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1. Úvod 

 
Manuál popisuje jednotlivé funkce Systému hospodaření s mosty (BMS) a  ukazuje po 

jednotlivých krocích práci s BMS. Manuál pro svou jednoduchost a přehlednost nezachází do přílišných 
podrobností, jako je např. vysvětlení jednotlivých položek, k tomu slouží publikace: Popis položek BMS. 
Manuál slouží jako průvodce celým systémem a uživatel tak získá informace, dle kterých může s celým 
systémem pracovat. Manuál navazuje na Metodický pokyn  Systému hospodaření s mosty, který 
vysvětluje jak metodicky pracovat s BMS. 

 
V rámci servisních smluv s uživateli, jsou do BMS průběžně zapracovávány požadavky a 

připomínky, které ještě nejsou zapracovány v této verzi manuálu. Po dokončení všech těchto úprav bude 
manuál opět doplněn a bude vydána jeho další verze. 

 
Na základě smlouvy o využití výsledků výzkumu a vývoje mezi MD ČR a spol. Pontex s.r.o. je 

zajišťován další provoz, správa a rozvoj  BMS. 
 
BMS je provozován na serveru spol. VARS Brno a.s. a správa systému je zajišťována pracovníky 

společnosti Pontex s.r.o. a Viapont s.r.o. Správci systému zajišťují údržbu systému, zálohování dat, 
zpřístupnění systému pro jednotlivé uživatele a jeho další rozvoj. Ve spolupráci s Databankou Ostrava je 
zajištěn převod dat z mostního pasportu pro potřeby databanky.  

 
Veškeré připomínky nebo požadavky na zpřístupnění systému je možné zasílat na následující 

kontakty:  
 

Ing. Vladislav Vodička           vvo@pontex.cz          602 347 691 
Ing. Martin Sirotek          sirotek@viapont.cz             602 500 557 
Ing. Martin Urban  mur@pontex.cz          602 255 465 
Ing. Jacek Wendrinski  wendrinsky@viapont.cz            543 217 590 
 

V případě problémů s připojením do BMS: 
 Ing. Michal Neumann  Michal.Neumann@vars.cz 541 219 001 
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2. Popis jednotlivých modulů a funkcí  BMS 
 
 
2.1. Základní tlačítka a ikonky používané v BMS 
  
 

Tlačítko „Ulož“ provádí záznam provedených změn do databáze na serveru. Po odklepnutí 
tohoto tlačítka je vždy nutné počkat až dojde hlášení o uložení dat, potvrdit jej a vyčkat, až 
dojde k přepsání dat na obrazovce. 
 

 
Obr.1 
 

 
V jednotlivých tabulkách je možné zrušit označené záznamy po odklepnutí tlačítka „Zruš“. 

 
 

  
Obr.2 
 
 

Tlačítko „Vkládání“ slouží pro vkládání nových dat do systému. Nejdříve se zobrazí  
v evidenčním modulu pro vložení nového mostu, dále se používá všude, kde se vkládají 
další údaje např. vkládání popisu polí NK po skupinách, vložení fotografie k prohlídce 
apod.  

 
Obr.3 
 
 

Tlačítko „Zobraz tabulku“ umožní přepnout s detailního popisu na tabulku. Je použito při 
popisu a prohlíženi jednotlivých polí NK a při popisu a prohlížení jednotlivých náčrtů či 
fotografií. 
 

Obr.4 
 
 
Další případná tlačítka jsou ukázána a vysvětlena přímo tam, kde se používají. 
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Obr.5 

 
2.2. Přihlášení do systému 

 
Přihlášení do systému je na adrese www.vars.cz/bms/ , kde se po připojení zobrazí následující 

vstupní obrazovka (Obr.5). Pokud máte spuštěný manuál na svém počítači je možné se připojit přímo 
kliknutím na výše uvedenou adresu. 

 
Ihned po přihlášení do systému je nutné zkontrolovat zda je na vašem monitoru zobrazena celá 

vstupní obrazovka tak jako v tomto manuálu, jinak je nutné upravit rozlišení vašeho monitoru, jak je 
uvedeno v kap. 2. 

 
Do horního okénka (Uživatel:) zadáte vaši zkratku a do dolního (heslo:) vaše heslo (u hesla musí 

být rozlišena velká a malá písmena). Následně odklepnete myší tlačítko „Přihlásit“ a zobrazí se vám 
základní tabulka administrativního modulu (Obr.6). Uživatelské jméno a heslo přiděluje administrátor 
systému. 
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Obr.6 

 
V základním tabulce administrativního modulu (Obr.6), si můžeme zvolit správce objektů  a 

dostat se tak na přehled jeho objektů ve správě a to tak, že se v levém horním okénku (Správce), se po 
odklepnutí šipky vybere požadovaný správce mostu. Je možné vybrat konkrétní most přímo zadáním jeho 
čísla (Číslo silnice – mostu) nebo je možné vyhledávat objekty dle dalších kritérií. Po zadání správce či 
dalších kritérií (není nutné) a odklepnutí dolního tlačítka „Vyhledat objekty“ se zobrazí všechny objekty, 
které jsou pro daného správce zadané v systému (Obr.8). 

Tlačítko „Administrace“ a slouží jen osobě určené jako administrátor systému a je pro ostatní 
uživatele nedostupné. Tento přístup dovoluje správci systému zadávat další oprávněné osoby do systému, 
zadávat nové správce mostních objektů a úpravy v číselnících. Toto tlačítko slouží jako vstup do 
administrativního modulu. 

Tlačítko „Přihlásit se jako jiný uživatel“ je opět určené jen administrátorovi systému, pro ostatní 
uživatele je nedostupné, slouží administrátorovi při odstraňování problému jiných uživatelů. 

Tlačítko „Změna hesla“ umožňuje uživateli změnit si své heslo pro přihlášení do systému.  
Tlačítko „Osoby“ je možné vyhledávat různé osoby, které mají právo používat systém. 
Tlačítko „Tisky“ slouží pro přístup k různým tiskovým sestavám jejichž popis je uveden v  

kapitole „Tiskové výstupy“ str.60. 
Kliknutím na ikonku „Aktuality a dokumenty “ se zobrazí okno se seznamem dokumentů, které 

je možné si prohlédnout, případně stáhnout.  
Ukončení práce v systému umožňuje tlačítko „Konec“.  
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Obr.7 

 

V systému pro hospodaření s mosty bylo zvoleno 3 úrovňové členění jednotlivých správců 
mostních objektů. 

 
1. První úroveň tvoří nejvyšší orgány v organizační struktuře správců, což je ŘSD ČR, Krajské úřady, 

Města a obce, Magistrát hlavního města Prahy a Ostatní. 
2. V druhé úrovni  jsou již jen správci, kteří jsou pod správou správce v 1.úrovni (skupině). 
3. Třetí úroveň tvoří správci na nejnižší organizační úrovni, kteří spadají pod správce v 2.úrovni 

organizační struktury. 
Když se zvolí správce z 1. úrovně, tak se vyhledají všechny mosty patřící do jeho správy, jestliže 

se zvolí k tomu ještě správce z 2.úrovně, tak se vyhledají mosty patřící jen správci 2.úrovně, je-li 
v organizační struktuře správce 3.úrovně a vybere se jeden, vyhledají se jen mosty patřící pod tohoto 
správce 3. úrovně. V 1.úrovni organizační struktury se vyhledá vždy největší skupina mostů, na dalších 
úrovních se vyhledávají jen její podskupiny.  

 
Např. zvolí se v 1.úrovni správce: ŘSD ČR, jestliže se zadá teď vyhledávání, zobrazí se všechny 

mosty patřící pod správu ŘSD ČR. Když se vybere dále z nabídky správců 2.úrovně (patřících pod ŘSD 
ČR)  např. Závod Praha a zadá se vyhledat, zobrazí se všechny mosty, které patří pouze pod správu Závod 
Praha a zároveň se nezobrazí mosty, které patří ostatním správcům. Jestliže se zvolí dále z nabídky 
správců 3.úrovně (patřících pod Závod Praha) např. správce: SSÚD Mirošovice a zadá se vyhledat, 
zobrazí se jen mosty, které patří pod tohoto správce, je to vlastně část skupiny mostů patřících Závodu 
Praha. Vše dokumentuje Obr.7. 
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Obr.8 

 
Po odklepnutí tlačítka „Vyhledat objekty“ na Obr.7 se zobrazí základní přehled objektů patřící 

vybranému správci (Obr.8). Na jedné straně je vždy zobrazeno 23 objektů a listování do dalších stran 
přehledu umožňují dolní tlačítka 1 23 45 ........... 

 
Po odklepnutí zvoleného objektu ve sloupci (Název) se otevře přístup do základní tabulky 

evidenčního modulu (Obr.15). str. 12 manuálu. Základní tabulka je na záložce Základní údaje, kde je 
uvedeno číslo mostu, staničení, název a počet polí a další údaje.  

 
Vložení nového objektu typu most se provede kliknutím na tlačítko „Vkládání“ viz. Obr.3,  otevře 

se  přístup do prázdné základní tabulky evidenčního modulu a uživatel může zadávat údaje o novém 
mostě. 

 
Kliknutím na tlačítko se provede vložení nového objektu typu podjezd  

otevře se opět prázdná základní tabulka evidenčního modulu a uživatel může 
zadávat údaje o novém podjezdu. Více o podjezdech v kap. 2.5 Podjezdy str. 24. 
 
 Obr.9 

 
Následující 3 stránky (9,10,11) popisují vytváření skupin mostů, základní tabulka evidenčního 

modulu je popsána až od str.12. 
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2.3. Skupiny mostů 
 
Systém hospodaření s mosty umožňuje vytváření skupin mostů, které se objevují např. na 

dálnicích a rychlostních komunikacích (levý a pravý most je jedna skupina) nebo při výskytu větších 
mimoúrovňovém křižovatek. 

