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Souhrn 

Obsahem technického listu jsou výstupy ze 
zkoumání stavu železničních mostů a mostů 
pozemních komunikací v roce 2018, kdy došlo 
k výraznému zvýšení zájmu o bezpečnost a 
spolehlivost mostů v České republice. Jsou uvedeny 
příčiny neuspokojivého stavu a návrhy na zlepšení 
současného stavu. 

Oblast použití 

Výstupy slouží pro správu a údržbu železničních 
mostů v resortu SŽDC a mostů pozemních 
komunikací v působnosti ŘSD a krajů. Výstupy byly 
také využity pro články v odborných časopisech, pro 
vystoupení na konferencích a pro informování 
veřejnosti prostřednictvím médií. 

Metodika a postup řešení 

Řešení bylo rozděleno na zkoumání stavu 
železničních mostů a na zkoumání stavu mostů 
pozemních komunikací. Byla provedena analýza 
evidovaného majetku z hlediska počtu mostů, 
stavebního stavu a jeho vývoje, z hlediska stáří, typů 
nosných konstrukcí a použitých stavebních 
materiálů. Výsledkem analýzy byly formulovány 
příčiny neuspokojivého stavu mostů. Závěrem byl 
proveden odhad finančních prostředků na odstranění 
neuspokojivého stavu železničních mostů a mostů 
pozemních komunikací. 

Výsledky 

Železniční mosty jsou v majetku Správy železniční 
dopravní cesty (SŽDC). Správa železničních mostů 
podléhá pouze jednomu vlastníkovi a má 
dlouholetou tradici. Základní úkony správy, tj. 
prohlídky a evidenci, zajišťuje SŽDC pouze 
vlastními zaměstnanci. SŽDC zajišťuje správu 6751 
mostů, z nichž většina byla postavena v době 
výstavby železničních tratí, tj. v letech 1865 až 
1910. 

Výstupem z dohledací činnosti, což jsou běžné a 
podrobné prohlídky, je určení stupně stavebního 
stavu. Existují tři stupně: 1, 2 a 3. Mosty ve stavu 3 

vyžadují stavební zásah většího rozsahu, 
rekonstrukci nebo přestavbu opěr nebo výměnu 
nosné konstrukce. 

Z celkového počtu železničních mostů 6751 bylo ve 
stavu 3 v roce 2017 361 mostů. V roce 2002 jich 
však bylo 568. Na regionálních tratích byl pokles 
mostů ve stavu 3 podstatně mírnější, v posledních 
letech dokonce mírně vzrůstal. Z hlediska použitého 
materiálu je nejvíce mostů z kamenného zdiva 
(25%), z železobetonu (25%) a z oceli (20%). 
Návrhová životnost železničních mostů se uvažuje 
100 let. Za touto hranicí je 1153 vodorovných 
nosných konstrukcí a z toho 223 konstrukcí má 
rozpětí větší než 18 m. Část těchto konstrukci je na 
regionálních tratích, někdy s problematickou 
perspektivou. 

Pro zlepšení stavu železničních mostů je nutné 
udržet stávající systém správy s centrálním řízením. 
Je třeba systematicky staticky posuzovat mosty a na 
základě těchto posudků provádět opravy, příp. 
výměny nosných konstrukcí. Dále je třeba definovat 
požadavky na regionální tratě a tedy i na mosty na 
těchto tratích. 

Pro zajištění provozuschopnosti železničních mostů 
je nezbytné pravidelně v průběhu 10 let zajistit 
finanční prostředky cca 2,0 mld. Kč ročně. Z toho 
0,5 mld. Kč na údržbu a opravy a 1,5 mld. Kč na 
výměnu starých konstrukcí a na rekonstrukce mostů 
ve stavu 3. 

Mosty pozemních komunikací jsou v majetku ŘSD 
(mosty na dálnicích a na silnicích I. třídy), v majetku 
krajů (mosty na silnicích II. a III. třídy) a v majetku 
měst a obcí (mosty na místních komunikacích). Ve 
správě ŘSD je 4935 mostů, ve správě krajů 12610 a 
ve správě měst a obcí se dohaduje asi 20000 mostů. 
V evidenci ŘSD a krajů je 17545 mostů. 

Nejčastějšími hlavními nosnými systémy jsou prostá 
deska, klenba a rám, což jsou nosné systémy, které 
se používají pro mosty malého rozpětí. Na silnicích 
II. a III. třídy je více mostů postavených do roku 
1970 (72 %) než na dálnicích a silnicích I. třídy (21 
%). Naopak po roce 1970 bylo výrazně více 
postaveno mostů na dálnicích a silnicích I. třídy, 
kam byly primárně směřovány finanční prostředky. 
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Finanční prostředky na údržbu a opravy mostů na 
silnicích II. a III. třídy se nedostávaly. Mnohé z nich 
postavené před rokem 1920 (16 %) již dosáhly nebo 
překročily svoji původně plánovanou životnost. 
Údržba těchto mostů je již neekonomická, je nutno 
počítat s jejich výměnou. 

