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6.1 ÚVOD

6.1.1 Všeobecně

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
TKP 1 - Všeobecně.

Technické podmínky uvedené v této kapitole stanovují 
základní požadavky pro provádění cementobetonových 
krytů vozovek. Navazují na ČSN 73 6171 Stavba 

cementobetonových krytov vozoviek a na nové, zejmé
na zahraniční zkušenosti.

6.1.2 Technické požadavky na konstrukční 
vrstvy

Konstrukci podkladních vrstev i cementobetonového 
krytu určuje dokumentace stavby.

Podklad pod betonový kryt musí být především dosta
tečně únosný a ve správném sklonu s neerodovatelným 
povrchem.

Vrstva ležící bezprostředně pod cementobetonovou 
deskou musí po obou stranách přesahovat z techno
logických důvodů (pojezd stroje pro pokládku CB 
krytu) minimálně 35 cm .

Další požadavky na vlastnosti přesahu pro pojezd fini
šeru, které značně ovlivňují kvalitu CB krytu s ohledem 
na rovnost, jsou: dostatečná únosnost bez nebezpečí 
deformací, dostatečná drsnost zamezující klouzání stro
je zejména při betonáži v podélném sklonu, rovnost 
a průběžně prováděné čištění pojezdové dráhy.

Provedení živičné mezivrstvy řeší dokumentace stavby.

6.1.3 Technické požadavky pro cementobetonový 
kryt

6.1.3.1 Výšky a tloušťka krytu určené dokumentací 

stavby

Pro měření výšek CB krytu, podkladních vrstev.podsy- 
pu a podloží a zároveň pro jejich kontrolu stavebním 
dozorem slouží body vytyčovací sítě, které musí být 
zhotovitelem udržovány po celou dobu výstavby až do 
převzetí vozovky, kdy se vytyčovací síť předá odběrateli 
k následnému využití. Výšky a poloha těchto bodů musí 
odpovídat svou přesností ČSN 73 0422. Jejich vzdá

lenost je max. 100 m. Výšky podle dokumentace se měří 
v příčných profilech vybraných stavebním dozorem. 
Pokud by v souvislém úseku měla být provedena deska 
o tloušťce menší o víc než 5 mm, je třeba po předchozím 
souhlasu stavebního dozoru provést odpovídající korek
ci projektových výšek krytu. Pro odchylky od výšek 
podle dokumentace platí ustanovení článků 3.5.1 a 3.5.2 
CSN 73 6171.

Tloušťka CB krytu je stanovena dokumentací stavby. 
U dvouvrstvé betonáže je minimální tloušťka betonu 
vrchní vrstvy 5 cm.

6.1.3.2 Rovnost povrchu

Geometrii povrchu krytu určuje dokumentace stavby. 
Povolené odchylky jsou uvedeny v čl. 6.6 této kapitoly.

6.1.3.3 Drsnost povrchu

Požadavky na protišmykové vlastnosti povrchu a na 
makrotexturu při povrchové úpravě cementobetonového 
krytu zdrsněním podrobně specifikuje dokumentace 
stavby s přihlédnutím k požadavkům na minimalizaci 
hlukových emisí.

Upřednostňuje se tzv. negativní makrotextura povrchu. 
Po dohodě s objednatelem lze ve zvláštních případech 
provádět též tzv. vymývané povrchy za dodržení přís
ných opatření, která platí pro tuto technologii. U vozo
vek skupiny I se klade zvláštní důraz na dobré drenážní 
vlastnosti povrchu - tzn. rychlý odtok vody s povrchu 
krytu. Úprava povrchu vlečenou jutou je povolena.

Dlouhodobá drsnost je zajištěna zvýšenými požadavky 
na ohladitelnost hrubého kameniva.

6.1.3.4 Šířka a délka desky

Šířky a délky desek předepisuje dokumentace stavby. 

Platí pro ně následující zásady:

- Příčné spáry se provádějí ve vzdálenosti 25 násobku 
tloušťky desky, avšak nejvýše ve vzdálenosti 6 m.

- Délka desky nesmí překročit 1,5 násobek šířky 
desky.

- U vyztužených desek určuje velikost desek doku
mentace stavby.

- Kryty na vozovkách o šíři větší než 4 m mají jednu, 
o šíři větší než 10 m dvě podélné spáry.

- Podélné spáry v dopravním pásu se umisťují s ohle
dem na dopravní zatížení jednotlivých pruhů. Jejich 
polohu určuje realizační dokumentace stavby na 
základě DZPS a odsouhlasení stavebním dozorem.

6.1.3.5 Spáry

Druh, konstrukční úpravu a uspořádání spár určuje 
dokumentace stavby. Obecně se příčné spáry zřizují 
v pravidelných vzdálenostech kolmo k ose vozovky, 
podélné spáry rovnoběžně s její osou. Příčné spáry 
cementobetonových krytů musí být vyztuženy, podélné 
spáry musí být kotveny ve shodě s dokumentací stavby. 
Na mostních objektech mohou být prováděny šikmé 
příčné spáry.

Pracovní spáry příčné i podélné se zhotovují jako těsné, 
výjimečně jako prostorové. Spolupůsobení desek, které 
specifikuje dokumentace stavby, může být zabezpečeno 
úpravou kluznými trny nebo kotvami, výjimečně, kromě 
dálničních vozovek, pouze na ozub. Nejmenší délka 
desek je 3,0 m.

Úprava pracovních spár pro utěsnění je stejná jako 

u řezaných spár.
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V přechodových oblastech u mostů nebo jiných objektů 
s průběžným CB krytem, kde je očekáváno působení 
velkých podélných sil, se zřizují nejméně dvě za sebou 
umístěné prostorové spáry s poddajnými vložkami nebo 
se provedou betonové zemní kotvy (prahy) pro zachy
cení podélných sil. Pokud je na mostním objektu netuhý 
kryt, provede se tento kryt také v přilehlé části 15-20 m 
před a za mostním objektem ve shodě s požadavky 
dokumentace stavby.

Smršťovací spáry se zhotovují řezáním v zatvrdlém 
betonu. Hloubka řezu, kterou předepisuje dokumentace 
stavby, se u vyztužených příčných spár volí 0,25 h až 
0,30 hau podélných kotvených spár 0,30 h až 0, 35 h, 
kde „h“ je tloušťka cementobetonového krytu.

Následně pro možnost utěsnění spár zálivkou je ne
zbytné příčné spáry rozšířit drážkou na šířku 10-12 mm 
do hloubky 25 - 30 mm a podélné spáry se rozšíří na 
šířku 8 mm a hloubku 20 - 25 mm.

Vzhledem k příznivějším podmínkám pro dlouhodobé 
chování zálivek spár se provede zkosení hran spár, 
pokud je stanoveno v ZTKP.

6.1.3.6 Kotvení a vyztužování spár

Druh, rozměry a uložení výztužných a kotvicích prvků 
stanovuje dokumentace stavby.

Ocelové kluzné trny zajišťují spolupůsobení desek při 
přenosu svislého zatížení a stejnou výšku polohy hran 
na příčných spárách. Ocelové kotvy navíc slouží k za
mezení rozestupu sousedních desek v podélných spá
rách. Kluzné tmy a kotvy musí vyhovovat ustanovení 
článku 6.2.5. Typ a druh nátěru a antikorozní úpravy 
musí být odsouhlaseny stavební dozorem.

Kluzné ocelové tmy musí být uloženy v příčné spáře 
uprostřed tloušťky desky v jedné rovině, rovnoběžně 
s podélnou osou a povrchem vozovky, ve vzájemné 
vzdálenosti 25 až 50 cm. Potřebné množství, profil 
a rozmístění resp. vzdálenost kluzných trnů určuje podle 
stupně zatížení jízdního pruhu dokumentace stavby. 
Jestliže v dokumentaci stavby není uvedeno jinak, pak 
vzdálenost trnů na silně zatížených jízdních pruzích je 
25 cm, na slabě zatížených jízdních pruzích je možno 
tuto vzdálenost až zdvojnásobit. Vzdálenost trnů na 
odstavném pruhu (krajnici) je 50 cm. Vzdálenost vnější
ho trnu od kraje desky popř. od podélné spáry je 25 cm.

Pro kryty vozovek skupiny I a II jsou předepsány trny 
o průměru 25 mm a délky nejméně 50 cm.

Příklad vyztužení příčné spáry:

- slabě zatížený jízdní pruh:

25 7x50 25

- silně zatížený jízdní pruh:

25 4 x 25 3 x 50 4 x 25 25

- odstavný pruh (krajnice)

25 3 x50 25

Do podélných spár musí být kotvy umístěny ve středu 
tloušťky desky. V každém poli musí být 3 kotvy, které 
jsou od sebe vzdálené max 1,5 m. V případě silně zatí
žených jízdních pruhů se počet kotev zvyšuje na 5 na 
jednu desku.

V přímých úsecích jsou kotvy ve stejnoměrném odstupu 
(vztaženo na délku desky). V obloucích o poloměru od 
600 m jsou kotvy vždy uloženy ve třetině délky desky.