 
Tabulka na Obr. 10 umožňuje vytvořit jednak duplicitní most k již existujícímu a nebo vytvořit 

určitou skupinu mostů, kteří spolu souvisí, tím, že se k danému mostu připojí další. Do této tabulky se 
dostaneme kliknutím na ikonku příslušného mostu v prvním sloupci (označen Sk.) v tabulce na Obr.8. 

 
Obr.10 

 
Duplicitní most se vytvoří tak, že se klikne v prvním sloupci v tabulce na Obr.10 na ikonku 

„dvojité tabulky“ a po zadání pořadového čísla mostu se vytvoří most duplicitní s ev. č. TEST-BN 779..2 
viz Obr. 11 

 
K takto vytvořené dvojici mostů, (vše platí i pro jeden most), se přidá do skupiny další most 

kliknutím na tlačítko  „Vkládání“ Obr.3 (tabulka s hvězdičkou). Objeví se tabulka, kde se zadá vyhledání 
mostu, kterého chceme připojit do skupiny. Po zadání údajů (např. správce pokus) se objeví přehled 
mostů, které se mohou připojit do skupiny, klikneme na ikonku vedle mostu, který chceme vložit, v našem 
případě se jedná o most TEST-BN 025, potvrdíme a most je připojen k mostu (či skupině mostů), 
výsledek připojení dokumentuje Obr. 11, proces vkládání dokumentuje Obr.12. 
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Obr.11 

 
Obr.12 
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Obr.13 

 
Tabulka na Obr.13 zobrazuje základní pasport celé skupiny mostů, tato tabulka se zobrazí po 

kliknutí na tlačítko „Zobraz tabulku“ (Obr.4) 
 
Klikem na toto tlačítko rozpojíme (vyčleníme) jednotlivé mosty ze skupiny.  
 
 
 Obr.14 
 
Nachází se na přehledu mostů ve skupině viz Obr.10 a 11.  
 

 
 

Tlačítko „Zobrazit varianty financování“  umožňuje se skupinou mostů pracovat ve finančním 
modulu, jehož funkce jsou zobrazeny v kapitole Finanční modul str.55. 
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Obr.15 

 
2.4. Evidenční modul 

 
Tabulka Obr.15 představuje základní okno evidenčního modulu. V jednotlivých tabulkách 

evidenčního modulu se listuje po odklepnutí horních záložek:  Základní údaje, Základní passport, N.K. 
,Sp.St., Stavební stav a zatížitelnost, Náčrt,  Prohlídky, Údržba, Doklady, RPH, Finanční modul. 

 
Základem evidenčního modulu jsou data získaná z mostního pasportu Databanky Ostrava, která 

byla kompletně převedena do nového systému. U ostatních správců musí být základní inventární data 
zadána ručně (u ucelených databází je možný individuální převod, po konzultaci se zpracovateli). 

 
V horním žlutě podbarveném rámečku je zobrazeno ev.č. mostu a v závorce je jeho název. 

V růžově podbarveném rámečku je zobrazeno jméno osoby zodpovědné za prováděné úpravy (jedná se 
vždy o jméno osoby, která prováděla poslední úpravy). Pokud chcete dále upravovat data či zadávat nové 
je nutné, aby bylo v rámečku vaše jméno, pokud tomu tak není, převezmete zodpovědnost za prováděné 
úpravy pomocí tlačítka „Převzít“, které je pro tuto možnost zobrazeno vedle růžového rámečku. Po 
zobrazení hlášení o změně se v rámečku objeví vaše jméno a zmizí tlačítko „Převzít“. 

 
Pozor - převzetí zodpovědnosti se provede pouze pokud máte přidělena práva k provádění 

těchto operací, jinak je pro cizí uživatele přístup zablokován a kontrola nebo změny dat jim nejsou 
žádným způsobem umožněny. 
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Provádění změn v této tabulce se provádí pomocí tlačítek, z předem připravených číselníků. Po 
provedených změnách je nutné odklepnout v pravém dolním rohu (disketku s tužkou).  

 

V této tabulce je možný tisk mostního listu, vzor tabulky mostního listu je v příloze. Mostní list 
se automaticky doplňuje daty z evidenčního modulu, to znamená, že se zobrazí pouze data uložená 
v databázi (při namátkové kontrole bylo zjištěno, že řada základních dat chybí a musí být doplněna). 
Součástí mostního listu je i náčrt, viz další text. 

 

Dále je možné zobrazit historii ev.č. mostu, kde při přečíslování zůstane v této tabulce záznam o 
dřívějším čísle mostu. 

 
V této tabulce je velmi důležité uvedení správce mostu, pokud se zadává nový most nebo 

přesouvá most k jinému správci. Pokud se uvede nesprávný správce, most se může přesunout do 
jiného okresu a jeho návrat umožní pouze administrátor systému.  

 

 
Obr.16 

  

V tabulce Základní passport (Obr.16) se evidují veškeré základní údaje o mostě, jako jsou délky, 
šířky, výšky mostu, z kterých se pak automaticky počítají plochy mostu, vozovky a chodníků, dále se zde 
eviduje např. Rok postavení, šikmost mostu, záchytná zařízení atd.  Položky se vyplňují „ručně“ nebo 
z připravených číselníků. Zobrazuje se zde i údaj o RPH mostu, tak jak byl určen v tabulce RPH. 

 

Z této tabulky (Obr.16) se doplňují data do mostního listu a do pasportu, pokud provádíme pouze 
prohlídku mostu, nemusí být tato data doplňována a je možné z evidenčního modulu přejít přímo do 
modulu inspekčního pomocí horní záložky Prohlídky . 
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Obr.17 

 

V tabulce N.K. popisující v evidenčním modulu nosnou konstrukci (Obr.17) se přehledně 
zobrazují skupiny polí NK. Je důležité správně zadat celkový počet polí. Systém je nastaven tak, že 
automaticky nabízí v inspekčním modulu při popisu objektu a popisu závad odpovídající pilíře a pole 
podle zadaného celkového počtu polí. 

 
Obr.18 

Tabulka umožňuje popis polí NK po skupinách, vkládání jednotlivých skupin polí se provádí 
pomocí standardního tlačítka „Vkládání“. Po jeho stisknutí se zobrazí prázdná tabulka (Obr.18) kde se 
jednotlivými položkami popisuje nová skupina polí.  
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Obr. 19 
 
Jsou-li založeny skupiny polí (minimálně jedna), je možné tyto skupiny prohlížet, upravovat či 

mazat a to tak, že se pomocí tlačítka „Přepni“ Obr.20 v tabulce na Obr.17  otevře tabulka s detailním 
popisem jednotlivých polí nosné konstrukce viz. Obr.19. 

 
 
 

 
 

Obr.20 
 
Změny se opět ukládají pomocí disketky s tužkou. Záznam o jednotlivé podpěře lze zde také 

smazat standardním tlačítkem na výmaz záznamu. 
      

Tlačítkem „Zobraz tabulku“ se objeví zpět celková tabulka s jednotlivými poli NK. 
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Obr.21 

 
Tabulka SP.ST. popisuje spodní stavby mostu. Uspořádání a editace údajů je obdobné jako u 

popisu nosné konstrukce. Tabulka umožňuje popis jednotlivých podpěr SP.TS. po skupinách, vkládání se 
provádí pomocí standardního tlačítka „Vkládání“. Po jeho stisknutí se zobrazí nová tabulka pro popis 
skupin podpěr. 

 
Pomocí tohoto tlačítka „Přepni“ v tab. na Obr.21 se otevře detailní popis jednotlivých skupin 

podpěr spodní stavby mostu viz. Obr.22. 
 

 
Obr.22 

 
Jednotlivé podpěry je možné prohlížet, upravovat nebo smazat, obdobně jako u polí NK. 
 
 Tlačítkem „Zobraz tabulku“ se objeví zpět celková tabulka Obr.21 s jednotlivými skupinami 

podpěr. 
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Obr.23 

 
 

Následující tabulka Stavební stav a zatížitelnost (Obr.23) ukazuje přehled historie stavebního 
stavu a zatížitelnosti mostního objektu. Do této tabulky se nic nezapisuje a je pouze informací o historii 
stavebního stavu a zatížitelnosti objektu. Data v této tabulce se tvoří automaticky vždy po provedení 
prohlídky nebo aktualizace dat v inspekčním modulu. 

 
Zatížitelnosti a stavební stav a přehled o prohlídkách jsou ukládány do databáze jako výsledek 

hlavní, mimořádné prohlídky a nebo aktualizace dat a jsou po celou dobu životnosti objektu evidovány 
chronologicky za sebou, takže je jednoznačně dáno, jak se jednotlivé hodnoty získaly.  

 
U každé prohlídky je zaznamenán její zpracovatel, stavební stav nosné konstrukce, spodní stavby 

(včetně koeficientu stavu u N.K. a Sp.St.) a použitelnost. 
 
U zatížitelnosti se eviduje způsob zjištění, hodnoty jednotlivých zatížitelností (Vn, Vr, Ve) a 

nápravový tlak. Detailní poznámky k tomu, jak byla určena jsou v odpovídající prohlídce. 
 
V této tabulce  je možné rovněž zadat novou prohlídku, viz tlačítko „Nová prohlídka“ a přejít též 

do inspekčního modulu. 
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Obr.24 

 

Následující tabulka (Obr.24) je označena záložkou Náčrt  a zadává se zde náčrt na zadní stranu 
mostního listu. V tabulce je zobrazen přehledný seznam všech náčrtů nebo fotografií přiřazených 
k objektu. U každého náčrtu se eviduje jeho popis, zda se požaduje tisknutí náčrtu a zda v původní 
velikosti, dále se eviduje velikost souboru a název souboru s náčrtem nebo fotografií. 

