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6.1 ÚVOD

6.1.1 Všeobecně

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

b) Tato kapitola obsahuje požadavky na materiály, tech
nologické postupy, výrobu a zkoušky při provádění 
cementobetonového krytu při výstavbě, opravách 
a údržbě vozovek pozemních komunikací, konstrukcí 
dopravních a jiných ploch, konstrukcí nemotoristic- 
kých komunikací a konstrukcí zpevněných krajnic 
(dále jen vozovky).
Podmínky pro provádění údržby a oprav cementobe
tonového krytu jsou uvedeny v příloze 2.

přesahu pro pojezd finišeru, které významně ovliv
ňují kvalitu CB krytu s ohledem na rovnost, jsou do
statečná drsnost zamezující klouzání stroje, zejména 
při betonáži v podélném sklonu, rovnost a čistota 
pojezdové dráhy.

d) Případné provedení mezivrstvy z asfaltových hutně
ných vrstev určuje dokumentace stavby.

6.1.3 Stavební zásady

Náležitosti dokumentace stavby jsou určeny TKP-D a od
dílem 4 ČSN 73 6123. Kromě náležitostí, předepsaných 
těmito předpisy, musí návrh cementobetonového krytu 
od stupně DZS řešit zejména tyto technické detaily:

a) úpravu u odbočovacích a připojovacích pruhů,

c) Cementobetonový kryt musí splňovat požadavky sta
novené dokumentací stavby, těmito TKP, příp. ZTKP 
a ČSN 73 6123.

d) Základní definice a pojmy jsou uvedeny v oddílu 3 
ČSN EN 206 a v oddílu 2 ČSN 73 6123.
Další definice:
cementobetonový kryt s okartáčovaným povrchem:
povrch krytu je tvořen obnaženou strukturou kame
niva, vytvořenou odstraněním cementové malty me
chanickými košťaty z povrchu krytu, který byl po 
betonáži ošetřen zpomalovačem tuhnutí.

b) úpravu v místě přejezdu středního pásu,

c) úpravu styčných spár mezi cementobetonovým 
krytem a krytem z hutněných asfaltových vrstev,

d) konstrukční opatření dle čl. 6.1.3.7 těchto TKP pro 
zamezení posunů desek u styku CB krytu a krytu 
z asfaltových hutněných vrstev (u novostaveb se jako 
konstrukční opatření navrhuje zesílení dle čl. 6.1.3.7
ba),

e) polohu spár desek cementobetonového krytu,

6.1.2 Technické požadavky na konstrukční 
vrstvy

a) Konstrukci podkladních vrstev i cementobetonového 
krytu určuje dokumentace stavby. Pokud není stano
veno v dokumentaci stavby nebo ZTKP jinak, musí 
být podkladní vrstvy navrženy podle TKP -Da VL 
1 a realizovány v souladu s požadavky TKP kap. 5. 
Pod cementobetonový kryt se připouští i podklad 
z mechanicky zpevněného kameniva.

f) ukončení nebo začátek cementobetonového krytu na 
větvích křižovatek a u odbočovacích/připojovacích 
pruhů k odpočívkám. Napojení na kryt z asfaltových 
vrstev musí být vždy provedeno tak, aby byla pra
covní spára - styk s krytem z asfaltových vrstev - 
kolmá na osu větve. Cementobetonový kryt musí za
sahovat na délku min. jedné desky do větve.

6.1.3.1 Výšky a tloušťka krytu, určené dokumen
tací stavby

b) Podklad pod cementobetonový kryt musí být přede
vším dostatečně únosný a ve správném sklonu s nee- 
rodovatelným povrchem v případě, že je zřízen ze 
směsí, stmelených hydraulickými pojivý. V místech 
spár cementobetonového krytu musí být v podkla
dech ze směsí stmelených hydraulickými pojivý (leží
cích bezprostředně pod cementobetonovým krytem), 
provedeny spáry, např. pomocí vrypů v čerstvě polo
ženém podkladu. Přesnost vzájemného umístění spár 
v podkladu a v cementobetonovém krytu musí být 
±100 mm.

c) Vrstva, ležící bezprostředně pod betonovým krytem, 
musí po obou stranách přesahovat z technologických 
důvodů (pojezd stroje pro pokládku CB krytu) o ta
kovou šířku, jakou vyžaduje konstrukce příslušného 
finišeru pro pokládku CB krytu, min. však 35 cm. 
Podkladní vrstva musí mít i v celé ploše tohoto rozší
ření stejnou únosnost, jako je požadována pod cemen
tobetonovým krytem. Další požadavky na vlastnost

Pro měření výšek CB krytu, podkladních vrstev, 
ochranné vrstvy a zároveň pro jejich kontrolu objednate
lem/správcem stavby slouží body vytyčovací sítě, které 
musí být zhotovitelem udržovány po celou dobu výstavby 
až do převzetí vozovky, kdy se vytyčovací siť předá ob
jednateli k dalšímu využití. Výška a poloha těchto bodů 
musí odpovídat svou přesností příloze č. 9 TKP kap. 1. 
Jejich vzdálenost je max. 100 m. Výšky podle dokumen
tace se měří v příčných profilech, určených dokumentací 
stavby nebo v profilech, určených objednatelem/správ
cem stavby. Pokud by v souvislém úseku měl být prove
den kryt o tloušťce menší o více než 5 mm, je třeba po 
předchozím souhlasu objednatele/správce stavby provést 
odpovídající korekci výšek krytu, předepsaných v do
kumentaci stavby, v souladu s ČSN 73 6123, čl. 8.4.1.4 
nebo provést výškovou úpravu podkladní vrstvy např. 
odfrézováním, případně výměnou podkladní vrstvy. Pro 
odchylky od výšek platí ustanovení tabulky 14 a 15 ČSN 
73 6123.
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Tloušťka CB krytu je určena dokumentací stavby. 
U dvouvrstvové betonáže je minimální tloušťka betonu 
vrchní vrstvy 5 cm, pokud se nejedná o speciální tech
nologii, např. tzv. „okartáčovaný“ povrch.

6.1.3.2 Rovnost povrchu

Rovnost povrchu a povolené odchylky určuje čl. 6.6.8 
těchto TKP.

6.1.3.3 Drsnost povrchu

Požadavky na protišmykové vlastnosti povrchu a na 
makrotexturu povrchu při povrchové úpravě cementobe- 
tonového krytu zdrsněním podrobně specifikuje doku
mentace stavby s přihlédnutím k požadavkům na mini
malizaci hlukových emisí.

Povrch se upravuje vlečenou vlhčenou jutou o plošné 
hmotnosti min. 300 g/m2 a délce taženého pásu, který 
je ve styku s čerstvým povrchem krytu min. 2 m. Je-li 
uvedeno v dokumentaci stavby, příp. v ZTKP, lze ve 
zvláštních případech provádět též tzv. „okartáčované“ 
povrchy za dodržení opatření, která platí pro tuto techno
logii, případně jinou schválenou úpravu povrchu. U od
stavných ploch a parkovišť se povrchová úprava, zajiš
ťující protišmykové vlastnosti, nevyžaduje. U vozovek 
skupiny I se klade zvláštní důraz na dobré drenážní vlast
nosti, tzn. rychlý odtok vody s povrchu krytu.

Povrchová úprava musí být provedena tak, aby byla za
jištěna homogenita makrotextury CB krytu a koeficient 
podélného tření odpovídal čl. 6.6.12 těchto TKP.

Dlouhodobá drsnost je zajištěna zvýšenými požadavky 
na výběr drobného kameniva a na ohladitelnost hrubého 
kameniva, která musí splňovat požadavky, uvedené v ta
bulce 4 ČSN 73 6123 a čl. 6.2.2.d) těchto TKP.

6.1.3.4 Šířka a délka desky

Šířky a délky desek předepisuje dokumentace stavby dle 
zásad, uvedených v oddílu 4.3 ČSN 73 6123.

a) Kryty na vozovkách o šíři větší než 4,25 m mají jednu, 
o šíři větší než 8,5 m dvě podélné spáry.

b) Délka desky nesmí překročit 1,5 násobek šířky desky. 
U vyztužených desek určuje velikost desek dokumen
tace stavby.

6.1.3.5 Spáry

a) Druh, konstrukční úpravu a uspořádání spár určuje 
dokumentace stavby podle zásad, uvedených v oddílu
4.3.5 ČSN 73 6123.

b) Příčné spáry se provádějí ve vzdálenosti 25 násobku 
tloušťky desky, avšak nejvýše ve vzdálenosti 6 m. 
Nejmenší délka desek je 3,0 m.

c) Na dálnicích, rychlostních silnicích a rychlostních 
místních komunikacích musí být příčné spáry vyztu
ženy a podélné spáry kotveny. Na ostatních komuni
kacích může být zabezpečeno spolupůsobení desek 
pouze na ozub.

d) Pracovní spáry příčné i podélné se zřizují jako těsné, 
výjimečně jako prostorové. Úprava pracovních spár 
pro utěsnění je stejná jako u řezaných spár.

e) V případě, že bude provedeno těsnění spár elastic
kými profily, musí být hloubka drážky rovná výšce 
těsnícího profilu, zvětšené o 1 až 2 mm. Hloubka 
drážky u nových typů elastických profilů se musí 
předem ověřit na zkušebním úseku.

f) Pokud je stanoveno v dokumentaci stavby, příp. 
ZTKP, provede se zkosení nebo zaoblení hran spár, 
které zajistí příznivější podmínky pro dlouhodobou 
účinnost těsnění spár, ale způsobuje větší hlučnost. 
Zkosení nesmí být větší než 2 mm (měřeno vodo
rovně).

g) Drážka pro těsnění příčných spár musí být provedena 
jako souměrná vzhledem k původnímu řezu spáry.

h) Podélné spáry v dopravním pásu se umísťují s ohledem 
na dopravní zatížení jednotlivých pruhů. Jejich polohu 
určuje dokumentace stavby.

6.1.3.6 Kotvení a vyztužování spár

a) Druh, rozměry a uložení výztužných a kotvicích 
prvků stanovuje dokumentace stavby dle zásad, uve
dených v čl. 4.3.5.8, 4.3.5.9 a 5.5.1 ČSN 73 6123.

b) Kluzné trny musí být uloženy v příčné spáře upro
střed tloušťky desky v jedné rovině, rovnoběžně s po
délnou osou a povrchem vozovky, ve vzájemné vzdá
lenosti 250 až 500 mm. Potřebné množství, profil 
a rozmístění resp. vzdálenost kluzných trnů určuje 
podle stupně zatížení jízdního a přídatného pruhu 
dokumentace stavby. Jestliže není v dokumentaci 
stavby uvedeno jinak, pak vzdálenost trnů na zatíže
ných jízdních pruzích je 250 mm, na slabě zatížených 
pruzích a krajnici je možno tuto vzdálenost až zdvoj
násobit. Vzdálenost vnějšího trnu od kraje desky je 
250 mm.

c) Příklady možnosti vyztužení příčné spáry:
- silně zatížené komunikace se zřetelem na změnu 

dopravního proudu při opravách a rekonstruk
cích:
rovnoměrné rozmístění trnů v příčných spárách ve 
všech jízdních pruzích vč. krajnice po 250 mm

- slabě zatížený jízdní pruh:

üi----------------------- tKtT
25 7 x 50 25
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- silně zatížený jízdní a přídatný pruh

XX----- X--------- X----- XX
25 4x25 3x50 4x25 25

- krajnice

xx--------- XX
25 3 x 50 25

d) Na dálnicích, rychlostních silnicích a rychlostních 
místních komunikacích je nutno dodatečně dobetono- 
vávané pruhy zásadně zřizovat s kotvenou podélnou 
spárou. Způsob provedení příčných spár s ohledem 
na umístění této části krytu řeší dokumentace stavby, 
příp. ZTKP.