Pro kryty vozovek skupiny I a II jsou předepsány kotvy 
o průměru 20 mm a nejmenší délce 80 cm, u vozovek 
skupiny III se předepisují kotvy o průměru od 16 mm 
a nejmenší délce 60 cm.

Na plochách s příčnou i podélnou dopravou jsou spáry 
upraveny tak, aby byla zajištěna možnost pohybu 
a přenosu zatížení v obou směrech.

6.1.3.7 Vyztužování desek

Vyztužování se provádí jen při zvláštních požadavcích, 
např. je-li délka desky větší než 25 násobek tloušťky 
desky, na mostních konstrukcích nebo ve zvi. případech 
(např. poddolované území). Procento vyztužení určuje 
dokumentace stavby. U vozovek skupiny I a II musí být 
toto procento minimálně 0,3, u dalších skupin mini
málně 0,2 v podélném směru. Hmotnost podélné výztu
že má být asi 2,5 násobek hmotnosti příčné výztuže. Na 
okrajích desek má být podélná výztuž v menších vzdá
lenostech než uprostřed desky. Průměr vyztužovací 
oceli musí být min. 5 mm. Krytí výztuže musí být min. 
5 cm a max. 7 cm od povrchu desky a min. 3 cm od 
spodního líce desky.

6.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Všechny materiály musí být odsouhlaseny objedna
telem nebo stavebním dozorem před započetím prací 
a jejich vhodnost musí být ověřena průkazními zkouška
mi.

6.2.1 Cement
Platí ustanovení čl. 4.1 ČSN 73 6171.

Při výběru cementuje nutno věnovat zvláštní pozornost 
jemnosti mletí. Horní mez jemnosti u silničního cemen
tu je podle ČSN 72 2124 3500 cm2/g. U jrortlandského 

cementu se nesmí překročit mez 4000 cm/g.

Zhotovitel je povinen průběžně bez odkladů předkládat 
stavebnímu dozoru výsledky zkoušek cementu.

Cement, jehož vlastnosti se v průběhu skladování 
zhoršily, nesmí být použit.



Cement, který byl skladován v silu po dobu delší než 
3 měsíce, nesmí být použit, pokud se neprokáží jeho 
vlastnosti a tím vhodnost jeho použití.

Pokud je CB kryt prováděn technologií vícevrstvé beto
náže, musí být použita pro všechny vrstvy stejná značka 

cementu.

6.2.2 Kamenivo

Pro všechny skupiny CB vozovek se musí použít 
drobného kameniva třídy A nebo štěrkopísku třídy A. 
Pro skupinu vozovek I se musí použít hrubého kameniva 
třídy A, pro skupinu vozovek II, III, IV je povoleno 
použít hrubého kameniva třídy B.

Kamenivo musí odpovídat kvalitativním požadavkům 
ČSN 72 1512 a její změny 1.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat písku, neboť má 
značný vliv na kvalitu a zpracovatelnost malty. V přípa
dě dvouvrstvé betonáže je třeba pro vrchní beton použít 
kameniva, které má v podílu pod 4 mm nejméně 30 % 
křemičitých zrn.

Pro drcené hrubé kamenivo nad 8 mm se doporučuje pro 
vozovky skupiny I hodnota otlukovosti Los Angeles do 
20%, hodnota koeficientu ohladitelnosti je určena tab. 3. 
ČSN 73 6171, doporučuje se obsah křehkých zrn max. 

5%.

Kamenivo nesmí obsahovat aktivní SÍO2 z důvodu 
nebezpečí tzv. alkalického rozpínání a obsah slídy musí 
být v souladu s čl. 4.2.3 ČSN 73 6171.

6.2.3 Záměsová voda

Musí být čistá a nesmí obsahovat látky, které by nega
tivně ovlivňovaly vlastnostibetonu. Musí vyhovovat 
ustanovení ČSN 73 2028 a ČSN 73 6171. Nepovoluje 

se zdroj povrchové vody, u kterého by mohlo dojít 
k jakémukoliv jejímu znečištění. Všeobecně lze použít 
pitné vody z vodovodu.

6.2.4 Přísady do betonu

Lze použít přísad, na které je vydáno osvědčení o vhod
nosti na základě zkoušek provedených oprávněnou od
bornou institucí nebo přísad v praxi dlouhodobě 
osvědčených. Pro zvýšení trvanlivosti všech vozovko- 
vých betonů se předepisuje povinnost použít vhodné 
prevzdušňovači přísady. Tato přísada musí být schopna 
tvořit v betonu kulovité póry o průměru 20 - 300 
(účinný vzduch) v množství minimálně 2,5% objemu 
celkového obsahu vzduchu s prostorovým rozložením 
pórů do 0,18 mm měřeno Rosiwallovou metodou.

Vlastnosti betonu při současném použití plastifikační 
a provzdušňující přísady pro zlepšení zpracovatelnosti 
betonu se musí prokázat průkazními zkouškami.

Přísady do betonu nesmí obsahovat chloridy, musí mít 
konstantní vlastnosti, musí být udržovány v homo- 
genisovaném stavu, musí vyhovovat ON 72 2321 
a ON 72 2322 a podléhají schválení stavebního dozoru.

Pokud bude nutno použít látek zpomalujících nebo 
urychlujících tuhnutí betonu, musí být vhodnost jejich 
použití rovněž prokázána průkazními zkouškami a pou
žití předem schváleno stavebním dozorem.

6.2.5 Ocel

Pro kotvení podélných spár se použije kotev z hřebínko- 
vé oceli jakostní značky 10 425 nebo 10 505, jejichž 
povrch je ve střední části v délce min. 20 cm chráněn 
proti korozi (např. povlakem z umělé hmoty).

Pro vyztužování příčných spár se použije kotev z oceli 
s hladkým povrchem jakosti 10 216 nebo 11 393, které 
jsou po celém svém povrchu opatřeny plastovým nátě
rem resp. povlakem, který zaručuje ochranu oceli proti 
korozi a zároveň umožňuje prokluz kotvy v betonu. 
Plášť ani konce trnů nesmějí být jakýmkoliv způsobem 
zdeformovány, protože musí být umožněn volný pohyb 
trnů v betonu.

Ocelové kotvy a trny musí být skladovány tak, aby 
nedošlo k jejich jakémukoliv znečištění nebo zdeformo
vání či poškození jejich povrchové ochrany.

Pro plošnou výztuž desek může být použito pouze oceli 
značky 10 425, případně Kari sítí.

6.2.6 Hmoty pro ošetření povrchu čerstvého 

betonu

Ochrana povrchu čerstvého betonu proti ztrátě vody 
(vysušení povrchu betonu) se provádí následujícími 
způsoby:

- nanesením přiměřeného množství ochranného pro
středku, který vytváří vodonepropustný film,

- rozprostřením rohoží nebo vlhkého písku na povrch 
betonu,

- rozprostřením plastické fólie na povrch betonu,

- mlžením vodou.

Tekuté filmotvomé hmoty, používané pro ošetření po
vrchu čerstvého betonu musí splňovat následující poža
davky:

- musí být stříkatelné,

- film m usí být vodonepropustný,

- film musí být stabilní po dobu nejméně 7 dní a po 4 
týdnech se má rozpadnout,

- hmota nesmí svým chemickým vlivem ovlivnit pro
ces tuhnutí cementu nebo svým fyzikálním vlivem 
negativně působit na povrch betonu (např. zvýšení 
kluzkosti povrchu).

Pokud se pro ochranu povrchu betonu použije filmotvomého 
prostředku, je třeba zkouškami prokázat jeho dostatečnou 
ochrannou schopnost (viz čl. 4.6 ČSN 73 6171) a určit 

vhodnou dávku nástřiku při různých klimatických 
podmínkách. Zkouška parotěsnosti se provádí podle 
CSN73 6180.
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Konkrétní ochrana povrchu musí být odsouhlasena 
stavebním dozorem, přičemž je nezbytné vzít v úvahu 
ekologické faktory. Při srovnatelné účinnosti musí mít 
přednost bezrozpouštědlové hmoty.

Voda používaná pro ošetření betonu musí splňovat 
požadavky pro záměsovou vodu, které jsou uvedeny 
v kap. 6.2.3.

6.2.7 Hmoty pro utěsňování spár

6.2.7.1 Pro utěsňování spár lze použít:

- zálivek za horka,

- zálivek za studená,

- prefabrikovaných vložek.

V místech, kde dochází ke zvýšenému působení ropných 
produktů (parkoviště nákladních automobilů, přečerpá
vání pohonných hmot a olejů a jejich skladování, ap.), 
musí být těsnící hmoty odolné proti jejich účinkům.

6.2.7.2

Technické kvalitativní požadavky na vlastnosti hmot 
pro utěsňování spár nejsou uvedeny v žádné ČSN a lze 

proto pro tento účel použít dále uvedených zahraničních 
norem nebo předpisů, jestliže oblast jejich použitelnosti 
odpovídá konkrétním podmínkám stavby. Tento předpis 
nebo norma musí být uveden v ZTKP. Pokud v ZTKP 
nejsou vlastnosti hmot pro utěsňování spar speci
fikovány, platí ustanovení podle předpisu citovaného 
v čl. 6.2.7.2 a).