 
Pro přidání náčrtu k objektu se klikne na tlačítko „Vkládání“, poté se zobrazí okno „Přidání náčrtu 

k mostu“ kde se klikne na tlačítko „Procházet“ a otevře se standardní okno MS Windows pro správu 
adresářů a souborů, zde se najde soubor s náčrtem, klikne se na něj, stiskne se tlačítko „Otevřít“. Cesta 
k souboru se zobrazí v okénku vedle tlačítka „Procházet“ a po kliknutí na tlačítko „Uložit“ se soubor 
s náčrtem vloží do systému.  

 
Ke každému mostu je možné uložit libovolné množství náčrtů a nebo fotografií. Náčrt je možné 

vložit  jako naskenovaný obrázek z hotového mostního listu (vždy max. formát A4). Nejpoužívanější a 
nejvhodnější jsou formáty: .png (ten je vhodný pro naskenované náčrty ML) a .jpg který je vhodný pro 
digitální fotografie. Pokud není mostní list k dispozici je možné jako náčrt vložit i digitální fotografii. 
Náčrty zpracované přímo v Autocadu (formát .dvg nebo .dxf) se vytisknou ve formátu .png a je moýné je 
přímo uložit. 

 
Pro lepší práci v systému se doporučuje omezit velikost vkládaných souborů .jpg či .png (zkrátí se 

doba ukládání a načítání souborů na serveru). 
 
Pro doplnění popisů k náčrtům se po kliknutí přímo na název souboru otevře tabulka (Obr.25) 

s detailním popisem jednotlivých náčrtů. 
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Obr.25 

 
Tabulka na Obr.25 umožňuje listování mezi jednotlivými obrázky, které je možné pomocí šipek 

označených jako „Záznam“.  
 
V okénku „Popis obrázku“ je možné zadat popis ke každému obrázku. Po zaškrtnutí okna 

„Tisknout obrázek“ se vybrané náčrty nebo fotografie tisknou jako součást mostního listu. Doporučuje se 
zaškrtnout okno „Tisknout v původní velikosti“, náčrt bude tištěn ve své původní podobě, jinak bude 
tištěn v komprimované podobě .  

 
Po provedených změnách se záznam uloží standardně disketkou s tužkou, je možné odstranit 

obrázek opět standardním tlačítkem „Zruš“. 
 
K návratu na tabulkové zobrazení se používá tlačítko „Zobraz tabulku“. 
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Obr.26 

 
Tabulka Prohlídky  na (Obr.26) je již přechodem z evidenčního do inspekčního modulu. V tabulce 

jsou evidovány všechny prohlídky prováděné pro daný mostní objekt (datum, typ prohlídky a její 
zpracovatel). Po odklepnutí tlačítka Nová prohlídka je možné zadat další prohlídku. Po kliknutí přímo na 
provedenou  prohlídku např. Mimořádná prohlídka se automaticky uživatel přesune do formulářů této 
prohlídky. 

Při kliknutí na jméno zpracovatele se zobrazí základní údaje o osobě, která prohlídku provedla a 
seznam všech prohlídek, provedených osobou. 

 
Evidují se zde zvlášť:  
                                1) 1.hlavní, hlavní a mimořádné prohlídky,  
 2) běžné prohlídky a aktualizace dat 
 3) prohlídky souvisejících podjezdů 
 
Prohlídky v bodech 1 a 2 se týkají samotného mostu a vkládají z inspekčního modulu, naproti 

tomu prohlídky z bodu 3 se vztahují k podjezdu, který tento most vytváří, a vkládají se okně podjezdu 
(viz. kapitola 2.5 Podjezdy-str.24). 
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Obr.27 

 
Obr.28 
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Tabulka Údržba (Obr.27) představuje základní okno Údržbového modulu, který je popsán 

v kapitole 2.7. str.38. 
 
Tabulka Doklady (Obr.28) je určená  k ukládání všech dokumentů, které náleží k mostu a které si 

správce si přeje uchovat, např. kopie původního mostní listu (mostu před rekonstrukcí), různá vyjádření 
správců apod. 

Pro přidání dokumentu k objektu se klikne na tlačítko „Vkládání“, poté se zobrazí okno „Přidání 
dokladu k mostu“ kde se klikne na tlačítko „Procházet“ a otevře se standardní okno MS Windows pro 
správu adresářů a souborů, zde se najde soubor s náčrtem, klikne se na něj, stiskne se tlačítko „Otevřít“. 
Cesta k souboru se zobrazí v okénku vedle tlačítka „Procházet“ a po kliknutí na tlačítko „Uložit“ se 
soubor s dokumentem vloží do systému.  

 
Ke každému mostu je možné uložit libovolné množství dokumentů. Dokument se vkládá pouze ve 

formátu .pdf . Je možno měnit název dokumentu anebo dokument smazat.  
 
Tabulka Doklady je vložena také k běžné, mimořádné a hlavní prohlídce, viz. kapitola 2.6. 

Inspekční modul-str.27. 

 
Obr.29 

 
Tabulka RPH (Obr.29) vypočítává aktuální RPH mostu. RPH je stanovena základní metodikou 

stanovení RPH. Jednotlivé položky RPH se vkládají po řádkách až vznikne kompletní tabulka s výslednou 
RPH. Jednotlivé řádky se vkládají pomocí tlačítka „Vkládání“. Výsledná RPH se pak zobrazí v tabulce 
Základní pasport (str.13, Obr.16). 
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Obr. 30 

 
Tabulka Finanční modul na (Obr.30) počítá RPH mostu metodikou finančního modulu a je také 

vstupní tabulkou Finančního modulu (str.55). 
Stanovení RPH metodikou finančního modulu je popsáno v dokumentu: Metodika stanovení 

RPH pro mosty PK ver. 1/2007 . Tento dokument je možno získat u správce nebo si jej stáhnout ze 
systému (viz. str.6, Obr.6 ) ikonka „Aktuality a dokumenty“. 

V této tabulce uživatel zadá typ konstrukce mostu, celkovou dobu životnosti, změny v životnosti 
v závislosti na rekonstrukcích a diagnostice a RPH se vypočte. Změny v životnosti mostu se ukládají do 
tabulky, jejíž jednotlivé řádky se vkládají pomocí tlačítka „Vkládání“ 

 
Základními výstupy z evidenčního modulu jsou následující tabulky : 

- Registr objektů  
- Stavební stav a zatížitelnost 
- Vlastní sestava 
- Mostní list 
- Reprodukční pořizovací hodnota 

 
Tisk Mostního listu se provádí přímo z evidenčního modulu z okna „Základní údaje“ (Obr.15). 

Ostatní tiskové sestavy se najdou po stisknutí tlačítka „Tisky“ v základním okně systému (Obr.6) poté 
kliknutím na tlačítko „Mosty“ se zobrazí přehled možných tiskových sestav. Vše je vysvětleno v kapitole 
Tiskové výstupy viz. str. 60. 

Výše uvedené tisky jsou zobrazeny vždy jako tabulka ve formátu .xls, kromě ML ten je ve 
formátu .doc, sestavy  je možno uložit na vlastním počítači a dále s nimi podle potřeby pracovat. 
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Obr.31 

 
2.5. Podjezdy 
 

Tabulka Základní údaje na Obr.31 představuje základní okno s údaji o podjezdech. Nový 
podjezd se vytvoří tak, že se v okně s přehledem objektů daného správce (Obr.8)  klikne na ikonku „Přidat 
podjezd“ Obr.9 a tím se otevře nová tabulka pro zaznamenání údajů o podjezdu. Tabulka s údaji Obr.31 
s již vytvořeným podjezdem se otevře tak, že se klikne na název podjezdu ve sloupci „Název“ na Obr.8. 
Většina evidovaných údajů je shodná s těmi, které se evidují u mostů. 

 
Tabulka s položkami: Evid.č.dílčí, Staničení, Volná šířka, Volná výška a Reference na most, 

umožňuje zaznamenat údaje o podjezdu, který prochází pod skupinou mostů (např. levý a pravý most) a 
určit tak přesné hodnoty jednotlivých údajů. Jednotlivé řádky představují tak dílčí podchody, přidání 
řádku se provede kliknutím na tlačítko „Vkládání“.  

 
Položka „Reference na most“ ukazuje, který most přechází přes danou komunikaci. Vazba na 

most se vytvoří tak, že se klikne na tlačítko „Vytvořit vazbu na most“ a tím se otevře okno pro 
vyhledávání objektů. Zde vyhledám příslušného správce mostu a vyhledám jeho objekty. Poté se mi 
vpravo zobrazí sloupec s mosty, kde se klikne na ikonku před názvem mostu a tím se vytvoří vazba viz. 
Obr. 32. Klikne-li se pak v tabulce přímo na ev.č. mostu (položka „Reference na most“) zobrazí se okno 
„Základní údaje“ o mostě a je možné si tak most prohlédnout. 
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Obr.32 

 
 

V tabulce Základní údaje o podjezdu je možné zobrazit mostní list referenčního mostu. Po vložení 
referenčního mostu se zobrazí v řádku ikonka mostního listu. Po kliknutí na tuto ikonku se 
zobrazí mostní list příslušného referenčního mostu, viz. Obr.33, ikonka je zobrazena na Obr.31. 

 
 Obr.33 
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Obr.34 

 
Tabulka Prohlídky  (Obr.34) se zobrazí kliknutím na záložku prohlídky. Toto okno umožňuje 

vkládat mimořádné prohlídky podjezdů. Je možné vkládat pouze mimořádné prohlídky a u těchto 
prohlídek není možné editovat zatížitelnost, jinak je shodná s mimořádnými prohlídkami u mostů (viz. 
kapitola 2.6. Inspekční modul, str.27).  