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

6.1.3.7 Úprava styku cementobetonového 
a asfaltového krytu

a) Pokud je na mostním objektu asfaltový kryt a jsou po
užity povrchové mostní závěry, musí být cementobe- 
tonový kryt ukončen z důvodu případného vyrovnání 
výšek v mezích přípustných tolerancí ve vzdálenosti 
nejméně 20 m od závěru.

b) Na styku cementobetonového a asfaltového krytu se 
provede některé z následujících konstrukčních opat
ření pro zamezení posunu betonových desek v po
délném směru:

ba) Zesílení dvou koncových desek cementobetono
vého krytu najeden a půl násobek (ve třetí desce 
od styku je zřízen náběhový klín).

bb) Řady svislých ocelových kotev zasahujících do 
stmelených podkladních vrstev.

bc) Betonové prahy.

Konkrétní řešení je uvedeno v dokumentaci stavby. 
Případné změny jsou uvedeny v ZTKP

6.1.3.8 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 zvláštních pří
padech (např. poddolované území). Procento vyztužení 
určuje dokumentace stavby. U vozovek skupiny I a II 
musí být toto množství výztuže min. 0,3 %, u dalších 
skupin min. 0,2 % v podélném směru. Hmotnost podélné 
výztuže má být asi 2,5 násobek hmotnosti příčné výztuže.

Na okrajích desek má být podélná výztuž v menších
vzdálenostech než uprostřed desky. Průměr vyztužovací
oceli musí být min. 5 mm. Krytí výztuže musí být min.
50 mm a max. 70 mm od povrchu desky a min. 30 mm
od spodního líce desky.

6.1.4 Způsobilost

a) Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění 
jakosti při výrobě betonu a provádění cementobe
tonového krytu podle metodického pokynu k re
sortnímu systému jakosti v oboru pozemních komu
nikací RSJ-PK oblast 2.2.2 provádění silničních 
a stavebních prací čj. 23614/96-230 ve znění změny 
čj. 26236/97-120, 29693/98-120 a pozdějších změn. 
Zhotovitel musí formou referenčního listu prokázat 
zkušenosti při provádění cementobetonového krytu 
danou technologií na stavbách pozemních komuni
kací nebo letišť.

b) Zhotovitel musí prokázat způsobilost pracovníků, 
strojního zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, 
výroben betonu i pokládky, kontrolního systému 
a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou jakost 
cementobetonového krytu.

c) Zhotovitel musí vypracovat plán jakosti, obsahující 
i technologické předpisy výroby a dopravy čerstvého 
betonu, pokládky, hutnění, ošetřování cementobeto
nového krytu a těsnění spár, konkretizované na pod
mínky stavby. Plán jakosti musí obsahovat také kon
trolní a zkušební plán výstavby cementobetonového 
krytu.

6.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

a) Souhlas se zdroji dodávek cementu, kameniva, 
přísad, hmot pro ošetření betonu a hmot pro utěsnění 
spár uděluje objednatel/správce stavby před vypra
cováním návrhu složení betonu, provedením průkaz
ních zkoušek, příp. před zahájením prací. Pro ově
ření jakosti materiálů z jednotlivých zdrojů budou 
vzorky odebírány podle jeho pokynů. Žádné neod- 
souhlasené materiály nesmí být použity bez jeho 
písemného schválení.

b) Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci 
stavby jakost použitých materiálů (kameniva, pojiv, 
přísad, směsí, oceli, hmot pro ošetřování betonu 
a utěsňování spár) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
ve znění zákona č. 71/2000 Sb.:

- u stanovených výrobků dokladem o vydaném 
Prohlášení o shodě (ujištěním o shodě) podle naří
zení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády 
č. 81/1999 Sb.,

- u materiálů, které nejsou stanovenými výrobky 
dokladem o vydaném Prohlášení shody podle MP 
RSJ-PK č. j. 23621/98-120 pro oblast 2.3.2 ostatní 
výrobky.
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c) K prohlášením musí být přiloženy příslušné proto
koly o zkouškách s jejich výsledky včetně posou
zení splnění požadovaných parametrů podle těchto 
TKP, příp. příslušných ČSN, TP nebo jiných technic
kých předpisů, které sloužily pro posouzení výrobků 
a které nesmí být v rozporu s touto kapitolou TKP. 
Dále musí zhotovitel doložit doklady o splnění zvý
šených a dalších technických požadavků dle ZTKP.

d) Každá ucelená dodávka kameniva, pojivá, přísad 
a pod. musí být doložena dodacím listem od výrobce. 
Dodací list betonu musí obsahovat údaje dle čl. 7.3 
ČSN EN 206, na dodacím listě ostatních materiálů 
musí být vyznačeno zejména datum vystavení, název 
a adresa výrobce/dovozce, název a adresa odběra
tele, místo určení dodávky, určení předmětu dodávky 
a jakostní třída, hmotnost dodávky a potvrzení, že 
jakost výrobku odpovídá Prohlášení o shodě a proto
kolům s výsledky zkoušek a jejich posouzení. Dodací 
list musí být podepsán odpovědným pracovníkem vý
robce. Zhotovitel stavby musí dodací listy předkládat 
objednateli/správci stavby.

e) Dílčí dodávka (nákladní auto, vagón, přepravník, cis
terna) musí být také doložena dodacím listem, na 
kterém musí výrobce, kromě jiných údajů, potvrdit 
hmotnost, druh a třídu jakosti.

f) Zhotovitel, případně výrobce betonu, je povinen do
dací listy materiálů archivovat a vlastnosti všech ma
teriálů sám ověřovat nejméně v rozsahu uvedeném 
v oddílu 6.5 těchto TKP.

g) Objednatel může stanovit zvýšené nebo další poža
davky pro stavební materiály v ZTKP, zpravidla pro 
dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komuni
kace a vozovky I. a II. třídy dopravního zatížení.

6.2.1 Cement

a) Platí ustanovení oddílu 5.2 ČSN 73 6123.

b) Při výběru cementu je třeba věnovat zvýšenou pozor
nost jemnosti mletí a obsahu volných alkálií a ve 
smyslu ČSN P ENV 197-1 obsahu doplňujících složek. 
Horní mez jemnosti mletí portlandského cementu 
pro cementobetonové kryty je 350 m2kg_1 podle čl. 
5.2.2 ČSN 73 6123, obsah volných alkálií musí spl
ňovat požadavky TP 137. Maximální podíl doplňující 
složky podle ČSN P ENV 197-1, tab. 1 smí být 5 % 
s tím, že podle čl. 4.8 této normy nesmí zvyšovat 
spotřebu vody pro zpracování cementu.

c) Zhotovitel je povinen průběžně bez odkladů před
kládat objednateli/správci stavby výsledky zkoušek 
dodávaného cementu.

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

e) 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.

f) Pokud je CB kryt prováděn technologií dvouvrstvové 
betonáže, musí být pro obě vrstvy použit stejný druh 
cementu jednoho výrobce.

g) Směs různých druhů cementu nesmí být použita.

6.2.2 Kamenivo

a) Pro výrobu betonu cementobetonových krytů lze po
užít kamenivo třídy A a B podle oddílu III ČSN 
72 1512. Použití podle tříd a zvýšené technické po
žadavky pro jednotlivé skupiny CB krytu stanoví 
tabulka 4 ČSN 73 6123.

b) Kamenivo musí být stejnoměrné kvality, tříděné na 
požadované frakce, obsahující zdravé, pevné a trvan
livé částice. Veškerý materiál musí být čistý, bez jí
lových částic a organických látek.

c) Kamenivo do betonu těžené i drcené nesmí reagovat 
s alkáliemi, obsaženými ve složkách betonu (v ce
mentu, přísadách, příměsích) a v okolním prostředí. 
Pro kamenivo do betonu platí zejména ustanovení čl. 
13, čl. 14, čl. 15 ČSN 72 1511, oddílu III ČSN 72 1512 
a dalších norem, týkajících se vápencového kame
niva, dolomitického kameniva atd. Doklad o vyda
ném Prohlášení o shodě (ujištění o shodě) kameniva 
musí obsahovat rovněž ujištění o shodě s požadavky 
TP 137.

d) Součinitel ohladitelnosti kameniva se zkouší podle 
oddílu 10 ČSN EN 1097-8 na frakci 7,2-10 mm2) ze 
všech jednotlivých lokalit a frakcí hrubého kameniva, 
použitého k přípravě receptury pro výrobu vozovko- 
vého betonu. V případě, že některá z lokalit hrubého 
kameniva nesplňuje1’požadovanou hodnotu ohladi
telnosti, je možné po souhlasu objednatele/správce 
stavby opakovat zkoušku ohladitelnosti na zkušeb
ních tělíscích, připravených z frakce 7,2-10 mm, vy- 
skládané z hrubého kameniva frakcí, odebraných 
z lokalit, uvažovaných pro výrobu příslušného vozov- 
kového betonu a to ve stejném poměru, jaký je navr
žen recepturou pro výrobu betonu. Drobné kamenivo, 
použité do betonu, se z hlediska ohladitelnosti ne
zkouší. Hrubé těžené kamenivo frakce 4-8 se rovněž 
z hlediska ohladitelnosti nezkouší (toto ustanovení 
neplatí pro betony s „okartáčovaným“ povrchem), 
pokud jeho obsah v betonu je menší než 10 % z cel
kového obsahu hrubého drceného kameniva.

Poznámka Připouští se pro kamenivo s hodnotou sou
činitele ohladitelnosti nejvýše o 10 % nižším než je pře
depsaná hodnota.

Poznámka 2>: Připouští se (do prosince 2003) zkouška 
na frakci 8-11 dle ČSN 72 1182.

6.2.3 Záměsová voda

Musí být čistá a nesmí obsahovat látky, které by negativně 
ovlivňovaly vlastnosti betonu. Musí vyhovovat ustanove
ním čl. 2 ČSN 73 2028. Nepovoluje se zdroj povrchové
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vody, u kterého by mohlo dojít k jakémukoliv znečištění.
Všeobecně lze použít pitnou vodu z vodovodu.

Voda z recyklace při výrobě betonu smí být použita
pouze tehdy, pokud vyhoví normativní příloze A ČSN
prEN 1008.

6.2.4 Přísady do betonu

a) Pro zvýšení trvanlivosti všech vozovkových betonů 
se předepisuje povinnost použít vhodnou prevzduš
ňovači přísadu. Tato přísada musí být schopna tvořit 
v betonu kulovité póry o průměru do 300 mikronů 
(účinný vzduch) v množství minimálně 2,5 % objemu 
celkového obsahu vzduchových pórů s faktorem roz
ložení vzduchových pórů do 0,20 mm měřeno dle 
oddílu 7 ČSN EN 480-11.

b) Vlastnosti betonu při současném použití provzdušňu- 
jící a plastifikační přísady se musí prokázat průkaz
ními zkouškami.

c) Pokud bude nutno použít látky zpomalující nebo 
urychlující tuhnutí betonu, musí být vhodnost jejich 
použití prokázána průkazními zkouškami a použití 
předem schváleno objednatelem/správcem stavby.

d) Přísady do betonu nesmí obsahovat chloridy, musí 
mít konstantní vlastnosti, musí být při výrobě betonu 
udržovány v homogenizovaném stavu, musí vyho
vovat ustanovením oddílu 4 ČSN 72 2320, oddílu 4 
ČSN 72 2322 a ČSN EN 934-2 a podléhají schválení 
objednatele/správce stavby. Obsah alkálií musí odpo
vídat TP 137.