Pro specifikaci těsnící hmoty a kontrolu její jakosti lze 
použít např.:

a) Technických dodacích podmínek pro živičné záliv- 
kové hmoty na těsnění spar TL bit Fug 82 (SRN).

b) Amerických norem ASTM (viz seznam)

6.2.7.3

Jakost těsnících hmot musí být dokladována osvědče
ním o vhodnosti vystaveným oprávněnou státní zkušeb
nou nebo certifikátem o jakosti (tuzemské výrobky).

Těsnící hmoty musí být skladovány a používány v sou
ladu s technologickým předpisem výrobce.

6.2.7.4

Při použití zálivkových hmot za horka i tmelů za studená 
se musí po vymezení výšky těsnění použít tzv. před- 
těsnění. Pro předtěsnění smí být použity jen stlačitelné 
a nehnijící materiály jako např. profily z mikroporézní 
pryže a průměru vždy o cca 20% větším než je šířka 
těsněné spáry. Bezprostředně po nařezání spár, nesta- 
noví-li stavební dozor jinak se dno spáry opatří 
ochranným gumovým profilem o průměru řezu spáry, 
který zamezí vniknutí nečistot do trhliny, která se pod 
nařezanou spárou vytvoří.

Seznam amerických norem týkajících se těsnění spár 
v cementobetonových krytech:

1. Zálivky za horka:
- vozovky skupiny L, I, II : ASTM D 3406-85
- vozovky skupiny UI a IV. : ASTM D 1190-74 (1980)

2. Zálivky za horka antikerosenní:
- vozovky skupiny L, I a II : ASTM D 3569-8j

- vozovky skupiny L (stojánky), lil a IV
: ASTM D 1854-74(1985)

3. Zálivky za studená:
- minimální šířka spáry 13 mm

: ASTM D 2628-81

4. Vložky do spár (těsnící) : ASTM D 2628-90
- mazivo, usnadňující vtlačování

vložek do spár : ASTM D 2835-89

6.2.8 Beton

Složení vozovkového betonu a jeho vlastností musí být 
prokázány průkazními zkouškami, které provádí nebo 
zajišťuje zhotovitel.

S výsledky průkazních zkoušek musí být stavebnímu 
dozoru předloženy k odsouhlasení receptury nejpozději 
35 dní před započetím betonáže nebo před případnou 
změnou receptury.

Vlastnosti betonu musí odpovídat požadavkům čl. 4.8 
, ČSN 73 6171 a pro vozovky skupiny I dále uvedeným 

požadavkům:

při průkazních zkouškách:

- obsah vzduchu v zatvrdlém betonu Rosiwallovou 
metodou podle ČSN 73 1331 - objem pórů 20-300 

min. 2,5%, faktor prostorového rozdělení pórů max. 
0,18 mm,

- 28 denní pevnost v tahu za ohybu min. 5,2 MPa,

- odolnost proti účinkům rozmrazovacích látek meto
dou automatického cyklování - po 150 cyklech musí 
být odpad nižší než 1000 g/m2.

při kontrolních zkouškách:

- 28 denní pevnost v tahu za ohybu min. 4,5 MPa, 
koeficient variability max. 10%,

- odolnost proti účinkům rozmrazovacích látek 
(ČSN 73 1326) metodou automatického cyklování - 
po 100 cyklech odpad nižší než 1000 g/m2, metodou 

ruční manipulace po 75 cyklech max. stupeň b (malé 
povrchové odlupování),

- obsah vzduchu v zatvrdlém betonu se měří mikro
skopicky Rosiwallovou metodou. Objem pórů o roz
měrech 20-300 musí být min. 2%, faktor prostorového 
rozdělení pórů max. 0,22 mm.

Vlastnosti betonu pro vozovky skupin II, III, a IV musí 
odpovídat požadavkům ČSN 73 6171 tabulka 3. 

Obecně se zdůrazňuje nutnost zvýšené kontroly obsahu 
vzduchu v čerstvé betonové směsi. Obsah vzduchu se 
měří každou hodinu, při náhlých změnách teploty nebo 
v případě pochybnosti častěji.
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Při použití kameniva o menším max. zrnu (např. v přípa
dě dvouvrstvé betonáže) se předepisuje obsah vzduchu 
v čerstvé betonové směsi v souladu s ČSN P ENV 206 
a ČSN 73 6171 takto:

max. zrno kameniva min. obsah vzduchu
[mm] [%]

32 4,5
16 5

8 6

Konzistence musí vyhovovat technologii betonáže.Je 
žádoucí používat co ncjnižšího množství vody. Vyšší 
obsah vody má negativní vliv na trvanlivost betonu a v 
případě betonáže finišerem s posuvnými bočnicemi také 
na pokles hrany desky.

6.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

6.3.1 Složení betonové směsi

a) množství cementu a jeho druh se stanoví s ohledem 
na požadovanou trvanlivost a pevnost průkazními 
zkouškami. Pro vozovkové betony jsou podle skupin 
vozovek určeny druhy cementů - viz čl. 6.2.1.

Směrně množství cementu na lm betonu stanoví tabulka 
č.3 ČSN 73 6171 a její změny 1.

Směrné hodnoty obsahu cementu pro dvouvrstvou beto
náž jsou následující:

2
obsah cementu [kg/m ]

spodní beton vrchní beton

betonáž do bočnic 320 370

betonáž s posuvnou bočnici 350 400

b) doporučuje se, aby obsah všech jemných zrn do 
0,25 mm nebyl větší než 450 kg/m ,

c) obsah vody vyjádřený vodním součinitelem nemá 
přesáhnout hodnotu 0,45. Vlhkost obsažená 
v kamenivu se připočítává k celkovému obsahu 
vody. Tekuté přísady se zohledňují ve vodním 
součiniteli tehdy, pokud se používají v množství 
větším než 3 l/m3 betonu;

d) požadavky na složky betonu jsou uvedeny v čl. 6.2. 
Křivka zrnitosti kameniva složené betonové směsi 
má vyhovovat optimálním podmínkám fyzikálně 
mechanických vlastností betonu, Teologickým po
žadavkům na beton a musí umožnit předepsanou 
úpravu povrchu cementobetonového krytu:

e) provzdušňující a plastifikující přísady se dávkují 
v takovém množství, aby bylo dosaženo požadova
ného provzdušnění a konzistence směsi. Orientační 
dávky přísad musí být vždy stanoveny průkazní

zkouškou, podle potřeby (klimatických podmínek) 
se upravují při míchání betonové směsi.

6.3.2 Výroba betonové směsi
Pro výrobu betonové směsi platí čl. 5.2 ČSN 73 6171. 
Betonová směs se musí vyrábět v míchačkách, které 
zajišťují dokonalé promíchání. Kapacita míchacích zaří
zení musí být taková, aby bylo zajištěno nepřerušované 
zásobování. Orientačně by měla být o 30% vyšší než je 
potřeba pro plynulý postup finišeru. Technický stav 
míchacího centra musí dávat předpoklad spolehlivé 
výroby betonové směsi ve všech předepsaných para
metrech.

Doba míchání musí být taková, aby byla zajištěna homo
genita směsi a aby se mohl vytvořit optimální systém 
vzduchových bublin vlivem provzdušňující přísady. 
Čistá doba míchání po přidání všech složek musí být 
minimálně 50 sekund a po dobu betonáže je třeba udržo
vat konstantní dobu míchání. U provzdušněných vozov- 
kových betonů nesmí překročit 2 min.

Požadavky na obsluhu jsou určeny čl. 9.1.1 ČSN P ENV 206.

6.3.3 Dávkovací zařízení

Dávkovací zařízení musí být na takové technické úrovni 
a v takovém stavu, aby v provozních podmínkách zajišťo
valo přesnost dávkován složek podle ČSN 73 2400, max. 

povolená odchylka je 3%.

Složky betonové směsi se dávkují:

- cement a práškové přísady vždy podle hmotnosti,

- voda a tekuté přísady hmotnostně nebo objemově,

- kamenivo se dávkuje hmotnostně.

Pokud se použije více druhů přísad, dávkují se samo
statně, a to vždy do záměsové vody.

Vážící a dávkovací zařízení je zhotovitel povinen pře
zkoušet před každým zahájením betonáže, po každé 
větší opravě a v průběhu betonáže lx za měsíc. Přezku
šování se však provede vždy v případě pochybnosti. 
Protokol o přezkoušení je zhotovitel povinen předložit 
bez prodlení stavebnímu dozoru. Mimo uvedené příslu
šenství je nutno denně provést vizuální kontrolu funkce 
vážícího a dávkovacího zařízení (u přísad vždy u první 
záměsi).