 
Mimořádné prohlídky podjezdů se zobrazí u referenčního most, kde si je správce mostu může 

prohlédnout, viz. str. 20, Obr.26. 
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Obr.35 

 
 

2.6. Inspekční modul 
 

Přechodem z evidenčního do inspekčního modulu je výše uvedená vstupní tabulka s údaji o 
provedených prohlídkách (Obr.35). Jsou evidovány samostatně hlavní, mimořádné prohlídky, běžné 
prohlídky a prohlídky souvisejících podjezdů.  

 
Všechny provedené prohlídky jsou chronologicky evidovány za sebou tak, jak byly provedeny. U 

každé prohlídky je evidován její zpracovatel, typ prohlídky a datum provedení. V tabulce  Prohlídky   je 
možné, vstoupit do již provedené prohlídky po odklepnutí tlačítka v kolonce druh prohlídky a nebo je 
možné po odklepnutí tlačítka „Nová prohlídka“ zadat novou prohlídku mostu. Otevře se tak tabulka pro 
editování údajů o prohlídce viz Obr.36 resp. Obr.37. 
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Obr.36 

 
Tabulka na Obr.36 je základní tabulka pro popis běžných prohlídek (BPM). Pro BPM je 

vypuštěna tabulka „Popis částí mostu“, chybí i odpovídající záložka na horní liště,  jinak se vyplňují 
všechny údaje jako u ostatních prohlídek, které jsou popsány níže. 

 
Tlačítkem „Vytvořit kopii“ je možné vytvořit kopii běžné prohlídky a v kopii upravit jen zjištěné 

změny. Tato funkce není umožněna pro ostatní typy prohlídek. 
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Obr.37 

 
Po kliknutí na určitou hlavní či mimořádnou prohlídku se zobrazí tabulka Základní údaje 

(Obr.37), která je úvodní tabulkou, která popisuje danou prohlídku.  
 
Nahoře ve žlutě podbarveném políčku se zobrazí typ prohlídky (1.HPM, HPM, MPM, BPM), 

evidenční číslo mostu, datum provedení prohlídky a kdo prohlídku provedl. 
 
Součástí vstupní tabulky je též seznam oprávněných osob k provádění prohlídek pro vybraného 

správce. Po kliknutí na tlačítko „V“ a odklepnutí šipky u „Prohlídku provedl“ se zobrazí seznam 
oprávněných osob pro daného správce mostu. Druh prohlídky se volí po odklepnutí šipky u okna „Druh 
prohlídky“.  

 
Zaškrtávací políčko „Umožnit převzít odpovědnost za prohlídku jiným uživatelům“ po zaškrtnutí 

umožní převzít odpovědnost za prohlídku jinému uživateli a ten v ní může provádět změny, když políčko 
není zaškrtnuto, tak změny může provádět pouze odpovědná osoba za prohlídku. Zaškrtnuté políčko může 
odblokovat odpovědná osoba a administrátor. 

 
Tlačítko „Autorizace“ umožňuje po odklepnutí prohlídku “zablokovat” a již v ní nemohou být 

prováděny žádné úpravy. Toto má být provedeno po projednání a odsouhlasení protokolu prohlídky. 
Autorizovanou prohlídku může odblokovat pouze administrátor. 

 
V této tabulce je umožněn tisk prohlídky a to tisk sestavy bez fotodokumentace a nebo tisk 

sestavy s vybranou fotodokumentací. U 1.HPM je možné si vytisknout 2.variantu tiskové sestavy 
prohlídky a tiskovou sestavu technické prohlídky. 

 
Do okna „Poznámka“ je možné uvést důvod prováděné mimořádné prohlídky. 
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Obr.38 

 
 

Dále následuje tabulka Popis částí mostů (též diagnostická zjištění) Obr.38. V této tabulce se 
provádí popis mostního objektu, po odklepnutí tlačítka „Vytvoření oddílů“ se automaticky vytvoří tabulka 
umožňující popis jednotlivých částí objektu, popis se provádí v dolní části tabulky po zaškrtnutí volného 
políčka u sloupce oddíl. 

 
U prováděné prohlídky je vytvoření jednotlivých oddílů a pododdílů prováděno automaticky a 

může být libovolně upravováno a měněno. 
 

Při popisu diagnostických zjištění a závad je popis konstrukce v prohlídce členěn do oddílů a 
pododdílů. Oddíly jsou členěny následovně:  

 
- Základy mostních podpěr a křídel 
- Mostní podpěry, křídla, čelní zdi 
- Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry 
- Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový 
svršek 
- Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní 
značení, osvětlení, odvodňovací zařízení 
- Cizí zařízení 
- Území pod mostem a přístupové cesty 
- Nezadaný 
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Obdobně je provedeno členění pododdílů: 
- Základy mostních podpěr a křídel 
- Zemní těleso 
- Křídla 
- Čelní zdi 
- Ložiska 
- Klouby 
- atd. 

 
Další upřesnění je určení pozice (číslo podpěry nebo číslo pole), které se generuje automaticky po 

zadání počtu polí ve vstupní tabulce evidenčního modulu a může být ještě upřesněno (např. 1.pole, 2. 
nosník). 

 
Obr.39 

 
 Tabulka Závady (Obr.39) slouží k popisu závad, její členění je obdobné jako při popisu mostu. 

Navíc je možné provádět návrh opatření a to okamžitě při popisu jednotlivých závad, včetně vlivu závady 
na stavební stav konstrukce a nebo obecně po skončení popisu závad. Při okamžitém návrhu opatření je ve 
formuláři automaticky upřesněno místo závady. 

 
Při zadávání jednotlivých závad se doporučuje využívat upřesnění pozice jednotlivých závad 

(Pododdíly, Pozice), kde se z číselníku vyberu příslušný údaj o místě závady. V tisku jednotlivých 
prohlídek je tak větší přehled a je jasnější, kde jednotlivé závady na objektu jsou. 

 



Systém hospodaření s mosty – manuál ver. 6-07/2008 

červenec  2008 -32-   

 

 
Obr.40 

 
V tabulce Opatření (Obr.40) se k jednotlivým závadám navrhuje opatření. Opatření se přidávají 

tlačítkem „Vkládání“. Navrhované opatření se přiřadí ke konkrétní závadě. Je-li opatření obecné, může 
být ponecháno bez přiřazení ke konkrétní závadě.  

 
Členění opatření je provedeno dle Stupňů naléhavosti, které určí do kdy je potřeba provést zadané 

opatření. Pro jednotlivá opatření je vždy provedeno upřesnění polohy a druhu závady, pro kterou je 
opatření navrženo 

 
Standardně se jednotlivé změny v opatření ukládají viz disketka s tužkou. Záznam o navrhnutém 

opatření se také smaže standardním tlačítkem „Zruš“ . 
 
 
Tabulka Opatření (Obr.40) je výchozí tabulkou pro údržbový modul. Kde se jednotlivá navržená 

opatření zobrazí a na základě těchto navržených opatření se může sestavit plán údržby a oprav pro 
jednotlivé mostní objekty. 
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Obr.41 

 

Dále následuje tabulka Rozhodnutí o změně (Obr.41), která zobrazuje údaje o stavebním stavu a 
zatížitelnosti mostu. Úpravy stavebního stavu nebo zatížitelnosti je možné provádět až po zaškrtnutí 
okénka „Zobrazit údaje o stavebním stavu“, nebo „Zobrazit údaje o zatížitelnosti“. 

 

Rozhodnutí o změně je rozděleno do dvou částí: 
 

• Určení stavebního stavu a koeficientu stavu (samostatně pro spodní stavbu a nosnou konstrukci), 
stanovení použitelnosti a poznámky. 

 
• Údaje o zatížitelnosti, včetně způsobu jak byla zatížitelnost určena. 

 
Poznámka u stavebního stavu slouží k upřesnění změny stavebního stavu a poznámka u 

zatížitelnosti má umožnit upřesnění způsobu jak byla zatížitelnost určena. 
Na závěr je uvedeno hodnocení péče o most a stanovení termínu další prohlídky. 
 
Po provedení změn v tabulce stavebního stavu a zatížitelnosti se do evidenčního modulu 

automaticky zaznamená provedená změna stavebního stavu a zatížitelnosti, která je následně uvedena i 
v mostním listě. 
 

Je zde důležité vyplnit políčko „Stanovený rok příští prohlídky“, tento údaj pak vstupuje do 
tiskové sestavy Termíny hlavních a mimořádných prohlídek a na základě těchto údajů může správce 
mostů naplánovat prohlídky mostů na jednotlivé roky. 
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Obr.42 

 
Tabulka Fotodokumentace (Obr.42), umožňuje přímé zobrazení fotografií ve formátu .JPG 

pořízených při zpracování prohlídky a provedení popisu jednotlivých fotografií (obdobně jako u náčrtu 
pro mostní list). 

 
Vkládání jednotlivých fotografií se provádí po odklepnutí tlačítka „Vkládání“  kdy se zobrazí 

tabulka  Přidání fotografie k prohlídce, po odklepnutí tlačítka procházet je možné vyhledat na vlastním 
počítači požadovaný soubor, který na server uložíme po výběru odklepnutím tlačítka „Uložit“. Je možné 
uložit až 10 fotek najednou. Velikost vkládaných souborů je omezena na 400 kB pro jednu fotku, větší 
soubory nebudou uloženy. 

 
Tabulka Fotodokumentace se zobrazuje ve dvou variantách a to jako text na Obr.43 nebo se 

přímo zobrazí fotografie viz. Obr.44. V textové tabulce je uveden popis jednotlivých fotografií, zda-li se 
má fotografie tisknout do protokolu o prohlídce, pořadí fotografie při tisku, velikost a jméno uloženého 
souboru.  
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Obr.43 

 
Obr.44 

 
 
Jednotlivé fotografie je možné prohlížet po odklepnutí tlačítka jména souboru, kdy se zobrazí 

tabulka podle Obr.44. V této tabulce je možné provádět popis jednotlivých fotografií v okně „Popis 
obrázku“ nebo je možné převzít popis fotografie z odpovídající  závady.  
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Po zaškrtnutí políčka „Tisknout obrázek“ je vybraná fotografie tištěna v protokolu prohlídky. 
Pořadí obrázků při tisku je možné upřesnit v dalším políčku „Pořadí při tisku“. Běžně je možné provádět 
při prohlídce více fotografií a ve vlastním protokolu tisknout pouze vybrané. 