6.2.5 Ocel

a) Použitá ocel musí splňovat požadavky oddílu 5.5 
ČSN 73 6123. Pro plošnou výztuž desek mohou být 
použity rovněž Kari sítě.

b) Plastový povlak trnů a kotev tloušťky nejméně 
0,3 mm musí dobře přilnout k povrchu ocelových 
prvků. Při dělených kotvách musí být jejich spoje 
opatřeny rovnocennou protikorozní ochranou včetně 
kotev do vzdálenosti 100 mm na obě strany od středu 
spoje. Protikorozní ochrana musí splňovat požadavky 
TP 136.

c) Výztuž do vyztužených desek (např. na mostních ob
jektech) musí splňovat požadavky TP 136.

6.2.6 Hmoty pro ošetření povrchu čerstvého 
betonu

a) Tekuté filmotvorné hmoty, používané pro ošetření 
povrchu čerstvého betonu, musí splňovat následující 
požadavky:

- musí být stříkatelné,

- film musí být parotěsný,

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

- hmota nesmí svým chemickým vlivem ovlivnit 
proces tuhnutí cementu nebo následně negativně 
působit na povrchové vlastnosti krytu (např. způ
sobit zvýšení kluzkosti povrchu).

b) Pokud se pro ochranu povrchu betonu použije filmo- 
tvorný prostředek, je třeba zkouškami prokázat jeho 
dostatečnou ochrannou schopnost dle čl. 5.6.1 ČSN 
73 6123 a určit vhodnou dávku nástřiku při různých 
klimatických podmínkách. Zkouška parotěsnosti se 
provádí podle oddílu B ČSN 73 6180. Musí být před
ložen protokol o zkouškách pro certifikaci výrobku.

c) Fólie, používané jako ochrana čerstvého betonu proti 
vysychání, musí být parotěsné. Při jejich použití je 
třeba zajistit řádné upevnění proti větru.

d) Rohože a geotextilie musí mít dostatečnou tloušťku 
a dobrou absorpci vody tak, aby zajistily dostatečnou 
ochranu povrchu před vysycháním. Po dobu mini
málně tři dny musí být udržovány ve vlhkém stavu.

e) Konkrétní ochrana povrchu musí být odsouhlasena 
objednatelem/správcem stavby, přičemž je nezbytné 
vzít v úvahu ekologické faktory. Pro ochranu povrchu 
nesmí být použity hmoty na bázi organických roz
pouštědel.

g) Voda, používaná pro ošetřování betonu, musí spl
ňovat požadavky na záměsovou vodu, které jsou uve
deny v čl. 6.2.3 těchto TKP.

6.2.7 Hmoty pro utěsňování spár

a) Kvalitativní požadavky na vlastnosti hmot pro utěs
ňování spár nejsou uvedeny v žádné ČSN a lze 
proto pro tento účel použít dále uvedené zahraniční 
normy nebo předpisy, jestliže oblast jejich použi
telnosti odpovídá konkrétním podmínkám stavby. 
Tento předpis nebo norma musí být uveden v ZTKP. 
Vlastnosti zálivkových hmot za horka podle jednot
livých typů jsou uvedeny v návrhu evropské normy 
Asfaltové zálivky za horka - Specifikace.

b) Pro utěsňování spár lze použít:

- zálivky za horka,

- zálivky za studená,

- elastické profily.

c) V místech, kde dochází ke zvýšenému působení rop
ných produktů (parkoviště nákladních automobilů, 
přečerpávání pohonných hmot a olejů a jejich sklado
vání, apod.), musí být těsnící hmoty odolné proti je
jich účinkům (typ Fl, F2 dle návrhu evropské normy 
Asfaltové zálivky za horka - Specifikace).
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Typ Fl - Odolné proti působení pohonných hmot 
s vysokou tažností.

Typ F2 - Odolné proti působení pohonných hmot 
s nízkou tažností.

Předepsané vlastnosti zálivkových hmot podle ná
vrhu evropských norem jsou uvedeny v příloze 3 
těchto TKP.

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

a) Technické dodací podmínky pro asfaltové záliv- 
kové hmoty na těsnění spár TL bit Fug 82 (SRN).

b) Technické dodací podmínky pro elastické profily 
ZTV Fug3-StB95 (SRN).

c) Návrhy evropských norem pro zálivkové hmoty za 
horka, za studená a elastické profily.

d) Jiné technické normy, např. ASTM.

Poznámka: Návrhy evropských norem v posledním znění 
jsou k dispozici na následujících kontaktních adresách: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Ing. Marie 
Birnbaumová, Šumavská 33, 659 77 Brno,
Silmos Praha, s. r. o., Ing. Igor Večerka, Křižíkova 70, 
612 00 Brno.

e) Pokud v ZTKP nejsou vlastnosti hmot pro utěs
ňování spár specifikovány, platí ustanovení podle 
Technických dodacích podmínek TL bit Fug 82 
a ZTV Fug3-StB95.

f) Těsnící hmoty musí být skladovány a používány 
v souladu s technologickým předpisem výrobce.

6.2.8 Beton

a) Složení vozovkového betonu a jeho vlastnosti musí 
být prokázány průkazními zkouškami, které zajišťuje 
zhotovitel dle čl. 6.4.2 těchto TKP.

b) Vlastnosti čerstvého betonu musí splňovat požadavky 
tab. 6 ČSN 73 6123, s tím, že se ruší informativní 
parametr množství cementu, viz čl. 6.3.4.2 těchto 
TKP a tabulkou 2 těchto TKP se mění požadavek na 
obsah vzduchu v čerstvém betonu.

c) Vlastnosti ztvrdlého betonu musí splňovat požadavky 
dle tabulky 1.

d) Provádění kontrolních zkoušek předepisuje oddíl. 6.5 
těchto TKP.

e) Obsah vzduchu v čerstvém betonu v místě pokládky 
v době ukládání betonu do krytu předepisuje ta
bulka 2.

Tabulka 1: Kvalitativní parametry ztvrdlého betonu

Druh zkoušky Parametr pro skupinu vozovky

i II III IV

Návrhová pevnost v tahu ohybem 
na trámcích
150x150x700 mm [N/mm2] ,)3> 4,5 4,5 4,0 3,5

Pevnost v tlaku
na krychlích fccuhr [N/mm2] l)4)5)

32 32 28 25Pevnost v tlaku na vývrtech 
nebo válcích f cyl [N/mm2]517)

Nejmenší počet cyklů působení 
vody a chemických 
rozmrazovacích látek “4)6) 100/75 75/50

Nepřede
pisuje se

Maximální součinitel 
prostorového rozložení 
vzduchových pórů [mm]2)

0,20 při průkazní zkoušce 
0,24 při zkoušce na vzorku, 
odebraném z CB krytu

Pevnost v příčném tahu 
čy,’ Lub. [N/mm2]81 Nepředepisuje se

“Parametr je závazný.
2) Parametr je závazný pro skupinu vozovky I, pro ostatní skupiny vozovek 
je doporučený.
^Zkouší se pouze v rámci průkazních zkoušek na sadě tří těles z každé 
záměsi, ošetřených dle čl. 6.5.4 e) těchto TKP. Při průkazních zkouškách 
musí být dosažena min. o 15 % vyšší hodnota než je v tabulce uvedená 
návrhová pevnost.
41V rámci průkazních zkoušek se zkouší na sadě tří těles, v rámci kontrol
ních a přejímacích zkoušek se zkouší na jednom tělese. Zkoušky se provádí 
ve stáří těles 28 dní, zkušební tělesa musí být až do doby zkoušky ošetřená 
dle čl. 6.5.4 e) a h) těchto TKP.
5) Uvedené parametry jsou závazné pro kontrolní zkoušky. V rámci průkaz
ních zkoušek musí být prokázána pevnost v tlaku přiměřeně vyšší, viz čl.
A.5 přílohy A CSN EN 206.
61 Horní hodnota ve zlomku udává počet cyklů metodou zkoušky A dle ČSN 
73 1326 a TP 121, spodní metodou C dle TP 121.
71 Pevnost v tlaku, zkoušená na vývrtech nebo válcích se přepočítává 
na hodnotu krychelné pevnosti podle čl. 6.5.4e) těchto TKP, v tabulce 
předepsaná hodnota je hodnota po přepočtu na krychelnou pevnost. 
X)Zkouška je informativní.

Tabulka 2: Obsah vzduchu v čerstvém betonu v místě 
pokládky

Minimální obsah vzduchu 
v čerstvém betonu [% objemová] “

Denní průměr Jednotlivá hodnota

Beton bez pláštifikační 
nebo superplastifikační přísady 4,0 3,5

Beton s plastifikační 
nebo superplastifikační přísadou 21 5,0 4,5

1) Pro beton s maximálním zrnem kameniva 16 mm musí být v tabulce 
uvedená hodnota minimálního obsahu vzduchu zvýšena o 0,5 %.
2) Pokud je při průkazních zkouškách ověřeno, že při nižším obsahu 
vzduchu není překročena hodnota součinitele prostorového rozložení vzdu
chových pórů 0,20 mm, může se postupovat podle hodnot, uvedených
v tabulce pro beton bez plastifikačních přísad.

f) Konzistence musí vyhovovat technologii betonáže. Je 
žádoucí používat co nejnižší množství vody. Hodnoty 
konzistence čerstvého betonu, naměřené ihned po 
zamíchání a po 60 minutách odležení musí být v roz
mezí hodnot, požadovaných pro strojní zařízení, po
užité pro pokládku CB krytu.



6.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit objedna
teli/správci stavby k odsouhlasení technologický předpis 
výroby, dopravy, pokládky, hutnění a kontroly betonu, 
ošetřování povrchu, úpravy povrchu, vytváření a těsnění 
spár cementobetonového krytu. Práce mohou být zahá
jeny až po odsouhlasení technologického předpisu.

6.3.1 Strojní vybavení

Veškeré strojní vybavení a zařízení související s pracemi, 
uvedenými v této kapitole TKP, musí splňovat čl. 9.6.2.2 
a 9.6.2.3 ČSN EN 206, musí být odsouhlaseno objed
natelem/správcem stavby a udržováno v takovém pro
vozním stavu, který zajistí dodržení technických poža
davků a splnění předepsaných kvalitativních parametrů. 
Nevyhovující zařízení musí zhotovitel na žádost objed
natele/správce stavby opravit nebo nahradit jinými.

Výkon a počet potřebných mechanismů musí být přizpů
soben tak, aby byl zajištěn plynulý postup pracovních 
operací při pokládce, úpravě povrchu, řezání spár i dal
ších operacích, nutných pro zabezpečení předepsaných 
parametrů betonu i cementobetonového krytu.

6.3.1.1 Výrobna betonu

a) Pro výrobu betonu platí oddíl 7.4 ČSN 73 6123. 
Čerstvý beton se musí vyrábět v míchačkách, které 
zajišťují dokonalé promíchání. Kapacita míchacích 
zařízení musí být taková, aby byla zajištěna nepřeru
šovaná pokládka. Orientačně má být o 30 % větší 
než je potřeba pro plynulý postup finišeru. Technický 
stav míchacího centra musí zabezpečovat spolehlivou 
výrobu betonu ve všech předepsaných parametrech. 
Pro výrobu betonu se mají použít šaržové betonárny, 
jiný typ betonáren musí být předem odsouhlasen ob
jednatelem/správcem stavby.

b) Doba míchání musí být taková, aby byla zajištěna 
homogenita čerstvého betonu a aby se mohl vytvořit 
optimální systém vzduchových pórů vlivem provzduš- 
ňující přísady. Čistá doba míchání po přidání všech 
složek musí být minimálně 50 sekund; po dobu be
tonáže je třeba udržovat konstantní dobu míchání. 
U provzdušněných vozovkových betonů nesmí pře
kročit 2 min.

c) Provzdušňující přísada musí být přidávána do zámě- 
sové vody.

d) Požadavky na obsluhu jsou určeny čl. 9.6.1 ČSNEN 
206.

