založena na analýze celkových nákladů včetně pro-

jektových prací, ceny stavby, prohlídek, údržby, oprav, zesi-

lování a demolice mostu, ale i nákladů pro uživatele komu-

nikace, které souvisí s dobou životnosti mostu.

Pro rozhodování v  systému hospodaření s  mosty je nut-

né, aby byl správce schopen určit celkové náklady během 

celé nebo zbývající doby životnosti mostu. K tomu, aby by-

lo možné provést tuto analýzu, je nutné stanovit funkci cel-

kových nákladů v průběhu času. Rozhodnutí o typu jednot-

livých částí mostu je třeba vzájemně optimalizovat, předpo-

kládaná životnost jednotlivých součástí příslušenství mostu 

by měla být shodná, aby bylo možné vše opravit nebo vy-

měnit v  jednom čase. Pokud je např. životnost mostní izo-

lace menší než životnost vozovky nebo říms, způsobuje to 

zbytečné náklady a přerušení provozu. Některé části příslu-

šenství, typicky mostní závěry, je vhodné instalovat v  nej-

vyšší kvalitě, kdy výrobci při správné kontrole a údržbě před-

pokládají životnost až 30 let. Většinou se však stavební prv-

ky vybírají ze schválených typů pouze podle nejnižší ceny 

a potom se nelze divit, že problémy často nastávají již před 

koncem záruční doby.

Pro degradované mostní konstrukce nebo mosty s proble-

matickou funkčností je nutné stanovit alternativy jejich oprav 

nebo výměny. I v těchto případech jsou celkové náklady pro 

každou alternativu řešení ohodnoceny na základě řady uka-

zatelů a výběr nejvhodnějšího řešení opravy/výměny je za-

ložen na porovnání těchto nákladů. Možné alternativy opra-

vy musí brát v úvahu použití různých typů oprav a různých 

časů pro jejich realizaci během doby životnosti mostu a též 

možnost výměny této konstrukce. O  degradaci konstrukcí 

obvykle rozhodují detaily, které nelze porovnávat mechanic-

ky bez znalostí příčin zhoršení stavu.

Jako podklad pro zpracování návrhu variant oprav, rekon-

strukcí a  stavbu nových mostů bylo provedeno statistické 

vyhodnocení rozpočtových nákladů realizovaných mostních 

objektů. Údaje pro statistiku byly převzaty z projektové do-

kumentace oprav a  výstavby mostů zpracované na úrovni 

DZS, resp. PDPS. Stavební náklady získané z  rozpočtů je 

třeba přepočítat k jedné srovnávací rovině pomocí cenových 

ukazatelů pro daný rok zpracování dokumentace. V přehle-

du vývoje stavebního stavu mostních objektů je 41 mos-

tů na dálnici D1 v úseku Mirošovice-Humpolec a 43 mostů 

na dálnici D5 v úseku Rudná–Klabava. Jedná se o dálniční 

mosty nejdéle provozované a v těchto skupinách je zahrnu-

ta i řada mostů, které byly též opraveny. Nejstarší mosty jsou 

z  let 1974 a 1975. Výše uvedené hodnocení by mělo slou-

žit k hrubému odhadu zbývající doby životnosti pro dlouho-

dobé plánování oprav mostů. Na základě provedeného vy-
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Obr. 1 Most Šmejkalka ❚ Fig. 1 Smejkalka Bridge

Obr. 2 Prosakující vnitřní kloub ❚ Fig. 2 Leaking internal hinge

Obr. 3 Prosakující mostní závěr ❚ Fig. 3 Leaking expansion joint

Obr. 4 Nefunkční ocelové ložisko ❚ Fig. 4 Steel bearing out of 

function
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hodnocení je možné rozdělit mostní objekty do třech kate-

gorií a podle nich přibližně odhadnout vývoj stavebního sta-

vu pro ostatní mosty.

CELKOVÉ NÁKLADY PO  DOBU ŽIVOTNOSTI 

MOSTU

Navržená metodika je založena na analýze celkových nákla-

dů včetně projektových prací, ceny stavby, prohlídek, údržby, 

oprav, zesilování a demolice mostu, ale i nákladů pro uživate-

le komunikace, které souvisí s celou dobou životnosti mos-

tu. Pro rozhodování v systému hospodaření s mosty je nut-

né, aby byl správce schopen určit celkové náklady stavby 

během provozu a následné výměny mostu a dokázal před-

povědět náklady pro uživatele komunikace během doby ži-

votnosti mostu. K tomu, aby bylo možné provést tuto analý-

zu, je nutné stanovit funkci celkových nákladů N: 

N = NST + NPR + NÚ+ NOP + NP + NU + NO – ZH , (1)

kde NST jsou náklady stavby mostu, NPR náklady na  prová-

dění prohlídek, NÚ náklady na provádění údržby, NOP náklady 

na provádění oprav, NP náklady na odstranění poruch, NU ná-

klady uživatelů komunikace, NO ostatní náklady a ZH zbytko-

vá hodnota mostu.