 
K jednotlivým fotografiím je možné přiřadit závadu, které se fotografie týká. Když je k fotografii 

přiřazena závada, pak je možné popis závady vložit k popisu fotografie a to tak, že se zaškrtne políčko 
„Převzít popis ze závady“. 

 
Dole v okně záznam je možné listovat mezi jednotlivými vloženými snímky. Po kliknutí na 

vlastní snímek se soubor přetáhne do vašeho počítače a je možné s ním dále pracovat. 
 

Zpátky do menu s tabulkou s jednotlivými obrázky na Obr.43 se provede tlačítkem „Zobraz 
tabulku“. 
 

Tabulka Doklady je shodná s tabulkou Doklady pospané v kapitole 2.4 Evidenční modul str.21. 
Tato tabulka slouží k ukládání protokolů související s prohlídkou mostu, různé diagnostické průzkumy, 
vyjádření správců apod.  

 
Obr.45 

 
Tabulka Projednání (Obr.45) slouží k provedení záznamu o projednání výsledků prohlídky se 

správcem mostu. Do tabulky se uvede datum projednání a do poznámek s kým a s jakými závěry byla 
prohlídka projednána. 

Pro 1.HPM se zobrazí všechna okna tak jak jsou na Obr.45, pro HPM, MPM a BPM se zobrazí 
jen okna „Datum projednání“ a „Poznámka k projednání“, ostatní okna nejsou přístupná. 
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Obr.46 

 
Tabulka Administrace (Obr.46) se spustí klikem na horní záložku Administrace, umístěné vedle 

záložky Projednání. Tabulka je přístupná pouze pro administrátora a proto se jen jemu zobrazí příslušná 
horní záložka, která je všem ostatním uživatelům skryta. 

 
Tabulka Administrace umožňuje administrátorovi systému zrušit autorizaci zablokované 

prohlídky a nebo prohlídku úplně vymazat ze sytému. Pro případné smazání nechtěně vytvořené prohlídky 
je nutné kontaktovat administrátora, který musí znát číslo mostu, identifikátor prohlídky a datum 
prohlídky, kterou má ze systému odstranit. Případné úpravy v zablokovaných (autorizovaných) 
prohlídkách budou umožněny pouze po požádání o změnu správcem mostu. 
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2.7. Údržbový modul 
 
Všeobecně, základní pojmy 
 

Modul „Údržba“ jako součást systému pro hospodaření s mosty slouží ke správě údajů potřebných 
při organizování údržby mostních objektů.  V rámci modulu je možno zadávat údaje o požadovaných 
úkonech na údržbu mostů a evidovat předpokládané finanční prostředky potřebné na údržbu mostů. Po 
provedení údržby umožňuje modul zadat údaje o realizovaných akcích údržby včetně skutečně 
dosažených nákladů.  

 
Současně modul na základě zadaných údajů umožňuje poskytování výstupních sestav, sumarizuje 

jak požadavky tak údaje o provedených údržbách na mostech dle požadavku oprávněných uživatelů.  
 
Základní činnosti modulu lze rozdělit do 3 skupin a to: 
 
Správa údajů o požadovaných úkonech na údržbu mostů 

 
Program umožňuje přehledně zobrazit dosud nerealizované požadavky na údržbu spolu s 

opatřeními z běžných, hlavních i mimořádných mostních prohlídek. Správce mostu má možnost stávající 
požadavky aktualizovat a zadávat podle potřeby požadavky nové. Požadavky jsou tříděny podle druhu 
údržby, aby je bylo možno přehledně třídit a vykazovat. 

 
V samostatném modulu umožní program ocenění požadavků údržby, t.j stanovení předběžných 

cen za provedení údržby. Data pořízená v této části programu jsou potom dostupná v tiskovém modulu 
systému.  
 
Správa údajů o provedené údržbě mostů 
 

V této části programu se zadávají údaje o již provedené údržbě na mostech. Jednotlivé úkony 
údržby se evidují v závislosti na požadavcích nebo je v případě potřeby možno uvádět i sumárně v členění 
dle typu údržby. Všechna data pořízená v této části programu jsou potom opět dostupná v tiskovém 
modulu systému. 
 
Tiskové sestavy 
 

Základním úkolem této části programu je zajišťovat uživatelům přehledně uspořádané výstupní 
sestavy požadovaných údajů jak o požadované, tak o již provedené údržbě mostů včetně skutečně 
dosažených nákladů.  
 
Mezi základní pojmy, používané v dalším textu patří zejména: 
 
Opatření Opatření vzniká při mostních prohlídkách různých druhů (hlavní, běžná, 

mimořádná). Tato opatření jsou podkladem k zadávání požadavků na údržbu. 
Opatření jsou automaticky přebírána z již existujících prohlídek a jsou nabízena 
správci mostu, který rozhodne o způsobu jejich řešení. 

 
Požadavek na údržbu Požadavek na údržbu zadává správce mostu nebo osoba jím pověřená - v tomto 

místě se plánuje údržba mostu, určuje se co je potřeba udělat a kdo a do kdy by 
to měl udělat. Modul údržba umožňuje požadavky oceňovat a sumarizovat 
požadované náklady podle druhu prací. 
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Akce údržby Po provedené údržbě a jejím vyúčtování se zadávají jednotlivé Akce údržby. 
Každá akce odpovídá činnostem provedeným jedním dodavatelem v určitém 
časovém úseku a uhrazeným správcem mostu. Akce sestává z řady položek, 
které odpovídají jednotlivým požadavkům na údržbu. Systém umožňuje zadávat 
údaje o skutečně dosažených nákladech, vynaložených na údržbu mostu. Na 
základě těchto údajů systém poskytuje údaje o skutečně provedené údržbě mostů 
a vynaložených nákladech. 

 
 

 
Obr.47 

 
Spuštění modulu, obrazovka se základními údaji 
 

Modul Údržba je dostupný ze základního menu systému kliknutím na záložku „Údržba“ v 
hlavním menu, kde se po kliknutí na záložku objeví vstupní okno Údržbového modulu (Obr.47). Na 
obrazovce se objeví dvě základní tabulky. V horní tabulce jsou uvedena opatření, která nebyla dosud 
zpracována (přiřazena k nějakému požadavku), v dolní tabulce potom již evidované požadavky, které 
dosud nebyly realizovány. Hlavním účelem této stránky je přinést přehled o nárokovaných činnostech 
údržby na mostě, ať již v úrovni opatření (horní tabulka), tak v úrovni dosud nesplněných požadavků 
(dolní tabulka). Údaje v horní tabulce se čerpají z poslední prohlídky všech typů (hlavní, běžná, 
mimořádná), údaje v dolní tabulce potom z databáze požadavků. 

 
Správce mostu má v tomto místě možnost snadno a přehledně vyřadit duplicitní požadavky na 

údržbu. Jako příklad je možno uvést případ, kdy nová prohlídka vyžaduje něco, co je již nárokováno delší 
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dobu, ale není realizováno. Nebo dojde k tomu, že nový požadavek vyřeší řadu starších - požadavek na 
celkovou opravu mostního svršku nahradí řadu dílčích požadavků na menší opravy. 

 
Uživatel musí před opuštěním této strany zvážit, která opatření má ponechat jako aktuální - při 

zadávání požadavků na údržbu již nebudou nabízena opatření, která byla v horní tabulce vyřazena - viz 
příklad na Obr.48.  

 
Check box (zaškrtávací pole) nad horní tabulkou vlevo řídí, zda mají být zobrazeny i údaje o již 

vyřazených opatřeních. V případě, že je potřeba vrátit se k již jednou vyřazenému opatření, nechá se  
check box prázdný, zobrazí se tak všechna opatření příslušná k danému mostu a může se s nimi pracovat. 
Tato funkce je nutná k odstraňování chyb a případné dodatečné změně řešení opatření. 

 
Do vlastního údržbového modulu se vstoupí po stisknutí tlačítka „Údržbový modul“ v horní části 

obrazovky. 
 

 
Obr.48 

 
Na Obr.48 je zobrazena tabulka Požadavky, která ukazuje přehled všech požadavků na údržbu na 

daném mostě. Jednotlivé řádky v tabulce představují jednotlivé požadavky na údržbu mostu. Zobrazují se 
pouze aktuální požadavky, t.j. ty, které nebyly zrušeny ani splněny.  

 
Dva check- boxy (zaškrtávací pole) nad tabulkou vlevo umožňují v případě potřeby zobrazit 

všechna opatření, která byla k danému mostu evidována. Lze je použít v případě opravy omylu nebo v 
případě potřeby návratu ke staršímu opatření (např. při nedostatku prostředků nelze uvažovat o celkové 
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opravě mostu a místo této opravy budou znovu aktivovány starší požadavky na částečné opravy částí 
mostu).  Zobrazení i splněných opatření lze použít k monitorování historie údržby včetně požadavků, které 
byly na mostě někdy požadovány a také splněny. 

 
V tabulce lze obdobně jako na předchozí obrazovce požadavek zrušit - zadává se datum a důvod 

zrušení. V případě zřejmých omylů lze požadavek úplně vyřadit z databáze tlačítkem s červeným křížkem 
na konci řádku. 

 
Ve sloupci úplně nalevo s názvem akce se zobrazuje, zda je požadavek připojen k nějaké akci 

údržby - v tuto chvíli jsou zobrazeny požadavky na údržbu (dosud nevyřízené žádnou akcí údržby). 
 