6.3.1.2 Dávkovací zařízení

a) Dávkovací zařízení musí být na takové technické 
úrovni a v takovém stavu, aby v provozních podmín
kách zajišťovalo přesnost dávkování složek dle ČSN 
EN 206, tab. 21.

b) Složky betonu se dávkují;

- cement a práškové přísady vždy podle hmotnosti,

- voda a tekuté přísady hmotnostně nebo objemově,

- kamenivo hmotnostně.

c) Vážící a dávkovací zařízení je zhotovitel povinen pře
zkoušet před každým zahájením betonáže, po každé 
větší opravě a v průběhu betonáže nejméně lx za 
měsíc, vždy však v případě pochybnosti. Protokol 
o přezkoušení je zhotovitel povinen předložit bez 
prodlení objednateli/správci stavby. Mimo uvedené 
přezkoušení je nutno denně provést vizuální kontrolu 
funkce vážícího a dávkovacího zařízení (u přísad 
vždy u první záměsi).

6.3.1.3 Doprava čerstvého betonu

a) Dopravou čerstvého betonu se nesmí snížit jeho kva
lita. Přísun čerstvého betonu k finišeru musí být 
takový, aby byl zabezpečen plynulý chod finišeru 
v průběhu pracovní směny. Kapacita dopravních 
prostředků musí být přizpůsobena dopravní vzdále
nosti a sjízdnosti komunikací. Pokud není objednate
lem/správcem stavby odsouhlaseno jinak, plánuje se 
dopravní kapacita tak, aby na 1 km dovozní vzdále
nosti bylo nasazeno jedno přepravní velkokapacitní 
vozidlo (20 až 25 t) se sklopnou korbou. Vozidla, do
pravující čerstvý beton, musí při přepravě betonu 
používat ochranné plachty, které chrání čerstvý beton 
při dopravě, pokud je to předepsáno v ZTKP, vždy 
však za deště a extrémních klimatických podmínek, 
viz oddíl 6.7 těchto TKP.

b) Maximální doba dopravy a maximální dopravní vzdá
lenost závisí především na složení betonu a povětrnost
ních podmínkách. Při zpracování průkazních zkoušek 
nebo při poloprovozním ověření betonáže zhotovitel 
ověří a objednateli/správci stavby dokladuje limitní 
podmínky pro dopravu čerstvého betonu za různých 
klimatických podmínek (teplota vzduchu, teplota čer
stvého betonu) tak, aby zůstala dostatečná časová 
rezerva pro zpracování betonu v krytu a přitom nebyla 
překročena doba tuhnutí čerstvého betonu.

c) Každé vozidlo, které dopraví čerstvý beton na místo 
zpracování, musí mít dodací list, obsahující údaje dle 
čl. 7.3 ČSN EN 206.

6.3.1.4 Finišery

a) Ke stavbě betonových vozovek se používají finišery 
s posuvnými nebo pevnými bočnicemi.

b) Finišery s pevnými bočnicemi lze s výhodou použít 
zejména při betonáži dodatečně přibetonovávaných 
pruhů, dopravních ploch apod. Pro bočnice platí usta
novení čl. 7.3.1 a 7.3.2 ČSN 73 6123. Tloušťka oceli 
bočnic musí být min. 5 mm. Pro bednění vozovek 
skupiny III a IV je možno použít dřevěné bočnice.
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Bednění musí být opatřeno účinným odbedňovacím 
nátěrem.

6.3.3 Přezkoušení spolehlivosti výroby
čerstvého betonu a spolehlivosti pokládky

c) Pro vedení finišeru s posuvnými bočnicemi platí usta
novení čl. 7.3.3 a 7.3.4 ČSN 73 6123. Opěrné body 
vodícího drátu se umístí ve vzdálenosti odpovídající 
délce desky, tj. v místě řezání příčných spár.

d) Pro betonáž krytu vozovek skupiny I a II musí být 
finišer vybaven podélným hladičem, který má příz
nivý vliv na rovnost a hlučnost povrchu.

a) Je-li předepsáno v ZTKP, ověří se po odsouhlasení 
průkazních zkoušek výroba, pokládka, hutnění be
tonu a vlastnosti cementobetonového krytu na refe
renčním úseku. Pro stavbu dálnic, rychlostních silnic 
a rychlostních místních komunikací se odzkoušení 
provede vždy u výrobny betonu a u pokládky tehdy, 
jedná-li se o nový, dosud spolehlivě neověřený fini
šer.

6.3.2 Odborná způsobilost personálu

Obsluha výroben betonu, finišeru, příp. jiných mecha
nismů pro pokládku materiálů a směsí a hutnící techniky 
musí být zajištěna zkušenými a zodpovědnými pracov
níky, kteří byli proškoleni o podmínkách a požadavcích 
na výrobu betonu a provádění krytu dané stavby. V pří

b) Zkušební betonový pás se umisťuje na vhodnou 
plochu, obvykle v trase stavby. Délka zkušebního 
úseku je závislá na úrovni strojní sestavy a dosta
tečném zvládnutí všech operací a činností, které po 
provedení potřebných zkoušek a měření poskytnou 
dostačující podklad pro vydání souhlasu objednate
le/správce stavby s betonáží.

padě projevů nedodržení technologické kázně musí být 
příslušní pracovníci na žádost objednatele/správce stavby 
odvoláni. Na stavbě musí být při provádění prací trvale 
přítomen zástupce zhotovitele, pověřený k řízení prací

c) Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky a měření na 
referenčním úseku v minimálním počtu, který je 
uveden v tabulce 3 těchto TKP.

(viz VDP čl. 15.1), který má potřebné teoretické znalosti 
a praktické zkušenosti s používanou technologií na stav
bách pozemních komunikací nebo letišť v délce nejméně
1 rok.

d) V rámci provádění referenčního úseku nebo před za
hájením pokládky krytu (pokud není požadován re
ferenční úsek) je zhotovitel povinen stanovit pravidla 
pro zkoušky obsahu vzduchu a výrobu laborator
ních těles tak, aby rozdíl objemových hmotností zhut
něného čerstvého betonu v tlakovém hrnci pro sta-

Tabulka 3: Druh a minimální počet zkoušek a měření na referenčním úseku

Druh zkoušky, měření Minimální počet zkoušek, měření

Obsah vzduchu v čerstvém betonu v místě výroby a v místě pokládky v době 
zabudování betonu do krytu Každých 30 minut

Konzistence betonu v místě výroby a v místě pokládky v době zabudování 
betonu do krytu Každých 30 minut

Objemová hmotnost a pevnost v tlaku na tělesech, vyrobených v místě výroby 
betonu Na čtyřech krychlích

Objemová hmotnost a pevnost v tlaku na tělesech, vyrobených v místě 
pokládky v době zabudování betonu do krytu Na čtyřech krychlích

Tloušťka vrstvy
Objemová hmotnost
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek n
Pevnost v tlaku 0 Na čtyřech vývrtech

Součinitel prostorového rozložení vzduchových pórů n-2),3) Na jednom vývrtu z každého druhu betonu

Geometrické rozměryvybetonovaného pásu (šířka, tloušťka) V pěti profilech

Podélný profil Na hranách a v ose pásu po 20 m

Poloha kluzných trnů a kotev (po zabetonování) U pěti trnů a kotev

Poloha výztuže V pěti bodech u podélných tyčí

Hloubka spáry Ve třech bodech každé páté spáry

Tloušťka těsnící hmoty ve spáře V jednom místě jedné náhodně vybrané spáry z každých deseti spár

Rovnost povrchu V ose pásu

Pokles hran desky V deseti profilech

Protišmykové vlastnosti Podle zvolené metody, v deseti místech pokud se jedná o fk nebo h(i

Rovnoměrnost ošetření povrchu Průběžně

Výskyt povrchových poruch Průběžně

nLze zkoušet i na vzorcích mladších než 28 dní (pevnost v tomto stáří musí být ověřena průkazní zkouškou).
2) Zkoušky lze provést jako alternativní náhradu za zkoušky odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek.
3) Neprovádí se, pokud byl součinitel prostorového rozložení vzduchových pórů stanoven při průkazních zkouškách
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novení obsahu vzduchu a ve formách pro výrobu 
zkušebních těles nebyl větší než 1,5 %. Zhutnění čer
stvého betonu při výrobě zkušebních těles musí od
povídat zhutnění čerstvého betonu finišerem tak, aby 
bylo zajištěno splnění požadavku na rozdíl objemo
vých hmotností vývrtů a kontrolních zkušebních těles, 
viz čl. 6.6.4 těchto TKP.

6.3.4 Stavba cementobetonového krytu

6.3.4.1 Všeobecně

a) Před pokládkou cementobetonového krytu se změří 
rovnost a výšky podkladu, určené dokumentací stavby 
a provedou se případné lokální opravy podkladu nebo 
úprava výšek CB krytu tak, aby byly splněny pod
mínky čl. 6.1.3.1 těchto TKP.

b) Výšky horních podkladních vrstev pod CB krytem, 
předepsané dokumentací stavby, musí být dodrženy 
s dovolenou odchylkou -20 mm +10 mm. Průměrná 
odchylka nesmí být větší než ±5 mm.

c) CB kryt lze provádět po předchozím písemném sou
hlasu objednatele/správce stavby na základě splnění 
požadavků, uvedených v těchto TKP a zejména po:

- kontrole a odsouhlasení podkladních vrstev včetně 
nivelety,

- schválení návrhu složení betonu a průkazních 
zkoušek betonu,

- ověření spolehlivosti výroby čerstvého betonu, pře
zkoušení dávkovacího a vážícího zařízení beto- 
nárny,

- ověření funkčnosti finišeru včetně zařízení pro 
povrchovou úpravu krytu,

- přezkoušení spolehlivosti pokládky a vyhodnocení 
referenčního úseku,

- stanovení podmínek pro výrobu zkušebních těles,

- stanovení podmínek pro dopravu čerstvého be
tonu,

- stanovení podmínek zabezpečení ochrany povrchu 
čerstvého betonu,

- kontrole vyměření a osazení vodících lanek nebo 
bočnic,

- prokázání odborné způsobilosti personálu,

- odsouhlasení technologického předpisu, viz úvodní 
ustanovení čl. 6.3 těchto TKP.

d) Po dobu betonáže je zhotovitel povinen zabezpečit 
trvalé okamžité spojení mezi míchacím centrem a fi
nišerem. Betonáž CB krytu, jakož i další následné

práce, musí vést odborný pracovník splňující poža
davky čl. 6.3.2 těchto TKP. Tento pracovník nebo 
jeho vyškolený zástupce musí být přítomen při každé 
betonáži. ■

6.3.4.2 Složení betonu

a) Množství cementu a jeho druh se stanoví s ohledem 
na požadované vlastnosti betonu průkazními zkouš
kami. Minimální povolená dávka cementu je 
350 kg/m3 pro skupinu vozovek I a II a 330 kg/m3 
pro skupinu vozovek III a IV.

b) Obsah všech jemných zrn do 0,25 mm nesmí být 
větší než 450 kg/m3.

c) Doporučuje se obsah malty do velikosti zrn 2 mm 
max. 550 l/m3 při max. zrnu kameniva 16 mm 
a 525 l/m3 při max. zrnu 22 nebo 32 mm.

d) Obsah vody, vyjádřený vodním součinitelem, musí 
splňovat požadavky tabulky 6 CSN 73 6123. 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.

e) Požadavky na složky betonu jsou uvedeny v oddíle
6.2 těchto TKP. Křivka zrnitosti kameniva má vyho
vovat optimálním podmínkám fyzikálně mechanic
kých vlastností betonu, reologickým požadavkům na 
beton a musí umožnit předepsanou úpravu povrchu 
cementobetonového krytu.

f) Provzdušňující a plastifikační přísady se dávkují v ta
kovém množství, aby bylo v době uložení betonu 
do konstrukce dosaženo požadované provzdušnění 
dle tabulky 2 těchto TKP a požadovaná konzistence 
čerstvého betonu. Orientační dávky přísad musí být 
stanoveny průkazní zkouškou; podle potřeby (klima
tických podmínek) se upravují při míchání betonu.

g) Při překročení mezních odchylek čerstvého betonu 
nebo zjevných vad při betonáži krytu musí zhoto
vitel neprodleně odstranit vady, případně i zastavit 
betonáž.

