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Posuzování shody - mostní závěry 



Obecné schéma uvádění stavebního výrobku na trh 
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Mostní závěry pro silniční komunikace 

Musí být navržen a proveden tak, aby v 

požadované míře za normálních provozních 

podmínek zajistil volný pohyb (dilataci) 

nosné konstrukce bez vzniku napětí od jejích 

posunů a dalších deformací, aby měl 

přiměřenou únosnost a trvanlivost i při 

značném namáhání a dynamických účincích 

od dopravy a při přímém vystavení vlivům 

povětrnosti a aby byl přijatelně nehlučný a 

vodotěsný.  
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Technické předpisy pro posouzení shody  

Národní systém- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění 

nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb; 

Technický návod 09.04.a 
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Technické předpisy pro posouzení shody  

Národní systém- Technický návod 09.04.a 
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Technické předpisy pro posouzení shody  

Národní systém- Technický návod 09.04.a 
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Technické předpisy pro posouzení shody  

Národní systém- Technický návod 09.04.a 
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Technické předpisy pro posouzení shody  

Národní systém- Technický návod 09.04.a 
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Technické předpisy pro posouzení shody  

Evropský systém - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 305/2011 (CPR) ETAG 032 
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Technické předpisy pro posouzení shody  

Evropský systém systém - Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) – převod na EAD 
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Certifikace mostních závěrů dle ETA 
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•ČSN EN 1337-7 – kalotová ložiska 

 

• Systém 1 

• Zkouška typu mostního závěru (výsledky v ETA) 

• Ověření zkoušek typu (výsledky v hodnotící zprávě – neveřejný dokument) 

• Prvotní inspekce výrobny – kontroly systému řízení výroby (výsledek v hodnotící 

zprávě) 

• Periodický dohled sytému řízení výroby (výsledek v e zprávě o dohledu)  

• Výstup oznámeného subjektu:  CE CERTIFIKÁT 

• Systém 3 

• Zkouška typu závěru (pro dilatační závěry používané v pozemních 

stavbách)  

Výstup oznámeného subjektu:  PROTOKOL O ZKOUŠCE TYPU 

 

 

 

 

 

• Systém 3 



Certifikace mostních závěrů dle STO 
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•ČSN EN 1337-7 – kalotová ložiska 

 

• Systém 1 

• Zkouška typu mostního závěru (výsledky v protokolu o zkoušce typu) 

• Ověření zkoušek typu (výsledky ve zprávě o certifikaci) 

• Prvotní inspekce výrobny – kontroly systému řízení výroby (výsledek ve zprávě o 

certifikaci  

• Periodický dohled sytému řízení výroby (výsledek v e zprávě o dohledu)  

• Výstup oznámeného subjektu:  CCZ CERTIFIKÁT 

• Systém 3 

• Zkouška typu závěru (pro dilatační závěry používané v pozemních 

stavbách)  

Výstup autorizované osoby:  PROTOKOL O ZKOUŠCE TYPU 

 

 

 

 

 

 



Posuzování shody – mostní ložiska 



Mostní ložiska dle rady EN 1337 

Mostní ložisko jako součást nosné 

konstrukce spojuje hlavní nosnou 

konstrukci se spodní stavbou. 

Přenáší podporové tlaky svislé i 

vodorovné do spodní stavby, 

umožňuje pootočení, popř. posun 

hlavní nosné konstrukce v jednom 

nebo ve všech směrech, vyvozený 

zatížením a různými vlivy – změnou 

teploty, smršťováním a dotvarováním 

betonu, poklesem nebo nakloněním 

podpěr apod. 
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ČSN EN 1337-3 – elastomerová ložiska 
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Únosnost Modul pružnosti ve smyku 

Soudržnost ve smyku 

Tuhost v tlaku 

Odolnost vůči opakovanému zatěžování tlakem 

Ocelové výstužné plechy 

Pravidla navrhování 

Pootočení Návrhové přetvoření vyvozené pootočením 

Odolnost Odolnost vůči ozonu 

Fyzikální a mechanické vlastnosti eleastomeru 



Typy elastomerových ložisek dle  hEN 1337- 3 
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ČSN EN 1337-5 – hrncová ložiska 
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•ČSN EN 1337-7 – kalotová ložiska 

 

Únosnost Funkční požadavky na únosnost 

Materiálové vlastnosti 

Výpočtové ověření zakřivení kluzných ploch 

Oddělení kluzných ploch 

Ověření napětí v tlaku 

Zakřivené PTFE-elementy 

Podkladní desky s vydutým povrchem 

Omezující prstenec 

Možnost pootočení Funkční požadavky na schopnost pootočení 

Materiálové vlastnosti 

Schopnost otáčení 

Konstrukční detaily  

Trvanlivost Výroba, montáž a tolerance 

Ochrana 



ČSN EN 1337-7 – kalotová ložiska 
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•ČSN EN 1337-7 – kalotová ložiska 

 

Únosnost Funkční požadavky 

 Zkouška trvanlivosti 

Materiály 

 Kovové materiály hrnce a pístu 

 Elastomerové materiály 

Dotyk pístu a hrnce 

Roznášení zatížení ložiska 

Osová síla 

Hrnec 

Pootočení Funkční požadavky 

 Zkouška trvanlivosti  

Omezení pootáčení 

Vratné momenty vyvozené pootáčením 

Minimální tlouštka 

Přídavné geometrické podmínky pro natočení 

Hrnec a píst 

Elastomerová vložka a hrnec 

Povrchová drsnost 

Mazání  

Odolnost Zkouška trvanlivosti 

Materiály 

 Kovové materiály hrnce a pístu 

 Elastomerové materiály 

Střídavé pootáčení 

Ochrana proti korozi 

Vnější těsnění 

Ostré hrany 



Další typy ložisek dle hEN řady 1337 
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•ČSN EN 1337-7 – kalotová ložiska 

 

• Válcová ložiska EN 1337-4 

 

 

 

 

 

• Vahadlová ložiska EN 1337-6 

 



Příklad zkoušky  elastomerového ložiska 
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•ČSN EN 1337-7 – kalotová ložiska 

 



Příklad zkoušky  hrncového ložiska 
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•ČSN EN 1337-7 – kalotová ložiska 

 



Certifikace ložisek dle hEN řady 1337 
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•ČSN EN 1337-7 – kalotová ložiska 

 

• Systém 1 

• Zkouška typu ložiska 

• Prvotní inspekce výrobny – kontroly systému řízení výroby 

• Ověření zkoušek typu 

• Periodický dohled sytému řízení výroby 

Výstup oznámeného subjektu:  CE CERTIFIKÁT 

• Systém 3 

• Zkouška typu ložiska 

Výstup oznámeného subjektu:  PROTOKOL O ZKOUŠCE TYPU 

 

 

 

 

 

• Systém 3 



Za pozornost děkuje 

 

Ing. Jiří Studnička 

 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

studnicka@tzus.cz 

 

 