 
Obr.49 

 
 Zadání dalšího požadavku na údržbu vyvoláme stisknutím tlačítka „Vkládání“ (tabulkou s 
hvězdičkou vpravo dole). Následně se zobrazí základní obrazovka Zadání požadavku na údržbu 
(Obr.49). 
 

Horní polovina obrazovky slouží k zadávání údajů, týkajících se požadavku na údržbu. V dolní 
polovině se nabízí „Přehled opatření“ z prohlídek s označením, která opatření můžou být vyřízena 
zadaným požadavkem. Připojení opatření k požadavku se provede tak, že se zaškrtne vlastní zaškrtávací 
pole u příslušných opatření, která jsou zadávaným požadavkem vyřízena. Podle povahy věci může jeden 
požadavek vyřídit i několik opatření současně. 
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V dolní části okna na Obr.50 je zaškrtávací pole „Zobrazit jen nepřiřazené požadavky“, které když 
je zaškrtnuté, tak se zobrazí jen opatření, které nejsou přiřazeny k žádnému požadavku (opatření mají 
prázdné vlastní zaškrtávací pole). Tato opatření je možno připojit k požadavku. 

 
 Když je pole „Zobrazit jen nepřiřazené požadavky“ prázdné, tak se zobrazí všechna nepřiřazená 

opatření a všechna opatření přiřazená k aktuálnímu nebo k jiným požadavkům.  
 
Opatření, která nejsou přiřazená k požadavku mají prázdné vlastní zaškrtávací pole a je možno je 

připojit k požadavku.  
 
Opatření, která jsou přiřazena k jiným požadavkům, mají vlastní zašktávací pole zaškrtnuté a 

šedivě zabarvené, tato opatření jsou nedostupná a není možné je připojit k požadavku.  
 
Opatření, která jsou připojeny k aktuálnímu požadavku, mají zašktrnuto vlastní zaškrtávací pole a  

jsou celé označeny narůžovo. Odškrtne-li se připojené opatření, tak se odpojí opatření od požadavku. 
Např. na Obr.44 jsou k požadavku připojena 2 opatření. 

 
 Klepnutím do kulatého tlačítka vlevo u jednotlivých opatření, lze úplně dole zobrazit celý text 
opatření z prohlídky a listovat v něm, je li příliš dlouhý. 
 
 Uložení údajů se provede stisknutím tlačítka „Ulož“  
 
 Po zadání požadavku a připojení opatření se v úvodní obrazovce (Obr.49) objeví v dolní části 
obrazovky nový řádek s požadavkem na údržbu a naopak v horní části zmizí ta opatření, která byla právě 
zadaným požadavkem vyřízena. 
 

Správce mostu by měl tímto způsobem postupně vyřídit všechna opatření z prohlídek. Ta, která 
nebudou řešena požadavkem na údržbu, označí jako vyřazená již dříve popsaným způsobem. Obdobným 
způsobem zadá i požadavky, které nevznikly na základě prohlídky (administrativní opatření, vyšší zájem 
apod.). V těchto případech odpadá označení opatření, které se zadávaným požadavkem souvisí. 
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Obr.50 

 
 Po zpracování všech opatření je možné přistoupit k ocenění požadavků. Ocenění 

požadavků se provede v tabulce Ocenění požadavků (Obr.50), kterou lze vyvolat z menu „Ocenění 
požadavků“. 

 
V horní tabulce se objeví jednotlivé zadané požadavky, v bílých polích se zobrazí množství a 

jednotkové ceny zadané při zadávání požadavků. Čísla je možno editovat i v tomto místě, takže je možné 
zadávat požadavky bez ocenění a cenu dodat až v této tabulce. V posledním sloupci se zobrazí již 
needitovatelná cena za každý požadavek. 

 
Ceny z posledního sloupce se sumarizují podle typu prací (BÚ, SÚ, IN, PP) a zobrazí se v sumáři 

dle typů údržby vpravo dole. Po ukončení editace ceny se všechny údaje uloží hromadně stisknutím 
tlačítka „Ulož“ (modrá disketa s tužkou vpravo dole). 
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Obr.51 

 
Tabulka Akce - Provedená údržba (Obr.51), ukazuje přehled všech provedených akcí na daném 

mostě. Tabulka zobrazuje číslo, datum zahájení a ukončení Akce. Klikne-li se na č. akce otevře se okno 
s detailními údaji o akci údržby (Obr.52).  

 
Novou akci údržby vytvoříme klinutím na tlačítko „Vkládání“, Uprostřed obrazovky se objeví 

dotaz, zda chcete zadat novou akci. Odpověď „Ano“ vytvoří novou akci údržby a objeví se základní 
obrazovka Provedená údržba-Akce pro zadání akce údržby (Obr.52). 

 
Zadání nové akce údržby je možno také zahájit v menu „Požadavky“ (Obr.48). V tabulce 

požadavků klikneme do levého sloupce toho požadavku, který je zadávanou akcí řešen. Uprostřed 
obrazovky se objeví dotaz, zda chcete zadat novou akci. Odpověď „Ano“ vytvoří novou akci údržby a 
objeví se základní obrazovka Provedená údržba-Akce pro zadání akce údržby (Obr.52). Na rozdíl od 
předchozího případu vytvoření nové akce, tato Akce údržby už bude vyřizovat daný požadavek (bude 
zaškrtnut check box u příslušného požadavku). 
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Obr.52 
 
 
Tabulka Provedená údržba-Akce (Obr.52), slouží k zaznamenání údajů o akci údržby a přiřazení 

jednotlivých požadavků na údržbu dané akci údržby. 
 
 Požadavky, které daná akce vyřizuje se připojí tím, že se v dolní tabulce v pravém sloupci 

zaškrtnou  v check-boxu (zaškrtávacím poli) příslušné požadavku. Akce údržby může splnit jeden či více 
požadavků najednou. Na Obr.52 je příklad Akce údržby, která vyřešila  dva požadavky na údržbu. 

 
Každá akce má svoje unikátní identifikační číslo, uvedené v záhlaví. V případě problémů se 

zadáváním použijte toto číslo při styku se správcem systému.   
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Obr.53 

 
Pokud se zobrazí Požadavky na údržbu, systém nabídne už jenom nesplněné požadavky. Pokud si 

nad tabulkou požadavků v check-boxu uživatel zvolí, že chce vidět i splněné požadavky, zobrazí se 
všechny požadavky (Obr.53). U těch požadavků, které jsou již splněny, je v levém sloupci příznak 
zařazení do akce a je uvedeno i identifikační číslo akce. Na obrazovce je vidět, že třetí a pátý požadavek je 
splněn akcí č. 47, první, šestý a sedmý akcí č.68, ostatní požadavky jsou dosud nesplněny.  
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Obr.54 

 
Pomocí položky menu ocenění údržby se vyvolá obrazovka Ocenění provedené údržby (Obr.54) 

pro zadávání údajů o skutečně dosažených cenách provedené údržby. Její charakter je podobný jako u 
tabulky pro odhad ceny za provedení požadavků (Obr.50).  

 
V horní tabulce se objeví jednotlivé splněné požadavky, v bílých polích se zobrazuje množství a 

jednotkové ceny zadané při zadávání požadavků. Zadává se nyní skutečné dosažená množství a 
jednotkové ceny, které mohou být jiné než předpokládané, když byl zadán požadavek na údržbu. 

 
V dolní tabulce se ceny sumarizují podle typu prací (BÚ, SÚ, IN, PP). V případě, že není možno 

rozdělit náklady mezi jednotlivé požadavky, lze zadat jen sumární hodnoty v dolní tabulce. Návrat 
k vypočítaným hodnotám nám umožní tlačítka: Vypočítaná (BÚ, SÚ, IN, PP). 

 
Po ukončení editace ceny se všechny údaje uloží hromadně stisknutím tlačítka „Ulož“ (modrá 

disketa s tužkou vpravo dole). 
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Obr.55 

 
Poslední menu údržbového modulu Tiskové sestavy (Obr.55) zajišťuje tisk přehledného seznamu 

nesplněných požadavků pro vybraný most. Požadavky se vytisknou kliknutím na tlačítko „Vytisknout 
požadavky“ přehledná sestava se pak exportuje přímo do programu MS-Excel, aby s ní bylo možno 
snadno pracovat (Obr.56). 

  
Podrobné uživatelské tisky údajů, setříděné podle různých kriterií bude zajišťovat tiskový modul v 

úvodní části systému (vstupní obrazovka) společně pro jednotlivé moduly systému. Jednotlivé dotazy 
budou zpracovány databázově jako SQL dotazy a odpověď bude předána v tabelární formě přímo ve 
formátu MS-Excel. Systém bude schopen zapamatovat si jednotlivé dotazy pro další opakované použití. 
Více v kapitole Tiskové sestavy. 

 

 
Obr.56 
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Obr.57 
 

 
2.8. Administrativní modul s kódy a systém administrativy.  
 

Administrativní modul zajišťuje autorizaci uživatelů systému, bezpečnostní rutiny systému a 
poskytuje informace o uživatelích resp. přístupech do systému.  

 
Přístup do administrativního modulu je ze základní tabulky systému Obr.6. Pro běžné uživatele je 

přístup omezen pouze na změnu vlastního hesla. Po odklepnutí tlačítka „Změna hesla“ se objeví tabulka 
Změna hesla uživatele, uživatel zadá staré heslo a pak své heslo může změnit v okně „Nové heslo“ a 
potvrdí jej v okně „Potvrzení hesla“. Vše vysvětluje Obr.57. 

 
Další funkce administrativního modulu jsou vyhrazeny pouze administrátor ům systému.  
 
Systém hospodaření s mosty umožňuje uživateli hledat další osoby, které mají oprávnění používat 

systém. Kliknutím na tlačítko „Osoby“ v základním okně administrativního modul (Obr.6) se zobrazí 
tabulka Osoby (Obr.58). 