Požadavkem je vytvořit takovou strategii, aby byla minima-

lizována hodnota N s udržením požadované životnosti mos-

tu nad minimální přípustnou hodnotou. U nových mostů je 

návrhová životnost 100 let. U velkých oprav se obvykle op-

timalizuje zbývající životnost na 30 až 50 let. K uskutečnění 
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■  Mosty a lávky pro pěší  ■  Dálnice, silnice, místní komunikace  ■  Diagnostický průzkum konstrukcí  ■  Objekty elektro  ■  Inženýrské konstrukce
■  Konstrukce pozemních staveb  ■  Zakládání staveb  ■  Hlavní a mimořádné prohlídky mostů  ■  Technický dozor a supervize staveb  ■  Zatěžovací zkoušky

Certifi kace systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005

PONTEX, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel.: 244 462 219, 241 096 735, e-mail: pontex@pontex.cz, www.pontex.cz

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, KONZULTAČNÍ ČINNOST A DIAGNOSTIKA VE STAVEBNICTVÍ
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optimální strategie po dobu životnosti mostu (minN) musí být 

splněn požadavek, aby byla minimalizována pravděpodob-

nost vzniku poruchy po dobu životnosti mostu.

POROVNÁNÍ  VARIANT PRO OPRAVU 

NEBO  VÝMĚNU MOSTU

Výběr vhodné varianty řešení opravy/výměny je založen na mi-

nimalizaci celkových nákladů v  hodnoceném období. V  na-

vrženém modelu je každé rozhodnutí o  opravě hodnoceno 

na základě indexu opravy (RI), který určuje vhodnost navržené 

opravy v porovnání s variantou bez opravy, nebo dalšími vhod-

nými variantami. Čím je tento index menší, tím je navržená al-

ternativa vhodnější s ohledem na celkové náklady. Pro každou 

alternativu řešení se tento index stanoví podle vzorce: 

RI
N N N N ZN

PR Ú OP U O H

N N N N ZN
PR Ú OP U O H

opravy nebo výměny

bez opravy, nebo nejnižší alt.

(2)

Hodnocení nákladů bere v úvahu určitý počet parametrů, je-

jichž přesnost nelze vždy zaručit. Jedná se o diskontní saz-

bu, náklady na prohlídky, náklady na údržbu, pravděpodob-

nost vzniku poruchy, vývoj dopravy atd. Proto je dobré znát 

citlivost konečného výsledku na změnu jednotlivých parame-

trů, tak aby stanovení bylo prováděno s patřičnou pečlivostí.

PROVOZOVÁNÍ  BMS V   ČR

BMS je v současné době využíván většinou správců most-

ních objektů v ČR. Finanční modul je do BMS zapracován 

již od  roku 2007 a byl využit pro porovnání variant opravy/

výměny řady mostních objektů. Metodiku je možné využít 

i pro porovnání cen novostaveb mostů nebo dalších objek-

tů na pozemních komunikacích. BMS je provozován na ad-

rese http://bms.vars.cz.

Na  veřejně přístupné části je volně dostupná kompletní 

dokumentace (manuály a základní metodiky). Přístup k da-

tům správců je možný pouze po přidělení hesla a souhlasu 

správce mostu.

Metodika finančního modulu byla navržena na základě do-

poručení, která byla vypracována v  rámci projektu BRIME 

(„Bridge Management in Europe“) v rámci komise EU (DG VII). 

UKÁZKA VYHODNOCENÍ  VARIANT OPRAVY MOSTU

Vyhodnocení několika variant oprav mostů se provádělo 

od  roku 2007 pro období 50 let. Z  hodnocení často vyplý-

vá, že nejlepší je stavba nového mostu v  kvalitě požadova-

né současnými předpisy. Při hodnocení obvykle nebyly uva-

žovány vedlejší náklady uživatelů komunikace. V mnoha pří-

padech nelze rozhodovat pouze na základě finančních krité-

rií, ale je třeba brát v úvahu i požadavky památkové ochrany, 

environmentální hlediska a názory odborné i laické veřejnosti. 

Příkladem správného politického rozhodnutí je chystaná opra-

va a zesílení obloukového mostu Šmejkalka na dálnici D1 – 

k rea lizaci byla vybrána varianta A.4-1.

Ing. Milan Kalný

Pontex, s. r. o.

e-mail: kalny@pontex.cz

Ing. Vladislav Vodička

Pontex, s. r. o.

e-mail: vodicka@pontex.cz
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Tab. 1 Popis variant ❚ Tab. 1 Description of options

Varianta Popis varianty (A – s provizoriem, B+C – bez provizoria)

A.1 Nová mostovka na stávajících obloucích

A.2 Nová mostovka na stávajících obloucích, společná pro oba směry

A.3
Nová mostovka s použitím stávajících oblouků 

+ nový oblouk na každé straně

A.4-1 2 nové nosné konstrukce – spřažená konstrukce

A.4-2 2 nové nosné konstrukce – replika stávajícího oblouku

A.4-3 2 nové nosné konstrukce – letmá betonáž

B.1
Nový oblouk pro směr Praha, směr Brno umístěn 

na stávajících obloucích

B.2-1 Nové nosné konstrukce – spřažená konstrukce

B.2-2 Nové nosné konstrukce – replika stávajícího oblouku

B.2-3 Nové nosné konstrukce – letmá betonáž

C
Nová mostovka s použitím stávajících oblouků 

+ nový oblouk na každé straně

Obr. 5 Návrh rekonstrukce mostu ❚ Fig. 5 Proposed bridge 

reconstruction

Obr. 6 Srovnání nákladů variant ❚ Fig. 6 Cost comparison of options
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