6.3.4 Doprava betonové směsi

Dopravou betonové směsi se nesmí snížit kvalita směsi. 
Přísun betonové směsi k finišeru musí být takový, aby 
byl zabezpečen plynulý chod finišeru v průběhu pra
covní směny. Kapacita dopravních prostředků musí být 
přizpůsobena dopravní vzdálenosti a sjízdnosti komu
nikací. Pokud není stavebním dozorem odsouhlaseno 
jinak, plánuje se dopravní kapacita tak, aby na 1 km 
dovozní vzdálenosti bylo nasazeno jedno přepravní 
velkokapacitní vozidlo (20-25t) se sklopnou korbou. 
Vozidla dopravující betonovou směs musí bezpodmí
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nečně při přepravě betonu používat ochranných plachet, 
které chrání betonovou směs při dopravě.

Maximální doba dopravy a dopravní vzdálenosti závisí 
především na složení betonové směsi a povětrnostních 
podmínkách. Při zpracování průkazních zkoušek nebo 
při poloprovozním ověření betonáže zhotovitel ověří 
a stavebnímu dozoru dokladuje limitní podmínky pro 
dopravu betonové směsi za různých klimatických pod
mínek (teplota vzduchu, teplota betonové směsi) tak, 
aby zůstala dostatečná časová rezerva pro zpracování 
betonu v krytu a přitom nebyla překročena doba tuhnutí 
betonové směsi nebo cementu.

Každé vozidlo, které dopraví betonovou směs na místo 
zpracování, musí mít doklad, ze kterého lze zjistit dobu 
zamíchání betonové směsi.

6.3.5 Přezkoušení spolehlivosti výroby beto
nové směsi a spolehlivosti pokládky

Před zahájením betonáže musí být navržené složení 
betonové směsi ověřeno a vyregulováno na pokusných 
záměsích v konkrétních podmínkách stavby.

Po dohodě stavebního dozoru a zhotovitele se provede 
zkušební pokládka betonového pásu, při které se ověří 
funkčnost finišeru a přídatných strojních zařízení včetně 
provedení úpravy povrchu. Zkušební cementobetonový 
pás se umisťuje na vhodnou plochu mimo vozovku 
(např. na provozní plochy, obslužné komunikace a pod.). 
Délka zkušebního pásuje závislá na úrovni strojní sesta
vy a dostatečném zvládnutí všech operací a činností, 
které po provedení potřebných zkoušek a měření 
poskytnou dostačující podklad pro vydání souhlasu 
stavebního dozoru s betonáží.

Vyhovující část zkušebního pásuje dále využívána jako 
referenční pás. Odebírají se z něho vývrty k provedení 
zkoušek pro srovnání s pevnostmi a objemovými 
hmotnostmi kontrolních vývrtů z běžné výroby. Slouží 
též k porovnání textury povrchu, k hodnocení dodržení 
projektových výšek, ke zjišťování dosažené rovnosti 
povrchu, hodnocení poklesu hran, homogenity apod.

Zjištěné hodnoty charakteristik referenčního pásu též 
mohou být zaznamenány jako standardní.

6.3.6 Stavba cementobetonového krytu

6.3.6.1 Všeobecně

Před pokládkou krytu se změří rovnost a výšky podkla
du určené dokumentací stavby a provedou se případné 
lokální opravy podkladu, nebo úprava výšek CB krytu 
podle dokumentace stavby tak, aby byly splněny 
podmínky čl. 6.1.3.1.

CB kryt lze provádět po předchozím písemném souhlasu 
stavebního dozoru na základě splnění požadavků uvede
ných v těchto TKP a zejména po:

- kontrole a převzetí podkladních vrstev včetně nive- 
lety,

- schválení průkazních zkoušek betonové směsi a betonu,

- ověření spolehlivosti výroby betonové směsi a přezkou
šení dávkovacího a vážícího zařízení betonárky,

- přezkoušení spolehlivosti pokládky,

- stanovení podmínek pro dopravu betonové směsi,

- stanovení podmínek ochrany povrchu čerstvého betonu,

- kontrole vytížení a osazení vodících lanek nebo bočnic.

Po dobu betonáže je zhotovitel povinen zabezpečit trva
lé okamžité spojení mezi míchacím centrem a finišerem 
(např. vysílačkou). Betonáž CB krytu jakož i další 
následné práce musí vést odborný pracovník s odpo
vídajícími znalostmi a zkušenostmi. Tento pracovník 
nebo jeho vyškolený zástupce musí být přítomen při 
každé betonáži.

6.3.6.2 Finišery

Ke stavbě cementobetonových vozovek se používají 
finišery s posuvnými nebo pevnými bočnicemi.

Finišery s pevnými bočnicemi lze s výhodou použít 
zejména při betonáži přídatných pruhů, dopravních 
ploch a pod. Pro bočnice platí ustanovení čl. 6.1 
CSN 73 6171. Tloušťka oceli bočnic musí být min. 
5 mm. Pro bednění vozovek skupiny III a IV je možno 
použít dřevěných bočnic. Bednění musí být opatřeno 
účinným odbedňovacím nátěrem.

Pro vedení finišeru s posuvnými bočnicemi platí usta
novení čl. 6.2 ČSN 73 6171. Opěrné body vodícího 

drátu se umístí ve vzdálenosti odpovídající délce desky, 
tj. v místě řezání příčných spár.

Pro betonáž krytu vozovek skupiny I a II musí být fini
šer vybaven podélným hladičem, který má příznivý vliv 
na rovnost a hlučnost povrchu.

Typ finišeru musí být odsouhlasen stavebním dozorem.

6.3.6.3 Pokládka cementobetonového krytu

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat rovnoměrnému 
rozprostření čerstvé betonové směsi před finišerem 
a pravidelnému a rovnoměrnému postupu finišem.

Betonová směs se zhutňuje strojně. Zhutňovací zařízení 
finišeru musí působit rovnoměrně po celé šířce beto
nového pásu tak, aby byl beton zpracován v celé tloušťce 
a přitom nebyl převibrovaný. Tloušťka cementové 
malty na povrchu, měřená na vývrtech, nesmí být větší 
než 1 mm. Povrch vozovky musí být po zhutnění rovný 
a uzavřený.

Pro vozovky skupiny I, II a III se musí pro pokládku 
betonu používat strojního zařízení, které má vlastní 
pohon. Pro vozovky skupiny IV, pro betonáž okrajových 
polí (lemů) a dobetonování jednotlivých desek se může 
ke zhutnění betonu použít kromě finišerů také menších 
strojů bez vlastního pohonu a vedení (např. vibračních 
desek, zhutňovacích latí, pěchů).

Nachází-li se pod cementobetonovým krytem nasákavý 
podklad, který by mohl při pokládce odnímat zámě-
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sovou vodu z betonové směsi, je nutno jej nejdříve 
/.vlhčit. Plocha pro pojezd finišeru včetně plochy pod 
bočnicemi musí být čistá.

Beton, který se při betonáži s posuvnými bočnicemi 
vytlačí za bočnici, musí být odstraněn.

Při dvouvrstvé betonáži systémem čerstvé na čerstvé se 
musí vrchní vrstva betonu provést:

- za teplého, suchého počasí do 1 hodiny,

- za vlhkého počasí do 2 hodin,

po zhutnění položené spodní vrstvy betonu.

V případě přerušení plynulé dopravy směsi musí řidič 
finišeru zpomalit postupovou rychlost stroje tak, aby 
zastavení finišeru netrvalo déle než 3 min. Při zastavení 
finišeru musí být vypnuta vibrace hladících trámů. Časté 

přerušování a zpomalování betonáže je důvodem pro 
zastavení betonáže až do doby, kdy bude zajištěna orga
nizační náprava.

Při přerušení betonáže na delší dobu, kdy již nelze 
zpracování provést do začátku tuhnutí, musí být čekající 
přepravní vozidla odstavena k vyložení nákladu mimo 
vozovku. Betonovou směs je třeba zpracovat do krytu 
vozovky nejpozději do počátku tuhnutí betonu stano
veného podle ČSN 73 1332.

Jestliže zastavení dopravy směsi přesáhne časový limit 
začátku tuhnutí, což je za normálních podmínek obvykle 
90 min. od vyrobení betonové směsi, je nutno vytvořit 
pracovní spáru. Pracovní spára se vytváří buď betonáží 
do speciálního bednění včetně výztužných vložek nebo 
odříznutím tj. řezem v mladém, avšak zatvrdlém betonu 
a po dodatečném osazení výztužných vložek.

Bezprostředně po položení a zpracování betonové směsi 
následuje povrchová úprava zdrsněním a předepsaná 
ochrana ve smyslu ustanovení o ošetřování. Techno
logie zdrsňování povrchu cementobetonového krytu má 
zabezpečit splnění podmínek čl. 6.I.3.3.

Při betonáži vyznačí zhotovitel v čerstvém betonu trva
lým způsobem čísla jednotlivých desek. Způsob číslo
vání desek podléhá schválení stavebního dozoru.

Při technologii betonáže do bočnic se předepisuje doba 
pro odbednění - v teplém období může být kratší než 
8 hod. po ukončení betonáže, v chladnějším období 
přiměřeně delší než 8 hod. Po odbednění je nutno zajistit 
ošetřování bočních ploch krytu.

6.3.6.4 Vkládání výztužných trnů a kotev

Tmy a kotvy musí být uloženy a fixovány tak, aby se 
jejich poloha během pokládání a zhutňování betonové 
směsi nemohla změnit.