6.3.4.3 Pokládka cementobetonového krytu

a) Zvýšenou pozornost je třeba věnovat rovnoměrnému 
rozprostření čerstvého betonu před finišerem a pravi
delnému a rovnoměrnému postupu finišeru.

b) Čerstvý beton se zhutňuje strojně. Zhutňovací zaří
zení finišeru musí působit rovnoměrně po celé šíři be
tonovaného pásu tak, aby byl beton zpracován v celé 
tloušťce a přitom nebyl převibrovaný. Tloušťka cemen
tové malty, měřená na vývrtech nebo při betonáži, 
nesmí být větší než 1 mm. Povrch vozovky musí být 
po zhutnění rovný a uzavřený.
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c) Pro vozovky skupiny I, II a III se musí pro pokládku 
betonu používat strojní zařízení, které má vlastní po
hon. Pro vozovky skupiny IV, pro betonáž okrajových 
polí a dobetonování jednotlivých desek, se mohou 
ke zhutnění betonu použít kromě finišerů také menší 
stroje bez vlastního pohonu a vedení (např. vibrační 
desky, zhutňovací latě, ponorné vibrátory).

d) Nachází-li se pod cementobetonovým krytem nasá
kavý podklad, který by mohl při pokládce odnímat 
záměsovou vodu z čerstvého betonu, je nutno jej 
před pokládkou krytu dostatečně provlhčit a udržovat 
ve vlhkém stavu. Plocha pro pojezd finišeru včetně 
plochy pod bočnicemi musí být čistá.

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

f) V případě přerušení plynulé dopravy betonu 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 organizační náprava.

g) Při přerušení betonáže na delší dobu, kdy již nelze 
zpracování provést do začátku tuhnutí, musí být če
kající přepravní vozidla odstavena k vyložení nákladu 
mimo vozovku. Čerstvý beton je třeba zpracovat nej
později do začátku tuhnutí betonu, avšak nejdéle do 
doby, kdy je beton danou technologií zpracovatelný 
(vč. povrchové úpravy).

h) Jestliže zastavení pokládky čerstvého betonu pře
sáhne časový limit začátku tuhnutí, což je za nor
málních podmínek obvykle 90 min. od jeho vyro
bení, 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.

i) Bezprostředně po položení a zpracování čerstvého 
betonu finišerem nebo jinak dle čl. 6.3.4.3 c) těchto 
TKP následuje předepsaná úprava a ochrana povrchu 
ve smyslu ustanovení o ošetřování.

j) Při betonáži vyznačí zhotovitel v čerstvém betonu 
trvalým způsobem staničení po hektometrech nebo 
čísla jednotlivých desek. Způsob a druh značení pod
léhá schválení objednatele/správce stavby.

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

6.3.4.4 Vkládání výztužných trnů a kotev

a) Trny a kotvy musí být uloženy a fixovány tak, aby 
byla dodržena jejich poloha během pokládání a zhut-

ňování čerstvého betonu v tolerancích dle čl. 4.3.5.8 
ČSN 73 6123.

b) Druh, rozměry, rozložení, povrchovou úpravu a ulo
žení výztužných prvků v příčných a podélných spá
rách stanoví čl. 6.1.3.6 a 6.2.5 těchto TKP a upřes
ňuje dokumentace stavby, příp. ZTKP. Pro jednotlivé 
technologie betonáže cementobetonového krytu musí 
být způsob vkládání výztužných a kotevních prvků 
schválen objednatelem/správcem stavby.

c) Poloha kotev a trnů je předepsána čl. 4.3.5.8 ČSN 
73 6123.

6.3.4.5 Ošetřování čerstvého betonu, ochrana be
tonu

a) Cementobetonový kryt se musí ihned po dohotovení 
chránit proti rychlému odparu vody. Beton lze chrá
nit proti rychlému odparu vody např. ochranným po
střikem parotěsnými látkami, přikrytím fólií, geo- 
textiliemi, rohožemi, stříškou (pojízdným vlakem), 
mlžením apod. Způsob ochrany musí být přiměřený 
daným klimatickým podmínkám.

b) Způsob a doba ošetřování čerstvého betonu musí být 
zpracovány v technologickém předpisu zhotovitele 
a odsouhlaseny objednatelem/správcem stavby před 
zahájením prací.

c) Použití pojízdných stříšek (vlaku), zejména při nepří
znivých klimatických podmínkách, určují ZTKP.

d) Mlžení je vhodné doplňující ošetřování povrchu za 
vysokých teplot.

e) Zakrytí geotextiliemi nebo rohožemi je vhodnou 
ochranou za vysokých i nízkých teplot. V letním ob
dobí musí být geotextilie/rohože udržovány ve vlh
kém stavu.

f) Hmoty pro ošetřování povrchu betonu musí vyhovo
vat podmínkám uvedeným v čl. 6.2.6 těchto TKP. 
V období květen až září musí být použity pigmento
vané ochranné hmoty.

g) Jednotlivé druhy ochrany lze používat samostatně 
nebo v kombinaci.

h) Pokud se ochranná vrstva naruší, je nezbytné zabez
pečit její bezprostřední obnovu. Ochrana se musí 
provádět celoplošně na všech povrchových částech 
krytu (j na bočních stěnách).

6.3.4.6 Úprava povrchu cementobetonového krytu

a) Technologie úpravy povrchu cementobetonového 
krytu má zabezpečit splnění podmínek čl. 6.1.3.3 
těchto TKP.

b) Úprava povrchu musí splňovat požadavky článků 
7.9.1, 7.9.2, 7.9.3 a 7.9.4 ČSN 73 6123.
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c) Preventivní úprava ověřenou impregnací povrchu be
tonu, která je doporučená v čl. 7.9.5 ČSN 73 6123, 
se neprovádí. Impregnace povrchu se provádí na zá
kladě odsouhlasení objednatelem/správcem stavby 
pouze v úsecích se sníženou odolností povrchu proti 
působení vody a chemických rozmrazovacích látek, 
viz čl. 6.6.6 a 6.6.11 těchto TKP. Náklady na tuto 
impregnaci hradí zhotovitel.

6.3.4.7 Řezání a vytváření spár

Poloha spár je stanovena v dokumentaci stavby, další
zásady viz čl. 6.1.3.5 těchto TKP.

6.3.4.7.1 Všeobecně

a) Vybavenost zhotovitele dostatečným počtem řezacích 
strojů musí být taková, aby umožňovala včasné řezání 
spár. Stroje pro řezání musí být v dobrém technickém 
stavu. K předcházení vzniku divokých smršťovacích 
trhlin je nutno volit vhodnou dobu řezání spár.

b) Poloha příčných a podélných spár se vyznačí a pro
vádí s přesností ±100 mm, zvláště v případě krytu 
s vyztuženými a kotvenými spárami. Poloha příč
ných spár se musí na okraji desky označit vrypem 
a následně v čerstvém betonu nataženou ocelovou 
strunou nebo jiným vhodným způsobem.

c) Požadavky na hloubku řezu příčných a podélných 
spár jsou uvedeny v čl. 4.3.5.5 ČSN 73 6123. 
Přípustná tolerance hloubky řezu je ±2 mm.

d) Průběh spár musí být naprosto přesný a plynulý.

Ó.3.4.7.2 Příčné spáry

a) Spáry se vytváří řezáním. V některých případech 
lze v souladu s dokumentací stavby vytvářet spáry 
i jiným způsobem, např. vkládáním vhodných vložek 
do betonu. Způsob musí být, po předchozím ověření, 
odsouhlasen objednatelem/správcem stavby.

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 dů
sledku hydraulického a teplotního napětí předpjatý, tj. 
do doby než teplota CB krytu dosáhne maxima. Při 
řezání nesmí docházet k vytrhávání zrn kameniva 
a k 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 me
zilehlé spáry, všechny však nejpozději do 24 hod. po 
betonáži.

c) Co nejdříve po proříznutí smršťovací spáry na poža
dovanou hloubku musí být řezný kal ze spáry beze 
zbytku odstraněn tlakovou vodou, aby neztvrdly pří
padné zbytky nezhydratovaného cementu, obsažené 
v kalu.

Na vozovkách pozemních komunikací se příčné spáry 
opatří bezprostředně po vyčištění ochranným elas
tickým profilem o průměru větším než je řez spáry. 
Tento ochranný profil se vkládá těsně pod povrch 
krytu jako provizorní těsnění, které zamezuje vnik
nutí nečistot do spáry během staveništního provozu. 
Pokud nebude vozovka pojížděna staveništním pro
vozem, nemusí být toto provizorní těsnění na základě 
rozhodnutí objednatele/správce stavby provedeno.

d) Pro možnost definitivního utěsnění spár se příčné 
spáry rozšíří drážkou na šířku 8-10 mm (konkrétní 
šířku stanoví dokumentace stavby) a hloubku min. 
25 mm (při použití pružných vložek k utěsnění spár 
je hloubka rozširovací drážky určena výškou těsnící 
vložky, vizčl. 6.1.3.5 e) těchto TKP). Hloubka drážky 
musí být provedena s přesností +2 mm. Tato rozširo
vací drážka se vytváří bezprostředně před utěsněním 
spár, a to jako souměrná vzhledem k původnímu řezu 
spáry. V době mezi provedením rozširovací drážky 
a utěsněním spár musí být v příslušném úseku CB 
krytu vyloučen jakýkoliv provoz.

e) Sešikmení nebo zaoblení hrany řezu spár se provádí 
jen pokud je to předepsáno v dokumentaci stavby, 
příp. ZTKP

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

g) Při řezání smršťovacích spár v mladém ztvrdlém 
cementobetonovém krytu dodatečně přibetonováva- 
ného pruhuje nutno dodržovat vstřícnost těchto spár 
v místech křížení s podélnou spárou sousedního již 
zabudovaného pruhu (s přípustnou tolerancí ±2 mm). 
Řezání musí začínat od sousedního dříve vybudova
ného pásu. Stanovené lhůty k prořezávání spár do
datečně přibetonovávaných pruhů v úsecích denní 
betonáže musí být dodrženy a doloženy denním hlá
šením zhotovitele, obsahujícím sledované a objednate
lem/správcem stavby požadované informace o řezání 
spár.