 
V levé tabulce je možné vyhledat osobu, dle zadaných kritérií. V pravé tabulce je pak seznam 

vyhledaných osob. Kliknutím na jméno osoby se zobrazí údaje o dané osobě.  
 
 
 
 



Systém hospodaření s mosty – manuál ver. 6-07/2008 

červenec  2008 -50-   

 

 
Obr.58 

 
Základní členění administrativního modulu je následující: 

- evidence uživatelů 
- nastavení skupin uživatelů 
- nastavení skupin objektů 
- nastavení práv uživatelů pro dané skupiny objektů 
- archiv správců 
- nastavení rolí pro uživatele 
- číselníky 
- zálohování a archivace dat 
- provoz serveru 
 

Toto členění administrativního modulu je obsaženo v tabulce na Obr.59, která se zobrazí po 
klepnutí na tlačítko „Administrace“ Obr.6 a Obr.57. Kliknutím na jednotlivá tlačítka se přejde na další 
funkce administrativního modulu. 

 

K zajištění přístupu do systému je nutný souhlas správce mostu, který též rozhodne o úrovni 
přístupu pro jednotlivé uživatele. Každý uživatel systému tak má nastavena různá práva pro přístup 
k určitým datům a různá práva pro operace s daty. Např. dva uživatelé mohou mít přístup ke stejným 
datům, ale jeden je např. může jen prohlížet, ale nemůže je změnit či tisknout sestavy,  zato druhý může 
data editovat a tisknout.   

 
Pro každého uživatele se vkládá do databáze příjmení, jméno, titul, vzdělání, telefonní číslo, e-

mail, jeho zkratka a heslo pro vstup do systému, což je dokumentováno na Obr.60. 
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Obr.59 

 
Obr.60 
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Obr.61 

 
 

V tabulce na Obr.61 se vytvářejí skupiny uživatelů, které mají pak společný přístup ke skupinám 
mostů. Uživatel může být v libovolných skupinách uživatelů a tak mít přístup k různým skupinám mostů 
s různými úrovněmi přístupu. Uživatel má, ale vždy přístup ke skupině mostů a s takovými právy, jen 
které mu určí správce skupiny mostů.  

 
V tabulce na Obr.62 se vytvářejí skupiny mostů, které se pak následně přiřazují k jednotlivým 

skupinám uživatelů s příslušnými právy. Přiřazování práv skupin uživatelů ke skupinám mostů umožňuje 
tabulka na Obr.63. Tlačítkem „Zobrazení práv skupiny osob“ se ukáže k jakým skupinám mostů a s jakou 
úrovni oprávnění má přístup vybraná skupina uživatelů. 
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Obr.62 

 
Obr.63 
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Obr.64 

 
Práva se nastavují pomocí tzv. rolí. Role jsou vlastně určité předdefinované úrovně přístupu 

k objektům. Tyto role umožňují, že k jedné skupině mostů může jedna skupina uživatelů (např. s rolí 4b-
mostmistr) upravovat data o objektech, provádět prohlídky a pod, zatímco druhá skupina uživatelů (s rolí 
4e-BP) může v dané skupině objektů provádět jen běžné prohlídky a přitom nemůže měnit data o mostech.  

 
Přehled a vytváření nových rolí je možno z tabulky na Obr.64. Kliknutím na příslušnou roli ve 

sloupci „Popis role“ se zobrazí editační tabulka, kde se role upraví a změní. Kliknutím na tlačítko 
„Vkládání“ se vkládají nové role, což dokumentuje Obr.65. Administrátor zde vyplní popis role a zaškrtne 
jednotlivá práva, která role bude mít. 
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Obr.65 

 
2.9. Finanční modul 
 
Metodika finančního modulu je rozložena do těchto fází: 

- návrh a ocenění variant opravy/rekonstrukce mostu, 
- zadání jednotlivých variant do BMS, 
- vyhodnocení navržených variant. 

 
Stanovení RPH 
 
Podle vyhlášky 540/2002 Sb. Provádějící některá ustanovení zákona 151/1997 Sb., se cena za inženýrské 
a speciální pozemní stavby zjistí vynásobením počtu příslušných měrných jednotek základní cenou 
uvedenou v příloze č. 5 a násobí se příslušnými koeficienty (K5, Ki a Kp). 
Cena za mosty pozemních komunikací je podle vyhlášky uvažována v závislosti na konstrukční 
charakteristice, podle druhu vodorovné nosné konstrukce mostu, což bylo zapracováno do číselníku typu 
NK v BMS. 
 
Příslušnou měrnou jednotkou je pro mosty stanoven m2 plochy mostu. Při výpočtu plochy mostu se 
vychází z celkové délky nosné konstrukce mostu a celkové šířky mostu, tak jak je tato položka zavedena 
v BMS. 
 
Podrobný popis je zpracován v metodice pro stanovení RPH a pro používání finančního modulu: 
Metodika stanovení RPH pro mosty PK ver. 1/2007 - metodický návod pro stanovení RPH mostů 
Metodika finančního modulu BMS ver. 01/08 - metodický návod pro používání finančního modulu  
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Obr.66 

 
 
Zadání variant opravy/rekonstrukce  
 
Celkové náklady pro jednotlivé varianty navrhované opravy/rekonstrukce se skládají z následujících 
polžek:  
 
   N = NPR + NÚ+ NOP + NU  - ZH 
 

NPR  - náklady na provádění prohlídek, 
NÚ   - náklady na provádění údržby, 
NOP  - náklady na provádění oprav, 
NU  - náklady uživatelů komunikace, 
ZH  - zbytková hodnota mostu. 

 
Podrobný popis tvorby jednotlivých položek je popsán v Metodice finančního modulu BMS.  
 
 
Ve finančním modlu je možnost zadání a porovnání pěti různých variant pro návrh opravy/rekonstrukce 
mostu. Pro jednotlivé varianty mohou být uvažovány i náklady uživatelů komunikace.  
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Obr.67 

 
Náklady uživatelů komunikace 
 
Nálady uživatelů komunikace   NU   vznikají omezením provozu na mostním objektu a to snížením 
dovolené rychlosti (ztráta času), nebo převedením vozidel na objížďku (najeté km, ztráta času). Při 
hodnocení určitého mostu se nepředpokládá, že jsou podobné problémy na některých dalších mostech na 
dané komunikaci. Náklady uživatelů se potom stanoví následovně 
 
 NU  =   NZP  +  NOB 

 

Ke stanovení nákladů uživatelů komunikace je nutné znát předpověď budoucího vývoje dopravy na mostě 
(údaje se zjistí ze SDB Ostrava). Při hodnocení se též musí uvažovat rozložení dopravy ve špičkách 
s ohledem na tonáž vozidel. Intenzita dopravy je vyjádřena počtem automobilů, které projedou daným 
úsekem za 24 hodin pracovního dne v obou směrech. Intenzita dopravy - v mapě intenzit je toto číslo 
uváděno u jednotlivých dálnic, rychlostních silnic, ale i silnic I. tříd.  Při plánování se uvažuje intenzita 
výhledová (zhruba na 20 let dopředu), která se vypočítá podle koeficientů růstu ze současných 
naměřených hodnot.  

Pro hodnocení variant ve finančním modulu BMS doporučujeme uvažovat náklady uživatelů pouze ve 
zvláště zdůvodněných případech, kdy se jedná o vysoce exponované mosty a nebo porovnání variant 
s omezenou dopravou.  
Při zkušebních výpočtech bylo zjištěno, že vzhledem k velkým intenzitám dopravy, jsou tyto náklady 
srovnatelné, nebo i řádově vyšší než náklady na opravu/rekonstrukci mostu a ovlivňují tak zásadním 
způsobem výběr jednotlivých variant.  
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Obr.68 

Tiskové výstupy z finančního modulu 
 
Na základě zadaných variant opravy/rekonstrukce je následně možný tisk výpočtu hodnocení pro 
jednotlivé navržené varianty: 

 
Obr.69 
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Výběr vhodné varianty řešení opravy/rekonstrukce/výměny je založen na minimalizaci celkových nákladů 
v hodnoceném období. V navrženém modelu je každé rozhodnutí o opravě hodnoceno na základě indexu 
opravy (RI), který určuje vhodnost navržené opravy v porovnání s variantou bez opravy, nebo s variantou 
s nejnižšími náklady. Čím je tento index menší, tím je navržená alternativa vhodnější, s ohledem na 
celkové náklady za dobu hodnocení.  
 
Při výpočtu indexu RI jsou uvažovány NPR  - náklady na provádění prohlídek, NÚ   - náklady na provádění 
údržby, NOP  - náklady na provádění oprav, NU  - náklady uživatelů komunikace a ZH  - zbytková hodnota 
mostu. Pro každou alternativu řešení se tento index stanoví podle vzorce : 

 
 
 (NPR + NÚ+ NOP + NU   - ZH)  opravy nebo výměny 
RI =    (NPR + NÚ+ NOP + NU   - ZH )  bez opravy, nebo nejnižší alt. 

 
Jedná se tedy poměr posuzované varianty k variantě s nejnižšími náklady. 
 
 
 
Dalším tiskovým výstupem je tisk vyhodnocení pro všechny navržené varianty, včetně přehledných grafů 
jednotlivých položek. 
 

 
 

Obr.70 
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2.10. Tiskové výstupy z BMS 
 
V současné době jsou tiskové výstupy z BMS zpracovány ve čtyřech různých úrovních: 
 
Evidenční modul 
 

V evidenčním modulu je v tabulce základních údajů připravena tisková sestava pro mostní list 
(viz. Obr.16), vyvolá se stiskem tlačítka „Mostní list“ 

 
Formulář mostního listu byl částečně upraven a na základě projednání a schválení Systému 

hospodaření s mosty, předpokládáme jeho další drobné úpravy. Formulář je navržen ve formátu .doc, je 
možné jej přímo tisknout a nebo uložit na vlastním počítači. 