Druh, rozměry, rozložení, povrchovou úpravu a uložení 
výztužných prvků v příčných a podélných spárách 
stanoví dokumentace stavby podle zásad stanovených 
v čl. 6.1.3.6 a 6.2.5. Pro jednotlivé technologie betonáže 
cementobetonového krytu musí být způsob vkládání 
výztužných a kotevních prvků schválen stavebním 
dozorem. Podkladem pro schválení je zkušební betonáž

(viz čl. 6.3.5), která se provádí vždy, pokud se nejedná 
o technologii dlouhodobě úspěšně ověřenou v praxi.

Přídatné pruhy je nutno zásadně zřizovat s podélnou 
spárou vyztuženou ocelovými kotvami. Způsob prove
dení příčných spár s ohledem na umístění této části krytu 
řeší dokumentace stavby.

6.3.6.5 Ošetřování čerstvého betonu, ochrana betonu

Pro ošetřování a ochranu betonu platí ustanovení článku 6.7.1. 
ČSN 73 6171 a článků 10.6.1. a 10.6.2. ČSN P ENV 206.

Použití pojízdných stříšek (vlaku) zejména při nepřízni
vých klimatických podmínkách musí být určeno v ZTKP.

Způsob a doba ochrany musí být vždy stanoveny před 
zahájením prací a odsouhlaseny stavebním dozorem. 
Hmoty pro ošetřování povrchu betonu musí vyhovovat 
podmínkám uvedeným v čl. 6.2.6.

Jednotlivé druhy ochrany lze používat samostatně nebo 
v kombinaci. Pokud se ošetřování naruší, je nezbytné 
zabezpečit jeho bezprostřední obnovu. Ochrana se musí 
provádět celoplošně na všech povrchových částech 
krytu (i na bočních stěnách).

6.3.6.6 Řezání a vytváření spár

Způsob zhotovení spár je stanoven v dokumentaci 
stavby nebo v ZTKP.

6.3.6.6.1 Všeobecně

a) Vybavenost zhotovitele dostatečným počtem řeza
cích strojů musí umožňovat včasné řezání spár. 
Stroje pro řezání musí být v dobrém technickém 
stavu. K předcházení vzniku divokých smršťo
vacích trhlin je nutno volit vhodnou dobu řezání 
spár.

b) Požadavky na hloubku řezu příčných a podélných 
spár jsou uvedeny v čl. 6.1.3.5. Přípustná tolerance 
hloubky řezu spáry je ±2 mm.

c) Poloha příčných i podélných spár se vyznačuje 
s přesností ±1 cm na betonovém krytu zvláště 
v případě vyztužených a kotvených spár. Poloha 
příčných spár se musí na okraji betonu označit 
vrypem a následně v čerstvém betonu nataženou 
ocelovou strunou nebo jiným vhodným způsobem.

d) Průběh spár musí být naprosto přesný a plynulý.

6.3.6.6.2 Příčné spáry

a) Upřednostňuje se vytváření spár řezáním. V někte
rých případech lze v souladu s dokumentací stavby 
vytvářet spáry i jiným způsobem, např. vkládáním 
vhodných vložek do čerstvého betonu. Způsob musí 
být, po předchozím zkušebním ověření, schválen 
stavebním dozorem.

b) Příčné smršťovací spáry v rozsahu celého denního 
úseku betonáže se mají řezat v tzv. „otevřené době 
řezání“, tj. v době, kdy je cementobetonový kryt 
v důsledku hydraulického a teplotního napětí
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předpjatý, tj. do doby, než teplota CB krytu 
dosáhne maxima (přestane stoupat). Příčné smršťo
vací spáry se nedoporučuje řezat v pozdních 
nočních hodinách, kdy je cementobetonový kryt 
vystaven působení podélného napětí nejen od 
smršťování, ale zejména od poklesu teploty. Při 
řezání nesmí docházet k vytrhávání zrn kameniva 
a tzv. olamování hran spár. Příčné spáry se musí 
řezat postupně. Pouze za kritických okolností, 
např. při extrémně nepříznivých klimatických 
podmínkách, lze nejdříve řezat každou třetí spáru 
a dodatečně mezilehlé spáry, všechny však nejpoz
ději do 24 hod. po betonáži.

c) Ihned po proříznutí smršťovací spáry na poža
dovanou hloubku musí být řezný kal ze spáry beze 
zbytku odstraněn tlakovou vodou, aby případné 
zbytky nezhydratovaného cementu obsažené v ka
lu neztvrdly. Bezprostředně po vyčištění se spáry 
předtěsní profilem z mikroporézní pryže o průmě
ru šířky spáry.

d) Následně, pro možnost utěsnění spár zálivkou, se 
příčné spáry rozšíří drážkou na šířku 10 - 12 mm 
a hloubku 25 - 30 mm. Hloubka drážky musí být 
provedena s přesností ±2 mm.

e) Pokud to předepisuje dokumentace stavby, provede 
se sešikmení hran.

f) Příčné pracovní spáry se vytvářejí v čerstvém betonu
vložením speciálního příčného bednění umožňu
jícího osazení výztužných trnů. Po odbednění se 
pokračuje v betonáži cementobetonového krytu. 
Při přípravě spáry pro těsnění se postupuje stejně 
jako u spár smršťovacích.

g) Při řezání smršťovacích spár v mladém zatvrdlém 
cementobetonovém krytu přídatného pruhu je 
nutno dodržovat vstřícnost těchto spár v místech 
křížení s podélnou spárou sousedního již zabu
dovaného pruhu (s přípustnou tolerancí ±2 mm). 
Řezání musí začínat od sousedního dříve vybe

tonovaného pásu.

Stanovené lhůty k prořezávání spár přídatných pruhů 
v úsecích denní betonáže musí být dodrženy a doloženy 
denním hlášením zhotovitele, obsahujícím sledované 
a stavebním dozorem požadované informace o řezání 
spár.

6.3.6.6.3 Podélné spáry

a) Upřednostňuje se vytváření spár řezáním. Ve výji
mečných případech a po odzkoušení technologie 
lze vytvářet podélné spáry také vkládáním pryžové 
vložky při betonáži. Tento způsob vytváření podélné 
spáry musí zajistit správnou funkci spáry a beton v 
oblasti podélné spáry nesmí vykazovat zhoršené 
vlastnosti oproti okolnímu betonu. Technologie 
musí být vždy schválena objednatelem.

b) Podélné smršťovací spáry kotvené, pokud nejsou 
vytvořeny pomocí vkládané pryžové vložky, se 
musí proříznout na hloubku podle čl. 6.1.3.5

následně po nařezání příčných spár nejpozději do 
24 hod. Pokud mají být na vybetonovaném pásu 
dvě nebo více podélných spár, musí se všechny 
spáry řezat současně.

c) Následně pro možnost utěsnění spár záíb m se 
podélné spáry rozšíří na 8 mm a hl. 20 - 25 mm. 
Pokud to předepisuje dokumentace stavby, prove
de se sešikmení hran. Hloubka drážky musí být 
provedena s přesností ±2 mm.

d) Podélné pracovní spáry se vytvářejí jako souvislé 
těsné spáry na sraz. Rozširovací drážka pro zálivku 
se vytvoří dodatečně prořezáním v zatvrdlém ce
mentovém betonu podle zásad jako pro podélné 
spáry.

6.3.6.7 Těsnění spár

Materiály pro těsnění spár musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 6.2.7. Definitivní utěsnění spár se provádí, 
vzhledem k vlastnostem betonu, po dosažení stáří beto
nu 28 dnů, pokud v ZTKP není stanoveno jinak.

Výška zálivkové hmoty je vymezena ve spárové štěrbi
ně nebo rozširovací drážce vymezovací vložkou, pro 
kterou lze použít porézní pružnou vložku anebo prova- 
zec ze syntetických vláken. Hmoty na předtěsnění 
nesmějí být nasákavé.

K zabezpečení adheze těsniva k cementovému betonu 
se použije podle doporučení výrobce těsniva penetrační- 
ho nebo lepicího nátěru, který se nanáší po vymezení 
výšky těsniva vymezovací vložkou rovnoměrně na čelní 
stěny cementobetonových desek ve spáře. Před nane
sením penetračního nebo lepicího nátěru (nástřikem z upra
vené trysky tlakovzdušného přístroje nebo na stavbách 
malého rozsahu štětcem) musí být vymezovací vložka 
i cementový beton čistý a suchý. Nátěr musí být nanesen 
v dostatečném množství, tzn. i opakovaně nanášený.

Za účelem zmírnění požadavků na odpovídající průtažnost 
těsniva při objemových změnách cementobetonového 
krytu se volí optimální modul těsniva (poměr výšky a šířky 
zálivky nebo tmelu). Výška utěsnění má odpovídat nutné 
deformační schopnosti těsniva. Vhodný modul těsniva 
při šířce drážky do 12 mm je poměr 1:1 a při šířce 13 až 
35 mm poměr 1:2. Nejmenší výška utěsnění musí být 
10 mm.