6.3A7.3 Podélné spáry

a) Spáry se vytváří řezáním. Ve výjimečných případech 
a po odzkoušení technologie lze vytvářet spáry také 
vkládáním pryžové vložky při betonáži. Tento způsob 
vytváření podélné spáry musí zajistit správnou funkci 
spáry a beton v oblasti podélné spáry nesmí vy
kazovat zhoršené vlastnosti proti okolnímu betonu. 
Technologie musí být vždy schválena objednate
lem/správcem stavby.

b) Podélné smršťovací spáry, pokud nejsou vytvořeny 
pomocí vkládané pryžové vložky, se musí proříznout 
na hloubku podle čl. 4.3.5.5 ČSN 73 6123 následně 
po nařezání příčných spár, nejpozději však do 24 hod. 
po betonáži. Pokud mají být na vybetonovaném pásu
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dvě nebo více podélných spár, musí se všechny spáry 
řezat současně.

c) Následně, pro možnost utěsnění spár, se podélné 
spáry rozšíří drážkou na šířku 8 mm a hloubku min. 
25 mm (při použití pružných vložek k utěsnění spár 
je hloubka rozširovací drážky určena výškou těsnící 
vložky, viz čl. 6.1.3.5 e) těchto TKP). Hloubka drážky 
musí být provedena s přesností ±2 mm.

d) Sešikmení nebo zaoblení hrany řezu spár se provádí 
jen pokud je to předepsáno v dokumentaci stavby, 
příp. ZTKP.

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

f) V cementobetonovém krytu na stmelených podklad
ních vrstvách je vhodné provádět řezání podélných 
spár co nejdříve po nařezání příčných spár.

6.3.4.8 Těsnění spár

a) Hmoty pro těsnění spár musí splňovat požadavky 
uvedené v čl. 6.2.7 těchto TKP. Definitivní utěsnění 
se provádí po vyzrání a vyschnutí betonu. Těsnění 
nesmí být provedeno ve stáří betonu menším než 7 
dní v letním období a menším než 21 dní v jarním 
nebo podzimním období. Pro těsnění elastickými 
profily se minimální stáří betonu nepředepisuje.

b) Výška zálivkové hmoty je vymezena v rozširovací 
drážce vymezovací vložkou, pro kterou lze použít 
pružnou vložku nebo provazec ze stlačitelných a ne
hnijících materiálů, jako např. profily z polyuretanu 
nebo mikroporézní pryže o průměru vždy o cca 20 % 
větším než je šířka těsněné spáry. Hmoty na předtěs- 
nění nesmějí být nasákavé.

c) K zabezpečení adheze hmot pro utěsnění spár k be
tonu se podle doporučení výrobce hmot použije pene- 
trační nebo lepící nátěr. Penetrační nebo lepící nátěr se 
nanáší rovnoměrně na čelní stěny betonových desek 
ve spáře po vymezení výšky hmoty pro těsnění spár 
vymezovací vložkou. Před nanesením penetračního 
nebo lepícího nátěru (nástřikem z upravené trysky 
tlakovzdušného přístroje nebo na stavbách malého 
rozsahu štětcem) musí být vymezovací vložka i beton 
čistý a suchý. Nátěr musí být nanesen v dostatečném 
množství, tzn. i v několika vrstvách podle údajů vý
robce a odsouhlaseného technologického předpisu. 
V technologickém předpisu musí být uvedeno usta
novení, kdy je třeba nátěr obnovit z hlediska klima
tických nebo časových podmínek (déšť, ponechání 
nátěru stěn spáry přes noc apod.).

d) Za účelem zmírnění požadavků na odpovídající prů- 
tažnost hmot pro utěsnění spár při objemových změ
nách cementobetonového krytu se volí optimální 
modul těsnění (poměr výšky a šířky zálivky nebo 
tmelu). Výška utěsnění má odpovídat nutné defor

mační schopnosti hmoty pro utěsnění spár. Vhodný 
modul hmot pro těsnění je při šířce drážky do 12 mm 
poměr 1 : 1 a při šířce drážky 13 až 35 mm poměr 
1 : 2. Nejmenší výška utěsnění musí být 10 mm.

e) Zálivka spár nesmí přesahovat nad povrch cemento
betonového krytu vozovky. Povrch zálivky příčných 
spár má být o 1 až 3 mm níže než je povrch vozovky, 
podélné spáry se těsní do úrovně povrchu krytu s to
lerancí 0 až -2 mm.

f) Spáry lze vyplňovat zálivkovou hmotou za tepla za- 
lévačem spár, vybaveným nepřímým regulovatelným 
ohřevem zálivkové hmoty, teploměrem, účinným mí- 
chadlem a čerpadlem na dopravu zálivkové hmoty 
k plnící trysce. Používat zalévače s přímým ohřevem 
se zakazuje.

g) Zálivky nebo tmely zpracovatelné za studená lze 
k těsnění spár používat při teplotách a za podmínek 
doporučených výrobcem podle údajů výrobce a od
souhlaseného technologického předpisu.

h) U dvou a vícesložkových zálivkových hmot nebo 
tmelů je nutno dodržovat vzájemný poměr dávkování, 
způsob míchání a zpracovatelský postup, předepsaný 
výrobcem.

i) Vyplňování spár zálivkou za studená nebo tmelem 
se provádí:

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

- pomocí vytlačovací pistole ovládané tlakovým 
vzduchem hydraulicky nebo mechanicky.

j) Elastické profily, používané pro trvalé nebo dočasné 
těsnění spár, lze užít jen na základě technických do
dacích podmínek pro elastické těsnící profily ZTV 
Fug3-StB 95 (SRN), nebo technologického předpisu, 
zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného objed
natelem/správcem stavby.

k) Příčné spáry v cementobetonovém krytu musí být 
provizorně utěsněny ochranným profilem dle čl.
6.34.6.2 c) těchto TKP před zahájením staveništního 
provozu. Před uvedením cementobetonového krytu 
do provozu musí být příčné i podélné spáry utěsněny 
definitivním způsobem.

l) Úsek cementobetonového krytu, v němž se provádí 
řezání rozširovacích drážek, čištění a těsnění spár, 
musí být uzavřen pro veškerý provoz. Povrch přilehlé 
komunikace se staveništním provozem musí být po 
celou dobu utěsňování udržován ve vlhkém stavu 
občasným kropením.

m) Zálivky spár musí být provedeny esteticky, bez zne
čištění povrchu okolního krytu.
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6.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

6.4.1 Dodávka a skladování

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku tak, aby ve 
výrobně a na staveništi byly k dispozici pouze materiály, 
které odpovídají požadavkům smlouvy o dílo (viz. TKP, 
kap. 1 - Všeobecně, čl. 1.5.1).

Pro uskladnění materiálů platí požadavky ČSN EN 206, 
ěl. 9.6.2.1.

Přiměřené zásoby materiálu - cementu, kameniva, 
přísad nebo příměsí musí být k dispozici, aby bylo za
jištěno splnění plánovaného objemu výroby i dodávání 
betonu. Jednotlivé druhy materiálů se musí dopravovat 
a skladovat tak, aby bylo zabráněno vzájemnému promí
chání, znečištění nebo znehodnocení. Zvláště:

a) Cement musí být chráněn před vlhkostí a nečistotami 
během dopravy a skladování. Různé druhy cementu 
musí být jasně označeny a skladovány tak, aby byl 
vyloučen omyl jejich identifikace.

b) Pro skladování kameniva musí být připraveny zpev
něné a odvodněné skládky. Jestliže je kamenivo do
dáváno samostatně v různých frakcích nebo druzích, 
nesmí se nekontrolovatelně směšovat. Musí se zabrá
nit segregaci jednotlivých frakcí.

c) Přísady se musí dopravovat a uskladňovat tak, aby ne
došlo ke zhoršení jejich kvality fyzikálními nebo che
mickými vlivy (mráz, vysoká teplota atd.). Musí být 
jasně označeny a skladovány tak, aby byl vyloučen 
omyl jejich identifikace.

d) Ocel musí být skladována tak, aby nedošlo ke znečiš
tění nebo znehodnocení povrchové úpravy.

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

6.4.2 Návrh složení betonu, průkazní zkoušky

a) Návrh složení betonu vč. průkazních zkoušek zajiš
ťuje zhotovitel na svůj náklad a předkládá je objed
nateli/správci stavby ve formě zprávy ke schválení 
nejpozději 35 dnů před zahájením prací. Objednatel/ 
správce stavby se ke zprávě vyjádří do 21 dnů. 
Schválené průkazní zkoušky jsou platné po dobu 2 
let za předpokladu, že se nezměnil druh a vlastnosti 
žádné ze složek betonu a následné zkoušky betonu 
prokázaly splnění předepsaných parametrů.

b) Průkazní zkoušky provádí laboratoř se způsobilostí 
podle MP RSJ-PK v oblasti 2.2.1 zkušebnictví (la
boratorní činnosti) č.j. 19160/95-230 ve znění změny 
č.j. 22785/96-230,29693/98-120 a pozdějších změn. 
Tato laboratoř musí být odsouhlasená objednate
lem/správcem stavby.

c) Předložením dokladů o vydaných Prohlášeních o sho
dě/prohlášení shody včetně všech protokolů s výsledky 
průkazních zkoušek složek betonu a betonu a posou
zením splnění kvalitativních parametrů prokazuje zho
tovitel objednateli/správci stavby, že všechny parame
try vyhovují technickým požadavkům, předepsaným 
v těchto TKP, příp. ZTKP stavby. Protokoly o průkaz
ních zkouškách musí obsahovat údaje, které jsou pro 
příslušný druh betonu vyžadovány. Všechny materiály 
musí splňovat ustanovení čl. 6.2 těchto TKP.

d) Cement musí splňovat ustanovení čl. 6.2.1 těchto TKP.

e) Kamenivo musí splňovat ustanovení čl. 6.2.2 těchto 
TKP.

f) Záměsová voda musí splňovat ustanovení čl. 6.2.3 
těchto TKP.

g) Přísady do betonu musí splňovat ustanovení čl. 6.2.4 
těchto TKP.

h) Ocel musí splňovat požadavky čl. 6.2.5 těchto TKP.

i) Hmoty pro ošetření povrchu musí splňovat ustano
vení čl. 6.2.6 těchto TKP.

i) Hmoty pro utěsňování spár musí splňovat požadavky 
čl. 6.2.7 těchto TKP.

k) Návrh betonu musí být vypracován a průkazní 
zkoušky provedeny podle oddílu 6.2 těchto TKP a pří
lohy 1 TKP kap. 18.

l) Průkazní zkouška odolnosti betonu proti působení 
vody a chemických rozmrazovacích látek se provádí 
metodou A dle ČSN 73 1326 a TP 121 nebo metodou 
C dle TP 121. Počet cyklů se zvyšuje o 50 % vůči 
hodnotám uvedeným v tabulce 1 těchto TKP.

Odolnost musí při zvýšení počtu cyklů splňovat tyto 
požadavky:

- Při zkoušení metodou A automatického cyklování 
dle ČSN 73 1326 a TP 121 nesmí vzniknout po
ruchy větší než stupeň 3 (narušený povrch, maxi
mální odpad 1 000 g/m2).