 
Inspekční modul 

 
V inspekčním modulu je opět v tabulce základních údajů připravena tisková sestava prohlídky, 

automaticky se volí formulář podle druhu provedené prohlídky (běžná, hlavní, mimořádná, technická), 
tisk je možno volit úplný s vybranou fotodokumentací a nebo bez fotodokumentace,viz str.28, Obr.37 a 
str.29, Obr.38. 

 
Protokoly prohlídek jsou zpracovány ve formátu .doc, po jejich vygenerování ze systému je 

možné je před tiskem formátovat a upravit dle vlastní potřeby. Protokol je možné opět přímo tisknout a 
nebo uložit na vlastním počítači. Případné úpravy protokolu se neukládají zpět na server.  

 
Jako součást protokolu je možné tisknout též fotodokumentaci, jednotlivé fotografie je nutné pro 

tisk vybrat zaškrtnutím políčka (Tisknout) v inspekčním modulu a tisk se provádí i s popisem. 
 

Údržbový modul 
 

V údržbovém modulu je připravena tisková sestava s přehledem požadavků na údržbu (viz. str. 
48, Obr.57). 

Přehledy požadavků na údržbu jsou zpracovány ve formátu .xls, po jejich vygenerování ze 
systému do tabulkového procesoru (většinou Excelu) je možné je před tiskem formátovat a upravovat dle 
vlastní potřeby. 

 
Samostatné tisky 
 

Samostatné tiskové sestavy lze vyvolat ze základní vstupní tabulky systému (str. 6, Obr.6), kde se 
po odklepnutí tlačítka „Tisky“ objeví další tabulka s nabídkou tiskových sestav (Obr.71). 
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Obr.71 

 
 

Tisky z evidenčního modulu 
 
Samostatné tisky jsou rozděleny na tisky z evidenčního modulu (Mosty a Podjezdy), 

z inspekčního modulu (Prohlídky) a z údržbového modulu (Údržby). Kliknutím na příslušné tlačítko se 
zobrazí další menu pro výběr tiskových sestav. 

 
Tisky údajů o mostech  
 
Tabulka Tisky-přehledy mostů (Obr.72), vyvolaná klikem na tlačítko „Mosty“ umožňuje 

tisknout údaje o vybraných mostech. Pro tisk je vždy nutné vybrat správce mostu, nebo číslo silnice a 
nebo úsek na vybrané komunikaci (Staničení od – do), pro který má být tisková sestava provedena. Výběr 
je možný i podle dalších kritérií. 
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Obr.72 

 
Tisky z evidenčního modulu u mostních objektů (Obr.72) jsou: 
 
Registr Objektů  

 Stisknutím tlačítka „Registr objektů“ se vytiskne základní mostní pasport, ve stavu tak jak je 
dosud dodáván z Databanky nebo jak byl aktualizován z mostních listů nebo správci mostů. 

 
Stavební stav a zatížitelnost 

Tlačítkem „Stavební stav a zatížitelnost“ se vytiskne pouze tabulka s evidenčními čísly mostů, 
stavebními stavy a jednotlivými hodnotami zatížitelnosti a použitelnostmi. 

 
Vlastní sestava 

Tlačítkem „Vlastní sestava“ se vytiskne vlastní tisková sestava, která byla uživatelem 
předdefinována. Definování vlastní tiskové sestavy se provádí tak, že se klikne na tlačítko „Definování 
vlastní sestavy“, otevře se tak tabulka „Výběr informací pro vlastní sestavu“ (Obr.73) kde je možné 
zatrhnout požadovaných údaje pro vlastní sestavu. Vybrané údaje se uloží tlačítkem „Uložit výběr“. Poté 
po návratu na Obr.66 a kliknutím na tlačítko „Vlastní sestava“ se vytiskne uživatelem předdefinovaná 
vlastní tisková sestava. 

Vlastní výstup je opět ve formátu .xls a může být následně libovolně upravován. Výstup je vždy 
setříděn vzestupně podle evidenčních čísel objektů, je ale možné i setřídění podle libovolného sloupce. 
 
Reprodukční pořizovací hodnota 

Tímto tlačítkem se vyvolá tisková sestava ukazující Reprodukční pořizovací hodnotu pro danou 
skupinu mostů.  
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Obr.73 

 
 
Tisky údajů o podjezdech 
 
Klinutím na tlačítko „Podjezdy“ na Obr.71 se zobrazí tabulka Tisky-přehled podjezdů (Obr.74). 

Zde je možné vytisknout tiskovou sestavu se základními údaji o podjezdech.  
 
Pro tisk je vždy nutné vybrat správce podjezdu, nebo číslo silnice a nebo úsek na vybrané 

komunikaci (Staničení od – do), pro který má být tisková sestava provedena. Výběr je možný i podle 
dalších kritérií.  

 
Po zadání výběru podjezdů se stiskem tlačítka „Přehled podjezdů“ se vytiskne tisková sestava se 

základními údaji o uživatelem vybraných podjezdech. Sestava je formátu .xls a může být libovolně dále 
upravována. 
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Obr.74 

 
 
 
 
Tisky z inspekčního modulu 
 
Kliknutím na tlačítko „Prohlídky“ na Obr.71 se otevře tabulka Tisky-přehled prohlídek 

(Obr.75). Tisk z inspekčního modulu umožňuje samostatně vytisknout: 
- seznam opatření navržených v posledních hlavních (1.HPM, HPM a MPM), 
- seznam opatření navržených v posledních běžných prohlídkách 
- tiskovou sestavu s termíny hlavních a mimořádných prohlídek mostů, 
- tiskovou sestavu s termíny běžných prohlídek mostů.   
 
Opět je nutné před vlastním tiskem provést výběr základních parametrů a poté stiskem tlačítka se 

vygenerují příslušné tiskové sestavy pro zadané objekty  ve formátu .xls, které je možné nadále formátovat 
a upravovat před tiskem. 
 
Tisková sestava s termíny hlavních prohlídek slouží správců k plánování termínů následných prohlídek 
mostů. 

 
 
 
 



Systém hospodaření s mosty – manuál ver. 6-07/2008 

červenec  2008 -65-   

 

 
Obr.75 

 
 
 

Tisky z údržbového modulu 
 
Tisk z údržbového modulu umožňuje samostatně vytisknout tiskovou sestavu „Přehled požadavků 

na údržbu mostů“. Sestava se vyvolá kliknutím na tlačítko „Údržby“ (Obr.71) poté na následující 
obrazovce se klikne na tlačítko „Přehled požadavků na údržbu mostů“ a následně se zobrazí okno Tisky - 
údržba (Obr.76). 

 
V okně Tisky - údržba je opět nutné před vlastním tiskem provést výběr základních parametrů a 

poté stiskem tlačítka „Tisk sestavy do Excelu“ se vygeneruje tisková sestava „Přehled požadavků na 
údržbu mostů“, kde se zobrazí k vybraným objektům požadavky na údržbu ve formě souhrnných 
finančních prostředků, které jsou  rozděleny dle jednotlivých typů prací  (BÚ, SÚ, IN, PP). 

 
Tisková sestava je ve formátu .xls a lze ji nadále formátovat a upravovat před tiskem. 
 
Ukázky některých tiskových sestav jsou v příloze manuálu. 
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Obr.76 
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3.   Závěr 
  
3.1. Zavedení a provoz Systému hospodaření s mosty 
    

Systém hospodaření s mosty  je k datu vydání tohoto manuálu plně zaveden (včetně potřebného 
doplnění dat) 

- na všech správách a závodech ŘSD ČR, 
- v krajích Jihomoravském, Karlovarském, Libereckém, Vysočina a z části v Plzeňském, 
- ve městech Praha, Brno a Plzeň. 
 
Dále se postupně zavádí u jednotlivých správců mostních objektů. Jedná se o systém, který 

vyžaduje stálou údržbu a je nutné pracovat na jeho dalším vývoji. Zavedení systému je možné pro další 
jednotlivé správce zajistit v postupných etapách, podle jejich možností.  Pro správce, kteří Systém 
hospodaření s mosty používají je jeho přínos jednoznačný.  

 
3.2.  Publikace související se Systémem hospodaření s mosty 
 
1. Metodický pokyn provozování Systému hospodaření s mosty - metodický návod pro práci se 
Systémem hospodaření s mosty (schváleno MD-OI č.j. 849/08-910-IPK/1 ze dne 26.09.2008) 
2. Popis položek BMS - vysvětlení jednotlivých položek Systému hospodaření s mosty 
3. Metodika stanovení RPH pro mosty PK ver. 1/2007 - metodický návod pro stanovení RPH mostů 
4. Metodika finančního modulu BMS ver. 01/08 - metodický návod pro používání finančního modulu  
5. Katolog závad mostních objektů PK – Pontex 2008 (schváleno MD-OI č.j. 850/08-910-IPK/1 ze dne 
26.09.2008) 
 
Tyto publikace jsou dostupné v elektronické podobě (formát pdf) přímo v Systému hospodaření s mosty a 
je možné si je tam prohlédnout a uložit na svůj počítač. Na vyžádání u správců systému (viz.str.3) je 
možné tyto publikace získat v tištěné podobě nebo na CD.  
 
 
3.3. Základní předpisy k evidenci mostů a k provádění prohlídek mostních objektů na 

pozemních komunikacích 

 
1. VYHLÁŠKA č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích. 
2. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví 
3. ČSN 73 62 20 Zatížitelnost a evidence mostů PK 
4. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK 
5. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK – Věstník dopravy MDS č. 6 z 
    24.03.1998 
6. TP 175  Stanovení životnosti BK objektů PK – příloha „A“ 
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