Zálivka nesmí přesahovat nad povrch cementobetono
vého krytu vozovky, její povrch má být o 1 až 3 mm nižší 
než je povrch vozovky. Spáry lze vyplňovat zálivkovou 
hmotou za tepla zalévačem spár vybaveným nepřímým 
regulovatelným ohřevem zálivkové hmoty, teplo
měrem, účinným míchadlem a čerpadlem na dopravu 
zálivkové hmoty k plnící trysce. Používat zalévače 
s přímým ohřevem se zakazuje.

Zálivek nebo tmelů zpracovatelných za studená lze 
k těsnění spár používat při teplotách a za podmínek 
doporučených výrobcem.

U dvou a vícesložkových zálivkových hmot nebo tmelů 
je nutno dodržovat vzájemný poměr dávkování, způsob 
míchání a zpracovatelský postup předepsaný výrobcem.
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Vyplňovaní spár zálivkou za studená nebo tmelem se 
provádí:

- zalévačem spár vybaveným účinným míchadlem 
a čerpadlem pro dopravu těsniva k plnící trysce,

- pomocí vytlačovací pistole ovládané tlakovým 
vzduchem hydraulicky nebo mechanicky.

Pružných vložek používaných pro těsnění nebo dočasné 
předtěsnění lze užít jen na základě technických podmí
nek zpracovaných zhotovitelem a odsouhlasených 
stavebním dozorem.

Před uvedením vozovky do provozu musí být všechny 
spáry v cementobetonovém krytu utěsněny.

6.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

6.4.1 Dodávka a skladování
Pro skladování materiálů platí požadavky ČSN P ENV 206, 

čl. 9.1.2.1., který zní:

Přiměřené zásoby materiálu - cementu, kameniva, 
přísad nebo příměsí musí být k dispozici, aby bylo 
zajištěno splnění plánovaného objemu výroby i dodá
vání betonu. Jednotlivé druhy materiálů se musí dopra
vovat a skladovat tak, aby bylo zabráněno vzájemnému 
promíchání, znečištění nebo znehodnocení. Zvláště:

- Cement a příměsi musí být chráněny před vlhkostí 
a nečistotami během dopravy a skladování. Různé 
druhy cementu a příměsí musí být jasně označeny 
a skladovány tak, aby byl vyloučen omyl jejich 
identifikace. Cement pytlovaný má být skladován 
tak, aby mohl být používán postupně tak, jak byl 
dodáván.

- Jestliže kamenivo je dodáváno samostatně v různých 
frakcích nebo druzích, nesmí se nekontrolovatelně 
směšovat. Musí se zabránit segregaci jednotlivých 
frakcí.

- Přísady se musí dopravovat a uskladňovat tak, aby 
nedošlo ke zhoršení jejich kvality fyzikálními nebo 
chemickými vlivy (mráz, vysoká teplota atd.). Musí 
být jasně označeny a skladovány tak, aby byl vylou
čen omyl jejich identifikace.

K odběru vzorků musí být k dispozici vhodné vybavení 
umožňující odběr např. ze skládek, sil a nádob.

6.4.2 Průkazní zkoušky

Nejpozději 35 dní před začátkem betonáže a po 
předchozím udělení souhlasu k použití jednotlivých 
složek betonové směsi předloží zhotovitel stavebnímu 
dozoru k odsouhlasení zprávu o průkazních zkouškách 
a zkouškách všech vstupních materiálů včetně navržené 
receptury. Předepsané průkazní zkoušky stanoví článek
6.2 této kap. a tab. 4 ČSN 73 6171 s tím, že se stanovuje 

zkouška mrazuvzdornosti kameniva jako závazná. Zho
tovitel průkazními zkouškami prokazuje, že z uvažo

vaných materiálů je možné při navrhované technologii 
vyrobit beton požadovaných vlastností.

Při průkazních zkouškách musí být dosaženo průměrné 
28 denní pevnosti v tahu za ohybu nejméně o 15 % vyšší 
než je předepsáno dokumentací stavby (což odpovídá 
normovým vymezením pro předepsanou min. hodnotu
4.5 MPa s ohledem na součtové čáry četností pevnosti 
betonu v tahu za ohybu).

Průkazní zkoušky je zhotovitel povinen provést znovu 
vždy při podezření na změny vlastností některé složky 
nebo při změně receptury. Pokud ke změnám v receptuře 
nedojde, je zhotovitel povinen předložit nové průkazní 
zkoušky vždy min. po 2 letech.

6.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

Kontrolními zkouškami, prováděnými během stavby, se 
ověřuje jakost používaných hmot a dodržování techno
logie výroby betonové směsi a krytu. Výsledky slouží 
k řízení stavby a ke komplexnímu vyhodnocení jakosti 
dodávky při jejím odevzdání. Tyto zkoušky je povinen 
provádět v předepsané četnosti zhotovitel.

Stavební dozor provádí své kontrolní zkoušky pouze 
namátkou, nebo při pochybnostech o kvalitě.

Předepsané a doporučené kontrolní zkoušky a jejich 
četnost stanoví tab. 4 ČSN 73 6171 s tím, že zrnitost 

kameniva se provádí závazně se stejnou četností jako 
stanovení odplavitelných částic, a obsah vzduchu v čer
stvé betonové směsi se kontroluje 1 x za hodinu, v přípa
dě pochybností častěji. Doporučené kontrolní zkoušky 
podle ČSN 73 6171 se provádějí v rozsahu stanoveném 

v ZTKP nebo podle požadavků stavebního dozoru.

Výsledky kontrolních zkoušek se předkládají stavební
mu dozoru průběžně, bez prodlení.

6.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Průměrná hodnota tloušťky krytu může být menší než 
hodnota předepsaná dokumentací stavby max. o 2 mm 
u všech vozovek skupiny I a II a o 5 mm u vozovek 
skupiny III a IV. Tloušťka CB krytu se nesmí u více než 
5% výsledků měření odchylovat od projektu o více než 
10 mm, přičemž však jednotlivé výsledky překračující 
zápornou odchylku musí být náhodné.

Pokud tloušťka CB krytu je o více než 3 cm vyšší než je 
předepsáno, je třeba tento úsek vyznačit a provést řezání 
spár do příslušné větší hloubky.

Pro rovnost krytu platí následující:

a) U vozovek skupiny I nesmí nerovnost překročit 
4 mm, u ostatních skupin, tj. II až IV 6 mm (měřeno 
4 m latí). U odstavných pruhů všech skupin vozo
vek a u ploch, které nejsou prováděny finišerem, 
nesmí nerovnosti překročit hodnotu 6 mm. Povo
lené nerovnosti nesmějí být v krátkých a pravi
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dělných vzdálenostech od sebe. Vždy musí být 
zajištěn odtok vody.

b) Výškové rozdíly na příčných pracovních spárách 
smějí být max. 2 mm, na podélných pracovních 
spárách max. 4 mm, přičemž nesmí být bráněno 
v plynulém odtoku vody. Na řezaných příčných 
a podélných spárách nejsou výškové rozdíly dovo
leny.

c) Pokles podélné hrany cementobetonového krytu 
provedeného finišerem s posuvnými bočnicemi 
nesmí být větší než 5 mm. Výjimečně lze tolerovat 
pokles hrany do 10 mm a to v místech přiléhajících 
k terénním úpravám. Při postupném betonování 
jednotlivých nebo přídatných pruhů se měří pokles 
hrany v podélné spáře, který musí být menší než 
5 mm. Pokles hrany nesmí sahat do vzdálenosti 
větší než 150 mm od kraje cementobetonového 
krytu, přičemž musí být zabezpečen nezadržovaný 
odtok povrchové vody v příčném směru. Pokles 
hrany se měří v místech každé druhé příčné spáry, 
pokud stavební dozor nestanoví jinak. Toto měření 
se provádí pod latí délky 1,5 m a šířky 5,0 mm 
položené na povrch vozovky. Velikost poklesu se 
odečítá pomocí měřicího klínu do vzdálenosti 
150 mm od hrany desky.

Pro provádění betonového krytu se makrotextura 
vyjadřuje stanovením hodnoty podle zkoušky „hloubka 
písku“. Pokud dokumentace stavby nestanoví jinak, 
musí být hodnota hp měřená podle ČSN 73 6177 

v mezích 0,6 mm až 1,0 mm.

6.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Za nepříznivých meteorologických poměrů je nutno 
přijmout nezbytná zvláštní opatření, v případě ohrožení 
průběhu technologických procesů při betonáži neodvra- 
titelnými poruchami přistoupit k zastavení prací.

Teplota při betonáži se zaznamenává do stavebního 
deníku.

6.7.1 Betonáž při vyšších teplotách

Pokud teplota vzduchu při betonáži je více než 25°C, 
musí se průběžně sledovat teplota betonové směsi. 
Teplota čerstvé betonové směsi v místě pokládky nesmí 
přesáhnout 30°C.