- Při zkoušení metodou C automatického cyklování 
II dle TP 121 nesmí vzniknou odpad větší než 
1 000 g/m2.

m) Pevnost v tahu ohybem se prokazuje z každé záměsi, na
míchané v rámci návrhu složení betonu, vždy na třech 
trámcích 150 x 150 x 700 mm. Zkouška se provádí 
dle čl. 6.5.4 f) těchto TKP. Při průkazních zkouškách 
musí být dosažena min. o 15 % vyšší hodnota než je 
návrhová pevnost, uvedená v tabulce 1 těchto TKP.

n) Pevnost v tlaku se prokazuje z každé záměsi, namí
chané v rámci návrhu složení betonu, vždy na třech 
krychlích o hraně 150 mm po 7 a 28 dnech tvrdnutí. 
Pevnost v tlaku je možné na základě požadavku objed
natele/správce stavby zkoušet na válcích o průměru 150
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mm a výšce 300 mm, přepočet na krychelnou pevnost se 
provede podle čl. 6.5.4 e). V rámci průkazních zkoušek 
musí být prokázána pevnost v tlaku přiměřeně vyšší 
než je předepsaná pevnost v tlaku, uvedená v tabulce 1 
těchto TKP, viz čl. A.5 přílohy A ČSN EN 206.

o) Po schválení průkazních zkoušek vypracuje zhotovitel 
technologický předpis a předloží jej ke schválení ob
jednateli/správci stavby (viz oddíl 6.3 těchto TKP), 
příp. provede referenční úsek, je-li požadován (viz čl.
6.3.3 těchto TKP). Přitom musí prokázat, že veškeré 
zařízení pro výrobu betonu, pokládku, hutnění, úpravu 
a ošetřování povrchu je schopno trvale zajistit do
držení požadovaných vlastností cementobetonového 
krytu. K účasti při provádění referenčního úseku musí 
zhotovitel objednatele/správce stavby včas vyzvat.

p) Pokud se druh nebo vlastnosti některé ze složek be
tonu změní, je nutno prokázat objednateli/správci 
stavby vlastnosti betonu novými průkazními zkouš
kami a dokladem o vydaném Prohlášení o shodě/pro
hlášení shody.

r) V případě, že se neprovádí referenční úsek, musí být 
návrh složení betonu ověřen při zkušební výrobě na 
betonárně před vlastní betonáží, viz příloha 1 TKP 
kap. 18.

6.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

6.5.1 Všeobecně

a) Zkoušky zahrnují:

- odběr vzorků,

- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny,

- provedení zkoušky vč. zkušebního protokolu.

Každý vzorek se při odběru označí záznamem s ná
sledujícími informacemi:

- původ vzorku, název stavby, název betonárny,

- staničení a upřesnění místa, kde byl vzorek ode
brán (číslo auta, místo na vozovce - vpravo, vlevo, 
vzdálenost od osy),

- označení vrstvy a typu betonu (pro horní, spodní 
vrstvu apod.), číslo průkazní zkoušky,

- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru,

- komu je vzorek určen, adresa.

b) Vzorky pro kontrolní zkoušky čerstvého a ztvrdlého 
betonu dle čl. 6.5.2.2 a), tabulky 4 a tabulky 5 těchto 
TKP se odebírají v místě výroby betonu, výrobce 
betonu musí zajistit uložení vyrobených kontrolních 
těles dle čl. 6.5.4 e), g) a h) těchto TKP.

c) Vzorky pro kontrolní zkoušky čerstvého a ztvrdlého 
betonu dle tabulky 4 a tabulky 6 těchto TKP se odebí
rají v místě betonáže v době ukládání betonu. Do pro
tokolu se zaznamená staničení místa odběru s přes
ností ±1 m a hodina odběru. Zhotovitel musí zajistit 
uložení vyrobených kontrolních těles dle čl. 6.5.4 e),
g) a h) těchto TKP.

d) Pro zkoušky cementobetonového krytu zajišťuje zho
tovitel odběr jádrových vývrtů v četnosti dle tabulky 
7 těchto TKP. Při odběru jádrových vývrtů musí být 
přítomen zástupce objednatele, o odběru vývrtů musí 
být sepsán apodepsán zápis s uvedením výšek vývrtů 
(tloušťky krytu).

6.5.2 Kontrolní zkoušky

a) Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních mate
riálů, stavebních směsí a hotových vrstev (dle ČSN 
73 6123 jsou zkoušky hotových vrstev označovány 
jako přejímací). Kontrolní zkoušky zajišťuje zhoto
vitel za účelem zjištění a prokázání, že jakostní vlast
nosti stavebních hmot, směsí a hotových vrstev odpo
vídají smluvním požadavkům - zejména TKP, příp. 
ZTKP, dokladům o shodě a průkazním zkouškám.

b) Kontrolní zkoušky musí provádět laboratoř se způso
bilostí podle MP RSJ-PK v oblasti 2.2.1 zkušebnictví 
(laboratorní činnost) č. j. 19160/95-230, ve znění 
změny č. j. 22785/96-230, 29693/98-120 a pozděj
ších změn. Tato laboratoř musí být odsouhlasená ob
jednatelem/správcem stavby.

c) Kontrolní zkoušky v místě betonáže a na tělesech, 
odebraných z hotového krytu, musí u dálnic, rych
lostních silnic a rychlostních místních komunikací 
provádět laboratoř nezávislá na zhotoviteli stavby. 
U ostatních komunikací a ploch objednatel/správce 
stavby určí rozsah zkoušek, které může provádět la
boratoř závislá na zhotoviteli stavby.

d) Objednatel/správce stavby a jím pověřené osoby mají 
kdykoliv přístup do laboratoří, na staveniště, do skladů 
a betonárny zhotovitele za účelem kontroly správnosti 
odběru vzorků, kontroly zkoušek a měření. Zhotovitel 
je povinen čas, místo konání zkoušky nebo měření 
objednateli/správci stavby včas oznámit. Jestliže se 
objednatel/správce stavby k odběru nebo zkoušce 
nedostaví, může zhotovitel zkoušku přesto provést. 
Zhotovitel pak předá objednateli/správci stavby vý
sledky zkoušky nebo měření písemně a objedna
tel/správce stavby je musí považovat za správné.

e) Výsledky kontrolních zkoušek musí zhotovitel před
kládal objednateli/správci stavby průběžně bez pro
dlení. Protokoly zkoušek se evidují v laboratorním 
deníku a jsou součástí stavebního deníku a dokladů 
pro odsouhlasení a převzetí prací.

f) Zhotovitel musí před zahájením prací vypracovat 
kontrolní a zkušební plán a předložit jej objednate
li/správci stavby ke schválení. Kontrolní a zkušební
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Tabulka 4: Kontrolní zkoušky čerstvého betonu v místě výroby a v místě betonáže v době jeho ukládání do kon
strukce

Minimální četnost

Druh zkoušky Skupina vozovky

i II III + IV

Konzistence
(v místě výroby i v místě ukládání)4' 200 m3 100 m’

Teplota čerstvého betonu 
(v místě výroby i v místě ukládání)

Při každé zkoušce (konzistence, obsahu vzduchu, a při výrobě zkušebních těles 
pro kontrolní zkoušky ztvrdlého betonu)

Obsah vzduchu 1)4) v místě výroby betonu Vždy první záměs při zahájení denní výroby a každá 
další záměs až do ustálení hodnot. Potom každé 
dvě hodiny z každého druhu vyráběného betonu

3x denně

v místě betonáže krytu Beton pro horní vrstvu každou hodinu, beton 
pro spodní vrstvu 2 x za den2'3'

3 x denně

" Při náhlých změnách teploty nebo v případě pochybnosti je třeba měření provádět častěji.
2* V tabulce uvedená četnost platí pro dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace; pro ostatní komunikace se mění na každé 2 hodiny nebo 150 
m3 každého vyráběného druhu betonu.
3> Pro dvouvrstvovou betonáž, u které je používán stejný druh betonu pro horní i spodní vrstvu a pro jednovrstvovou betonáž platí četnost zkoušky každou hodinu. 
4)Při výrobě těles pro kontrolní zkoušky ztvrdlého betonu se vždy provedou i zkoušky čerstvého betonu.

Tabulka 5: Kontrolní zkoušky ztvrdlého betonu, zajišťované výrobcem betonu

Druh zkoušky Minimální četnost (m3)

Skupina vozovky

I + II III + IV

Pevnost v tlaku a objemová hmotnost 200
max. však 4 kontrolní tělesa denně (rovnoměrně 

rozložená z objemu denní výroby)

100
min. však 2 a max. 3 kontrolní tělesa denně 

(rovnoměrně rozložená z objemu denní výroby)

Odolnost povrchu proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek

Zkouška je doporučená, četnost musí být určena ve smlouvě mezi výrobcem a odběratelem 
betonu (zhotovitelem krytu)

plán je součástí plánu jakosti na stavbu, viz čl. 6.1.4
c) těchto TKP.

6.5.2.1 Kontrolní zkoušky materiálů

Zhotovitel je povinen zajistit provádění kontrolních 
zkoušek materiálů nejméně v rozsahu tabulky 10 ČSN 
73 6123.

Kontrolní zkoušky kotev, trnů a výztuže se provádějí 
v případě pochybnosti o kvalitě.

6.5.2.2 Kontrolní zkoušky čerstvého betonu

a) V místě výroby
Zkoušky čerstvého betonu v místě výroby zajišťuje 
výrobce betonu nejméně v rozsahu dle tabulky 4 
těchto TKP.

b) V místě ukládání
Zhotovitel je povinen zajistit provádění kontrolních 
zkoušek čerstvého betonu v místě betonáže v době 
jeho ukládání, nejméně v rozsahu dle tabulky 4 
těchto TKP.

6.5.23 Kontrolní zkoušky ztvrdlého betonu

a) Výroba těles v místě výroby betonu
Výrobce betonuje povinen zajistit kontrolní zkoušky

ztvrdlého betonu na tělesech, vyrobených na beto- 
nárně, nejméně v rozsahu dle tabulky 5 těchto TKP.

b) Výroba těles v místě ukládání betonu
Zhotovitel je povinen zajistit kontrolní zkoušky ztvrd
lého betonu na tělesech, vyrobených v místě betonáže 
v době ukládání betonu do krytu, nejméně v rozsahu 
dle tabulky 6 těchto TKP.

Tabulka 6: Kontrolní zkoušky ztvrdlého betonu na tě
lesech, vyrobených v místě betonáže v době ukládání 
betonu do krytu

Druh zkoušky Minimální četnost (m3)

Skupina vozovky

i II III + IV

Pevnost v tlaku a objemová hmotnost 200 100 100

Odolnost povrchu proti působení vody 
a chemických rozmrazovacích látek

Zkouška je doporučená, 
četnost musí být předepsána 

ZTKP.

6.5.2.4 Kontrolní zkoušky cementobetonového 
krytu (dle ČSN 73 6123 označované jako 
přejímací)

a) Zhotovitel je povinen zajistit provádění kontrolních 
zkoušek cementobetonového krytu na tělesech, ode
braných z krytu a měření hotového krytu dle tabulky 
7 a následujících odstavců čl. 6.5.2.4 těchto TKP.
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Tabulka 7: Kontrolní zkoušky na vzorcích, odebraných z vozovky (dle ČSN 73 6123 označované jako přejímací) a měření 
hotového krytu

Minimální četnost (m2)

Druh zkoušky Skupina vozovky

' II III + IV

Tloušťka krytu “ 3 000 1 000 500 avšak min. 3 zkoušky 
z hodnoceného objektu 

nebo jeho přejímané části

Odolnost proti působení vody 
a chemických rozmrazovacích látek IU)

3 000 5 000 min. 5 zkoušek pro skupinu III 
a 3 zkoušky pro skupinu IV 

z hodnoceného objektu 
nebo jeho přejímané části

Pevnost betonu v tlaku n 3 000 1 000 500

Objemová hmotnost betonu v přirozeném stavu 
a po nasáknutí do ustálené hmotnosti n

avšak min. 3 zkoušky 
z hodnoceného objektu

Homogenita a hutnost betonu n nebo jeho přejímané části

Pevnost v příčném tahu 2) Neurčeno

Součinitel prostorového rozložení 
vzduchových pórů (mm)

Neurčeno4)

Protišmykové vlastnosti 5) Prokazují se vždy u dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací v každém jízdním pruhu.
U ostatních komunikací tehdy, pokud to stanoví objednatel v ZTKP nebo v jiné části smluvních dohod nebo 
na žádost objednatele/správce stavby. U parkovišť a odstavných ploch se protišmykové vlastnosti a hodnoty IRI 
neprokazují.

Hodnota IRI

Nerovnost povrchu podélná Měří se v ose jízdních pruhů.

příčná Vzdálenost měřených profilů 100 m.

