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Souhrn
Technický list obsahuje analýzu současného stavu
mostů na pozemních komunikacích v České
republice. Je zde uveden celkový počet mostů na
pozemních komunikacích, počet mostů, které jsou v
neuspokojivém stavu a odhad nákladů na obnovu
těchto mostů.

Oblast použití
Analýza poukazuje na celkově neuspokojivý stav
mostů na pozemních komunikacích v České
republice, který je důsledkem dlouhodobě
zanedbané údržby a oprav mostů. Analýza je určena
hlavně vlastníkům mostů, resp. jejich správcům,
kteří mají zákonnou povinnost vést evidenci a
zajišťovat pravidelné prohlídky. Je určena také
silničním správním úřadům, které vykonávají státní
dozor nad vlastníky mostů a v neposlední řadě
Ministerstvu dopravy, které má vykonávat vrchní
státní dozor nad výkonem státního dozoru.

Metodika a postup řešení
Přehled počtu mostů na pozemních komunikacích je
uveden v následující tabulce.

dálnice 1701 4937 ŘSD
I. třída 3236
II. třída 4528 12596 kraje
III. třída 8068
celkem 17533 17533

místní kom. až 20000 obce

Počty mostů na místních komunikacích v obcích a
městech je pouze odhadován. Kompletní centrální
evidence neexistuje.

V další tabulce jsou uvedeny počty mostů, které jsou
v neuspokojivém stavu (ve stavech V + VI + VII).

dálnice 114 z toho ve stavu: V 2451
I. třída 384 VI 888
II. třída 861 VII 88
III. třída 2068 3427
celkem 3427

Je zarážející, že téměř 20 % mostů je
v neuspokojivém stavu, ve kterém se snižuje
zatížitelnost mostu na 60, 40 resp. 20 %. Relativně
horší je stav mostů na silnicích II. a III. třídy, které
jsou ve vlastnictví krajů.

V další tabulce je uveden odhad nákladů
v miliardách Kč na obnovu mostů v neuspokojivém
stavu v České republice. Tabulka je zpracována na
základě údajů uvedených v Přehledech [1].

dálnice 8,1
I. třída 9,7
II. třída 5,8
III. třída 6,8
celkem 30,4

Odhad nákladů byl vyčíslen z jednotkové ceny
obnovy 45 000,- Kč/m2. Nejsou zde zahrnuty
náklady na obnovu mostů v obcích a městech.
K uvedeným nákladům je nutno ještě přičíst
pravidelné roční náklady na údržbu a opravy mostů.

Zákonná povinnost o vedení evidence a zajišťování
pravidelných prohlídek mostů vyplývá z [2].
Posloupnost povinností lze uvést následovně:

vrchní státní dozor (MD ČR)
↓

státní dozor (silniční správní úřady)
↓

vlastník (ŘSD, kraje, obce, právnické nebo
fyzické osoby).

Jelikož v současné době ministerstvo dopravy výkon
vrchního státního dozoru neprovádí, protože nemá
dlouhodobě obsazené systemizované místo pro tuto
činnost, tak celý systém selhává. Mnozí vlastnící
mostů ani netuší, že mají nějakou zákonnou
povinnost.

Výsledky
První analýza o stavu mostů byla provedena v roce
2018 [3]. Zde byla, mimo jiné, uvedena analýza
mostů z hlediska jejich délky, hlavní nosné
konstrukce, roku postavení, počtů v jednotlivých
krajích, vývoj stavu mostů od roku 2002, odhad
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nákladů na obnovu mostů v neuspokojivém stavu
v jednotlivých krajích a další.

Na základě provedené analýzy lze formulovat
následující náměty na zlepšení stavu mostů v ČR:

1. Zlepšit celostátní metodické vedení péče o mosty.

2. Zajistit výkon vrchního státního dozoru.

3. Využívat kontrolní prohlídky za účelem kontroly
provádění běžných a hlavních prohlídek.

4. Obnovit odborný technický dohled nad kvalitou
práce ŘSD ČR (provádění údržby, oprav a
prohlídek).

5. Zlepšit kvalitu péče o mosty na Správách ŘSD
ČR.

6. Zajistit plnění zákonné povinnosti týkající se
vedení evidence mostů a provádění prohlídek mostů
v obcích.

7. Řešit situaci, kdy vlastníci mostů nemají
technické ani personální vybavení pro provádění
prohlídek a proto je zadávají subjektům, které mají
příslušné oprávnění. Vlastník většinou nedokáže
posoudit naléhavost navržených opatření a zajistit
jejich provedení.

8. Při výběrových řízeních staveb mostů zohlednit
nejen investiční náklady, ale i budoucí náklady na
údržbu a opravy mostů po dobu jejich životnosti
s tím, že projekt nových mostů musí obsahovat i
projekt jejich údržby.

9. Prověřit stav bývalé tzv. páteřové trasy pro
přepravu nadměrných nákladů a pro mimořádné
krizové situace. Finanční prostředky vybrané při
jejich povolování použít zejména na úpravu mostů
na trase.

Kromě těchto obecných námětů je nutné v současné
době věnovat pozornost mimořádným prohlídkám
předpjatých betonových mostů uvedeným do
provozu v 60. až 80. letech. V tabulce je uveden
odhad počtu mostů, kterých se to týká:

dálnice + I. třída cca 450
II. + III. třída odhadem tisíce
místní komunikace
ve městech a obcích odhadem tisíce

Cílem mimořádných prohlídek je stanovit okamžitý
stav mostu. Vzhledem k omezenému počtu
oprávněných osob, je nutné provést nejdříve pouze
vizuální prohlídky a na základě jejich výsledků
formulovat zadání pro diagnostický průzkum a
přepočet mostu.

Závěr
Z uvedené analýzy vyplývá mimořádně vysoká
potřeba zlepšení stavu mostů mostů pozemních
komunikací. V současné době je vysoké riziko
možnosti selhání nosné mostní konstrukce. Takové
selhání může vyvolat buď pouze omezení provozu
na mostě nebo totální kolaps celého mostu. Případná
rizika selhání mostů lze snižovat v první řadě
důsledným dodržováním zákonných povinností
vlastníků mostů a jejich kontrolou a zlepšením
celostátní metodické péče o mosty. S tím souvisí
zlepšení situace vlastníků mostů z hlediska jejich
technického a zvláště pak personálního vybavení.

Pro zlepšení stavu mostů pozemních komunikací je
nutné zajistit dostatek finančních prostředků nejen
v celé České republice, ale i v jednotlivých krajích a
v obcích. Z finančních prostředků určených na
opravy a údržbu pozemních komunikací je nutné
účelově vymezit prostředky na údržbu a opravy
mostů. To se týká zvláště mostů na II. a III. třídě,
kterém jsou ve vlastnictví krajů, rovněž tak mostů na
místních komunikacích, které jsou ve vlastnictví
obcí.
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