Pro snížení vlivu vysoké teploty na beton lze provést 
následující opatření:

- dostatečně vlhčit a tím ochlazovat podklad pod 
deskou,

- vodou vlhčit (ochlazovat) hrubé kamenivo,

- snížit teplotu záměsové vody (přidáním ledu),

- použít pojízdné stříšky (vlak) proti vysušení a pří
mým slunečním paprskům.

V případě, že teplota vzduchu ve stínu překračuje 30°C, 
případně při poklesu relativní vlhkosti vzduchu pod 
40%, nebo je-li průměrná denní teplota alespoň 3 dny 
po sobě vyšší než 20°C, musí se betonáž přerušit.

6.7.2 Betonáž při nízkých teplotách

Pokud jsou očekávány nízké teploty, je třeba mít 
ochranná opatření stále připravená. Cíl všech opatření 
musí být takový, aby teplota betonu pokud možno delší 
dobu, nejméně v prvních třech dnech tvrdnutí po 
pokládce, neklesla pod + 5°C. Při teplotě vzduchu pod 
+ 5°C se musí průběžně sledovat teplota betonu. Beton, 
který má teplotu nižší než + 5°C se nesmí zpracovat.

Pokud teplota vzduchu klesne na 0°C a pod ní, lze 
betonovat pouze se souhlasem stavebního dozoru a za 
zvláštních opatření.

Zvláštní opatření:

- změna množství nebo značky cementu (o vyšší počá
teční pevnosti),

- ohřev záměsové vody nebo kameniva (voda smí mít 
max. teplotu 70°C).

Zmrzlého kameniva nesmí být v žádném případě na 
výrobu směsi použito a nesmí se betonovat na zmrzlý 
podklad.

Teplota betonové směsi v místě pokládky nesmí být:

- při teplotě vzduchu do 0°C nižší než + 10°C,

- při teplotě vzduchu do - 3°C nižší než + 20°C.

Při trvajících mrazech, při teplotě vzduchu pod minus 
3°C musí být betonářské práce zastaveny.

6.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

6.8.1 Přejímací zkoušky

6.8.1.1 Všeobecně

Přejímacími zkouškami se prověřuje kvalita betonových 
vozovek stanovená ČSN 73 6171 a touto kap. TKP. 

Přejímací zkoušky se rozpočtují jako samostatné polož
ky v soupisu prací. Pokud je však třeba zvýšit četnost 
přejímacích zkoušek z důvodu přesného vymezení 
úseku, v němž nebyly dodrženy předepsané parametry, 
hradí náklady na zkoušky nad předepsanou četnost 
zhotovitel.

Přejímací zkoušky slouží pro souhrnné vyhodnocení 
kvality cementobetonového krytu. Druh a četnost těchto 
zkoušek stanovuje ČSN 73 6171 tab. 5, pokud stavební 

dozor nerozhodne jinak.

Zkoušky odolnosti betonu vůči působení rozmra
zovacích látek se předepisují pro všechny skupiny vozo
vek se stejnou četností jako zkoušky pevnosti v tlaku.

Přejímací zkoušky, ověřující tloušťku vozovky, v přípa
dě vícevrstvé betonáže tloušťky jednotlivých vrstev, 
objemovou hmotnost v přirozeném stavu a při nasáknutí
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vodou do ustáleni hmotnosti, nasákavost, pevnost 
a odolnost vůči působeni rozmrazovacích látek, se 
provádějí na jádrových vývrtech o 0 150 mm, odebra
ných z vozovky v četnosti podle ČSN 73 6171, vždy 

však u vozovek u skupiny I a II min. 2 jádrové vývrty 
a u vozovek skupiny III a IV min. 1 jádrový vývrt 
z denního záběru betonáže. Prokáže-li některý vývrt 
vadnou vlastnost, je považován za reprezentanta celé 
šířky krytu a úseku 15 m v podélném směru na každou 
stranu od vývrtu.

Pro vymezení vadné dodávky musí pak být odebrány 
další vývrty ve vzdálenostech 30 m na obě strany od 
vadného vývrtu ve stejném jízdním pruhu, a to v tako
vém délkovém rozsahu, dokud není prokázána zjišťo
vaná vlastnost jako vyhovující. Vadný úsek je pak 
vymezen nejbližší příčnou spárou.

6.8.1.2 Tloušťka krytu

Požadavky na tloušťku krytu jsou uvedeny v čl. 6.1.3.1. 
Nejmenší tloušťka krytu na jednotlivých vývrtech (ne 
v souvislém úseku, pouze náhodně) může být o 1 cm 
nižší, než je určená dokumentací stavby. Pokud tloušťka 
krytu je nižší než je výše uvedeno, rozhodne stavební 
dozor, po předchozím vymezení úseku, zda úsek bude 
odstraněn a nahrazen novým nebo zda bude uplatněna 
srážka z ceny.

6.8.1.3 Objemová hmotnost

Objemová hmotnost se stanovuje na jádrových vývrtech 
v přirozeném stavu a po uložení ve vodě (teplota = 
20±3°C) do ustálení hmotnosti. Objemová hmotnost 
zjištěná na vývrtech po nasáknutí vodou nesmí být 
o více než 30 kg/m3 nižší než objemová hmotnost zjiště

ná při průkazních, resp. kontrolních zkouškách. Hodno
ta objemové hmotnosti slouží k posouzení zhutnění CB 
krytu a k posouzení obsahu vzduchu v zatvrdlém beto
nu.

6.8.1.4 Homogenita a hutnost

Zhutnění a homogenita se hodnotí vizuálně. Vývrty 
nesmějí vykazovat segregovaný beton nebo nespojené 
vrstvy. Pokud se zjistí nedostatky, musí být provedeny 
další odběry podle čl. 6.8.1.1. Všechny úseky, v nichž 
byly zjištěny nedostatky, se musí nahradit novým beto
nem na náklad zhotovitele v rozsahu reprezentovaném 
odebranými vývrty.

6.8.1.5 Odolnost betonu vůči působení rozmra
zovacích látek

Odolnost betonu vůči působení rozmrazovacích látek se 
zkouší podle ČSN 73 1326 na horní ploše odřezu 

z jádrového vývrtu. Požadavky jsou uvedeny v čl. 6.2.8, 
odst. kontrolní zkoušky.

Pokud výsledek zkoušek prokáže překročení stano
vených stupňů porušení, provede se doplňující odběr 
podle čl. 6.8.1.1 pro vymezení vadného úseku. Vývrty 
z původního i doplňujícího odběru budou podrobeny

zkouškám mikroskopického rozboru vzduchových pórů 
podle ČSN 73 1331.

Pokud tyto zkoušky prokáží nevyhovující výsledky 
a beton nevyhoví ani požadavkům ČSN 73 6171 na 

mrazuvzdornost, musí být vymezený úsek odstraněn 
a nahrazen novým krytem na náklad zhotovitele.

Pokud zkoušky mikroskopického obsahu vzduchu 
prokáží výsledky vyhovující, provedou se na doplňu
jících vývrtech zkoušky odolnosti vůči rozmrazovacím 
látkám, avšak po předchozí impregnaci zkoušených 
povrchů. Pokud pak beton vykáže, podle posouzení 
stavebního dozoru, vyhovující výsledky odolnosti vůči 
NaCl, může stavební dozor povolit jako odstranění vady 
impregnaci vadného úseku.

6.8.1.6 Mikroskopický rozbor vzduchových pórů

Obsah vzduchu se mikroskopicky zjišťuje v četnosti 
podle ČSN 73 6171 a jako doplňující měření při 

pochybnosti stavebního dozoru o kvalitě provzdušnění, 
případně pro ověření vzduchových pórů v úsecích, 
v nichž přejímací zkoušky odolnosti povrchu vůči 
chemickým posypovým látkám vykázaly nevyhovující 
výsledky. Stanovení se provádí podle ČSN 73 1331 

a výsledky musí splňovat požadavky čl. 6.2.8 pro 
kontrolní zkoušky.

6.8.1.7 Rovnost povrchu

Rovnost povrchu se měří latí4m dlouhou podle ČSN 73 6175 

nebo pojízdným 4 metrovým zařízením (planograf, FameUův 
přístroj). Ve sporných případech je rozhodující měření 
latí. Měření se provádí ve stopě uprostřed jízdních 
pruhů. Naměřené hodnoty musí vyhovovat požadavkům 
čl. 6.6. Pokud rovnost CB krytu těmto požadavkům 
nevyhovuje, je zhotovitel povinen na své náklady 
nerovnosti odstranit. Další požadavky z hlediska pokle
su hrany CB krytu jsou uvedeny v čl. 6.6. Pokud tyto 
požadavky nejsou splněny, je zhotovitel povinen 
provést opravu podle požadavků stavebního dozoru.

6.8.1.8 Drsnost povrchu

Předepsaná úprava povrchu krytu se posuzuje vizuálně 
(rovnoměrnost v podélném a příčném směru) a měře
ním metodou vysypání pískem podle ČSN 73 6177. 

Předepsané hodnoty „hp“ jsou uvedeny v čl. 6.6.

Pokud jsou naměřené hodnoty „hp“ nižší než 0,6 mm, 
musí se provést na náklad zhotovitele měření koefi
cientu podélného tření. Podle výsledků tohoto měření 
stavební dozor rozhodne o dalších opatřeních (drážko
vání v zatvrdlém betonu, otryskání a pod.).