Pro zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích existuje systém prohlídek: prohlídky 
běžné, hlavní a mimořádné. Výsledkem hlavní 
prohlídky je zařazení mostu do klasifikačního stupně 
stavu konstrukce a návrh na údržbu, opravu nebo 
návrh na okamžitá opatření. Pro mosty na 
pozemních komunikacích existuje 7 klasifikačních 
stupňů. V neuspokojivém stavu jsou mosty ve stavu 
V- špatný, VI – velmi špatný a VII – havarijní.  
Prohlídky mostů provádějí osoby, které mají 
oprávnění k vykonávání prohlídek mostů. Oprávnění 
má v České republice cca 150 osob. 

Počty mostů, které jsou v neupokojivém stavu, jsou 
uvedeny v tabulce. 

ve stavu V až VII z toho ve stavu VII 

dál. + I. tř. II. a III. tř. dál. + I. tř. II. a III. tř. 

479 2917 6 94 

Na silnicích II. a III. třídy v letech 2002 až 2014 se 
počet mostů ve stavech V až VI téměř zdvojnásobil, 
což je výsledkem dlouhodobě zanedbávané údržby. 
Majetkový správce je zodpovědný za bezpečnost 
provozu na mostě. Pokud má most ve stavu VII, tak 
musí udělat okamžitá opatření: omezit provoz, most 
podepřít nebo most zavřít. Riziko možného selhání 
mostu se zvyšuje od stavu V až do stavu VII. 
Selhání může být chápáno jako totální kolaps 
(zřícení) celého mostu nebo pouze porušení 
některého prvku nosné soustavy, které brání dalšímu 
používání mostu. 

Značný počet mostů ve stavech V až VII se týká 
mostů uvedených do provozu v letech 1970 až 1990, 
z nichž je nejvíce předpjatých mostů. Riziko selhání 
se skrývá v některých typech předpjatých mostů, u 
kterých není předpínací výztuž chráněna před korozí 
jinak, než pouhým zabetonováním v průřezu nebo 
zainjektováním v kanálcích betonového prefabrikátu 
s příčnými spárami mezi jednotlivými dílci. Riziko 
spočívá v nemožnosti stanovení skutečného stavu 
předpínací výztuže nedestruktivním způsobem 
diagnostiky. Koroze předpínací výztuže je 
podmíněna závadami ve vodotěsné izolaci. Signálem 
pro pronikání vlhkosti jsou průsaky patrné na dolním 
povrchu konstrukce. 

Hlavním důvodem současného neuspokojivého 
stavu byl dlouhodobý nedostatek finančních 
prostředků na údržbu a opravy mostů, zvláště pak na 
silnicích II. a II. třídy. Druhým důvodem je velký 

počet starých mostů, často za svojí životností. 
Třetím důvodem jsou nekvalitně provedené opravy. 
Z technického hlediska to je hlavně nefunkční 
vodotěsná izolace, koroze předpínací výztuže u 
některých typů předpjatých mostů, závady na 
mostních závěrech a ložiskách a špatné detaily. 

Na obnovu všech mostů ve stavech V až VI jsou 
zapotřebí finanční prostředky ve výši uvedené 
v tabulce (v mld. Kč). 

dálnice + I. třída 16,0 

II. + III. třída 13,1 

celkem 29,1 

Odhad nákladů byl vypočten z jednotkové ceny 
45000,- Kč/m2. Obnovou se rozumí oprava nebo 
rekonstrukce nebo výměna pouze hlavní nosné 
konstrukce nebo výměna hlavní nosné konstrukce 
včetně spodní stavby. 

Závěr 

Stav železničních mostů je celkově lepší než stav 
mostů pozemních komunikací. Je to dáno hlavně 
tím, že všechny železniční mosty mají od doby 
vzniku železnic jednoho správce. Naopak 
financování údržby, oprav a rekonstrukcí mostů 
pozemních komunikací je roztříštěno mezi ŘSD, 
kraje, města a obce. 

Pro zajištěné bezpečnosti a spolehlivosti provozu na 
železničních mostech a na mostech pozemních 
komunikací je nezbytně nutné vynaložit vyšší 
finanční prostředky na údržbu, opravy a 
rekonstrukce mostů. 
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