6.8.1.9 Tmy a kotvy

Při ověřování a následném odsouhlasování trnů a kotev 
ve spárách krytu se sleduje zejména:

a) zda přesnost vkládání trnů a kotev splňuje poža
davky:

- rovnoběžnost s povrchem,

13



- rovnoběžnost s podélnou osou vozovky u vý
ztužných trnů příčných spár a kolmost na 
podélnou osu u kotev u podélných spár,

- dodržení výškové polohy.

b) zda při navrženém způsobu ukládání výztužných 
prvků je dodržena stejná jakost betonu tj. jeho 
složení a zpracování, jako v přilehlé části krytu.

6.8.2 Přejímací řízení

6.8.2.1 Všeobecně

Před přejímacím řízením provede stavební dozor 
společně se zhotovitelem technickou prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad a nedodělků.

Pokud jsou na CB krytu vady v důsledku nedodržení 
předepsaných technických parametrů a technických 
požadavků stanovených v této kap. TKP, provede 
zhotovitel podle rozhodnutí stavebního dozoru opravu. 
Opravy musí být provedeny před zahájením provozu. 
Technologie oprav musí odpovídat životnosti krytu.

Pokud je třeba na základě nevyhovujících výsledků 
přejímacích zkoušek a zjištěných parametrů určitý úsek 
krytu odstranit a nahradit novým, provede tak zhotovitel 
na svůj náklad v úseku vymezeném na základě prove
dených měření nebo odebraných vývrtů zvětšeném 
o + 2 m, vždy však ukončeném nejblížší příčnou spárou. 
Náhrada betonu musí být provedena v plné šířce beto
nového pásu.

Zaplnění otvorů po vývrtech provádí zhotovitel. Zaplně
ní musí být provedeno betonem téhož složení jako je CB 
kryt (pokud chce zhotovitel použít jinou hmotu, musí 
být tato změna schválena stavebním dozorem). Stěny 
otvoru musí být opatřeny spojovacím můstkem podle 
použité hmoty a otvor zaplněn ve dvou vrstvách. Každá 
vrstva musí být zhutněna tyčí 25 vpichy na plnou 
hloubku vrstvy. Povrch musí být upraven a udržován 72 
hodin vlhký.

6.8.2.2 Trhliny

Na CB krytu se nesmějí vyskytovat trhliny. Pokud tako
vé trhliny vzniknou, musí být opraveny technologii 
schválenou stavebním dozorem, přitom však nelze 
ponechat délku desky kratší než 3,0 m.

6.8.3 Uvedení vozovky do provozu

Betonový kryt může být po dostatečném zatvrdnutí 
betonu předán k užívání, uveden do provozu. Beton 
musí dosáhnout min. 70 % předepsané pevnosti v tahu 
za ohybu příp. pevnosti v tlaku. Zkušební tělesa, na 
kterých se pevnosti budou měřit, musí být vyrobena při 
pokládce krytu, ošetřována a uložena ve stejných 
podmínkách pro tvrdnutí betonu jako CB kryt. Je možno 
též odebrat jádrové vývrty z konstrukce.

Před uvedením vozovky do provozu musí být všechny 
spáry utěsněny.

Podmínky tzv. staveništního provozu jsou uvedeny v čl.
6.6.2 ČSN 73 6171.

6.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

6.10 EKOLOGIE

Z hlediska ochrany životního prostředí se doporučuje 
pro ošetření čerstvého betonu používat bezrozpouštěd- 
lových vodou ředitelných typů ochranných filmo- 
tvorných prostředků - viz čl. 6.2.6. Obdobně v případě 
provádění impregnace povrchu cementobetonového 
krytu se upřednostňují látky se sníženým obsahem orga
nických rozpouštědel.

Hladina hluku, vznikajícího interakcí pneumatika - 
vozovka je nižší při použití podélného hladiče za fini
šerem a dále se sníží úpravou povrchu betonu (negativní 
striáž, vlečená juta, vymývaný povrch) - viz čl. 6.1.3. 
Pokud je třeba upravit povrch betonu (např. viz čl. 
6.8.1.8), upřednostňují se ekologické procesy - mokrý 
způsob nebo otryskání kuličkami za současného odsá
vání uvolněných částic betonu.

Všechny práce prováděné podle této kapitoly musí být 
v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí 
v čl. 1.10 kap. 1 TKP - Všeobecně.

6.11. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

6.11.1 Související normy
ČSN 42 0139 - 1977, Tyče pro výztuž do betonu.

Technické dodací předpisy 
(1.12.1978)

- změna a (1.8.1985)
- změna b (1.11.1990)
- změna 3 (9/92)

ČSN 72 1179 - 1967, Stanovení reaktívnosti kame

niva s alkáliemi (1.8.1968)
ČSN 72 1511 - 1990, Kamenivo pro stavební účely.

Základní ustanovení (1.1.1992)
- změna 1 (4/92)

ČSN 72 1512 - 1990, Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky 
(1.1.1992)

ČSN 72 2114 - 1970, Stanovení měrného povrchu

cementu. Permeabilitní metoda 
(1.1.1973)

-změna a (1.6.1976)
- změna b (1.11.1976)

ČSN 72 2121 - 1972, Portlandský cement (1.1.1973)

- změna a (1.2.1974)
- změna b (1.6.1976)
- změnac (1.11.1976)

ČSN 72 2122 - 1972, Struskoportlandský cement 

(1.1.1973)
- změna a (1.6.1976)
- změna b (1.11.1976)
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ČSN 72 2124 - 1972, Silniční cement (1.1.1973)

- změna a (1.2.1974)
- změna b (1.6.1976)
- změna c (1.11.1976)
- změna d (1.12.1986)

ON 72 2320 - 1985, Přísady do betonu. Spoločné 
ustanovenia (1.8.1986)

ON 72 2321 - 1985, Plastifikačné prísady (1.8.1986)
ON 72 2322 - 1985, Prevzdušňovacie prísady

(1.8.1986)
ČSN 73 0420 - 1986, Přesnost vytyčovaní stavebních 

objektu. Základní ustanovení 
(1.1.1988)

- změna a (1.10.1987)
ČSN 73 0422 - 1986, Přesnost vytyčování liniových 

a plošných stavebních objektů 
(1.1.1988)

ČSN 73 1312 - 1987, Stanovení zpracovatelnosti beto

nové směsi (1.1.1989)
ČSN 73 1313 - 1968, Stanovení obsahu vzduchu

v provzdušněné betonové směsi 
(1.1.1969)

- změna a (1.7.1978)
ČSN 73 1314 - 1985, Rozbor betónovej zmesi

(1.12.1986)
ČSN 73 1315 - 1989, Stanovení hmotnosti, hustoty, 

hutnosti a pórovitosti betonu 
(1.4.1990)

ČSN 73 1316 - 1989, Stanovení vlhkosti, nasákavosti 

a vzlínavosti betonu (1.4.1990)
ČSN 73 1317 - 1986, Stanovení pevnosti betonu 

v tlaku (1.7.1987)
ČSN 73 1318 - 1986, Stanovení pevnosti betonu 

v tahu (1.7.1987)
ČSN 73 1322 - 1968, Stanovení mrazuvzdomosti beto

nu (1.1.1969)
ČSN 73 1326 - 1984, Stanovení odolnosti povrchu

cementového betonu proti půso
bení vody a chemických rozmra
zovacích látek (1.10.1985)

ČSN 73 1331 - 1974, Mikroskopický rozbor vzducho

vých pórů v betonu (1.7.1976)
ČSN 73 1332 - 1985, Stanovení tuhnutí betonu

(1.4.1986)
ČSN 73 2028 - 1962, Voda pro výrobu betonu 

(1.4.1963)
- změna a (1.9.1982)

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola beto

nových konstrukcí (1.1.1989)
- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (11/92)

ČSN 73 6171 - 1989, Stavba cementobetónových 

krytov vozoviek (1.1.1991)
- změna 1 (9/92)

ON 73 6172 - 1979, Odběr a zkoušení vzorků 
z krytu cementobetonové 
vozovky (1.2.1981)

ČSN 73 6175 - 1980, Měření rovnosti povrchu latí 

(1.1.1982)
ČSN 73 6177 - 1983, Měření protišmykových

vlastností povrchů vozovek 
(1.5.1985)

ČSN 73 6180 - 1976, Hmoty pro ošetřování povrchu 

čerstvého betonu (návrh)
ČSN P ENV 206 - 1992, Beton. Vlastnosti, výroba, 

ukládání a kritéria hodnocení

6.11.2 Související předpisy

TSm Katalog tuhých a netuhých vozovek pozemních 
komunikací, schválené 
MV ČSR č.j. SD/23-2288/84.

TSm Katalog vozovek místních komunikací, schvá
lené MV ČSR č.j. SD/23- 

520/1987.
TL bit Fug 82 - Technische Lieferbedingungen für

bituminöse Fugenvergussmasse. 
Ausgabe 1982.
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