Pokles hrany desky 2) U objednatelem/správcem stavby vybraných příčných spár u pásů, kde je nezbytné dodržet výškovou návaznost 
desek. Nezkouší se na okraji krytu v místě nezpevněné krajnice.

Odchylky od projektových výšek U dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací v příčných řezech po 20 m, u ostatních 
komunikací v příčných řezech dle projektové dokumentace. V přechodových oblastech mostních objektů 
a v místech překlápění vozovky (v přechodnici) v příčných řezech po 5 m.

‘‘Zkoušky jsou závazné.
2lZkoušky jsou informativní.
^Zkouší se na povrchu betonu horní vrstvy. Na betonu spodní vrstvy se zkouší pouze výjimečně při podezření na nedodržení požadovaných vlastností.
A)Zkouší se v případě pochybnosti, např. závada v technologii betonáže, nesplnění požadavku obsahu vzduchu, nesplnění požadavku odolnosti povrchu betonu proti 
působení vody a chemických rozmrazovacích látek.
51 Měří se v celém úseku kontinuálně při rychlosti 60 km/hod a při stejném složení betonu a technologii betonáže v jednom vybraném úseku stavby v celé škále 
rychlostí až do rychlosti 120 km/hod.

b) Doporučené zkoušky musí zhotovitel provádět v roz
sahu, stanoveném v ZTKP nebo podle požadavků 
objednatele/správce stavby.

c) Pokud je třeba zvýšit četnost kontrolních zkoušek 
krytu z důvodu přesného vymezení úseku, v němž 
nebyly dodrženy předepsané parametry, postupuje 
se podle čl. 6.8.1. f) těchto TKP.

d) Z výsledků a hodnocení všech uvedených zkoušek 
a měření připraví zhotovitel souhrnnou závěrečnou 
zprávu o hodnocení kvality (viz čl. 6.8.2 b) těchto 
TKP), jejíž obsah splňuje osnovu, uvedenou v příloze 
1 těchto TKP, a kterou přiloží k žádosti o zahájení 
přejímacího řízení po dokončení stavebních prací.

6.5.3 Kontrolní zkoušky zajišťované 
objednatelem

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele, je objednatel/správce stavby 
oprávněn provádět zkoušky podle vlastního systému kon
troly jakosti. Provádí je buď ve vlastní laboratoři nebo 
je zadává u jiné nezávislé laboratoře.

Pro hrazení nákladů na zkoušky platí příslušné články 
Všeobecných dodacích podmínek (čl. 36.2 až 36.5) uve
dené též v kapitole 1 TKP - Všeobecně, čl. 1.6.1.3 e).

6.5.4 Zkušební postupy

a) Pro odběr vzorků a zkoušení kameniva pro stavební 
účely platí ČSN 72 1170 a související normy. Pro od
běr vzorků a zkoušení cementu platí ČSN EN 196-7 
a související normy. Pro odběr vzorků a zkoušení 
betonu platí tyto TKP, ČSN 73 6123, ČSN EN řady 
12350, ČSN 73 6172, event. ZTKP stavby.

Pokud je normou povolena volba více zkušebních 
metod, je v TKP nebo ZTKP uvedena metoda, která 
bude k prokazování příslušných vlastností hmot, 
směsí a hotových vrstev použita.

b) Konzistence betonu se zkouší podle oddílů 6 ČSN 
EN 12350-2, ČSN EN 12350-3, ČSN EN 12350-4 
nebo ČSN EN 12350-5; metoda zkoušky konzistence 
musí být určena průkazními zkouškami. Pro beton, 
který má konzistenci sednutím dle oddílu 6 ČSN EN 
12350-2 menší než 50 mm, se předepisuje zkoušení
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konzistence metodou stupně zhutnitenosti dle oddílu 
6 ČSN EN 12350-4.

c) Obsah vzduchu se zkouší podle oddílu 5 ČSN EN 
12350-7 a 6.3.3.d) těchto TKP.

d) Objemová hmotnost čerstvého betonu se zkouší podle 
oddílu 6 ČSN EN 12350-6.

e) Pevnost betonu v tlaku se prokazuje zkouškami 
dle oddílu 6 ČSN ISO 4012 na jednotlivých krych
lích o hraně 150 mm a na jádrových vývrtech prů
měru 150 mm, odebraných z krytu. Zkouška pevnosti 
v tlaku na krychlích může být nahrazena zkouškou 
pevnosti v tlaku na válcích o průměru 150 mm 
a výšce 300 mm, pokud jsou válce objednatelem/ 
správcem stavby předepsány v ZTKP jako zkušební 
tělesa. Na sadě tří těles z jedné záměsi se pevnost pro
kazuje v rámci průkazních zkoušek, viz poznámka4' 
tabulky 1 těchto TKP.

Zkoušky se provádí ve stáří těles 28 dní; zkušební tě
lesa musí být až do doby zkoušky ošetřená a uložená ve 
vodě podle oddílu 6 ČSN ISO 2736-2, vývrty z betonu 
mladšího než 28 dní se ošetřují tímtéž způsobem. Pokud 
jsou jádrové vývrty zkoušeny ve stáří větším než 60 dní, 
provádí se přepočet na stáří 28 dní dle následujícího 
vzorce.

Při zkoušení pevnosti v tlaku na vývrtech, odebraných 
z vozovky nebo na válcích se provádí přepočet na pev
nost v tlaku na krychlích o hraně 150 mm ve stáří 28 
dní podle následujícího vzorce:

f = (f , x z) : f
c, cube x ck, cyl 7

f ... pevnost na krychli o hraně 150 mm
f !....pevnost na válci nebo vývrtu o průměru 150 mm
f........ přepočítávám' koeficient válcové pevnosti na pev

nost krychelnou dle tabulky 8 těchto TKP
z........ přepočítávám' koeficient stáří zkušebních těles (při

stáří jádrových vývrtů převyšující 60 dní) 
dle tabulky 9 těchto TKP

Tabulka 8: Přepočítávám' koeficient „f“ válcové pevnosti 
(na válci o průměru 150 mm) na krychelnou pevnost (na 
krychli o hraně 150 mm)

Výška válce (vývrtu) [mm] Přepočítávací koeficient „f“

150 1,00

160 0.98

180 0,94

200 0,91

220 0,89

240 0,87

260 0,86

300 0,85

Tabulka 9: Přepočítávací koeficient „z“ pro stáří zkušeb
ního tělesa

Stáří zkušebního těles [dny] Koeficient stáří „z“ 1)

<60 1,00

60 až 120 0,94

120 až 180 0,90

360 a více 0,85

1) Dny s průměrnou denní teplotou pod +5 °C při zrání se do stáří betonu 
nezapočítávají. Průměrná denní teplota se počítá podle čl. 6.7.Id) těchto
TKP.

Pevnost v tlaku se může zkoušet na spodní části vývrtu
nebo válce, zbytku po odřezu horní plochy pro zkoušku
odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazo
vacích látek.

f) Pevnost betonu v tahu ohybem se prokazuje v rámci 
průkazních zkoušek zkouškami dle oddílu 6 ČSN 
ISO 4013 na sadě tří trámců 150 x 150 x 700 mm 
z každé záměsi, viz poznámka 3) tabulky 1 těchto 
TKP. Zkouška se provádí při zatěžování dvěma bře
meny; rozpětí spodních válcových oper je 600 mm, 
rozpětí horních zatěžovacích válců je 200 mm.

g) Pevnost v příčném tahu se zkouší dle oddílu 6 ČSN 
ISO 4108 na vyrobených krychlích nebo válcích nebo 
na vývrtech odebraných z hotového krytu. Druh zku
šebních těles musí být určen v ZTKP, tělesa musí být 
uložena dle ustanovení čl. 6.5.4 e).

h) Odolnost betonu proti působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek se prokazuje metodou A dle 
ČSN 73 1326 a TP 121 nebo metodou C dle TP 121 
na jádrových vývrtech, odebraných z krytu ve stáří 
min. 7 dní. Zkouška odolnosti na vyrobených zkušeb
ních tělesech je povinná při průkazních zkouškách 
a doporučená při kontrolních zkouškách, viz tabulka 
1 poznámka 4) a tabulka 6 těchto TKP. Zkušební tě
lesa se po odformování uloží do vody o teplotě 20 °C 
± 2 °C, vývrty z betonu mladšího než 28 dní se ošet
řují tímtéž způsobem (tímto ustanovením se mění 
první věta čl. 11 ČSN 73 1326).

i) Objemová hmotnost betonu se zkouší dle ČSN 
73 1315 a ČSN ISO 6275 na tělesech, vyrobených 
pro kontrolní zkoušky v nasáklém stavu po vyjmutí 
z vodního uložení a na jádrových vývrtech, odebra
ných z vozovky a nasycených vodou do ustálení hmot
nosti.

j) Povrchová vrstva malty se měří na čerstvě položeném 
cementobetonovém krytu nebo na vývrtech.

k) Homogenita a hutnost (zhutnění) 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 f) těchto 
TKP.

l) Součinitel prostorového rozložení vzduchových pórů 
se zkouší podle oddílu 7 ČSN EN 480-11.
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m) Příčný sklon cementobetonového krytu a dodržení 
výšek stanovených v dokumentaci stavby se kontro
luje nivelací, sklonoměrem, multifunkčním vozidlem 
ARAN nebo jinými metodami.

n) Tloušťka krytu se zjišťuje měřením délky jádrových 
vývrtů dle oddílu 4.2 ČSN 73 6172. Objednatel/ 
správce stavby může povolit zkoušení tloušťky krytu 
nivelací předem určené sítě bodů, nebo jinou me
todou (např. výpočtem z položené plochy, dodaného 
množství a objemové hmotnosti betonu).

o) Nerovnost povrchu cementobetonového krytu v po
délném směru se měří dle oddílu 4 ČSN 73 6175 za
řízením s kontinuálním záznamem. V případě sporu 
se provede doplňující měření 4 m latí dle oddílu 3 
ČSN 73 6175. V příčném směru se měří latí délky 
2 m.

Měření nerovnosti v podélném směru se provádí zpra
vidla v ose každého jízdního pruhu, pokud objedna
tel/správce stavby nestanoví jinak.

p) Protišmykové vlastnosti cementobetonového krytu se 
měří metodou zjišťování součinitele podélného tření 
zařízením TRT podle oddílu 8 ČSN 73 6177.

r) Hodnota IRI, vyjadřující nerovnosti v podélném 
směru, příčný sklon, makrotexturu povrchu a nerov
nosti v příčném směru se měří na dálnicích, silnicích 
I. třídy a vybraných silnicích 11. tř. multifunkčním 
přístrojem.

6.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Při překročení přípustných odchylek má objednatel právo 
uplatnit nároky z vadného plnění. Objednatel má právo 
žádat bezvadné plnění, může však souhlasit se srážkou 
z ceny v případě, že zjištěné odchylky významně neo
vlivní kvalitu a životnost díla. V tomto případě postupuje 
objednatel podle TKP kap. 1 - přílohy 8 „Srážky z ceny“ 
nebo podle ustanovení ZTKP. Srážku z ceny může ob
jednatel uplatnit i v případech vad, které nejsou v příloze 
8 TKP kap. 1 uvedeny.

Veškerá opatření, které zhotovitel hodlá na základě pře
kročení přípustných odchylek a zjištění příčiny provést 
pro zlepšení stavu (opravu), musí být předem odsouhla
seny objednatelem/správcem stavby.

6.6.1 Konzistence betonu

Hodnoty konzistence čerstvého betonu, naměřené ihned 
po zamíchání a po 60 minutách odležení musí být v roz
mezí hodnot, požadovaných pro strojní zařízení, použité 
pro pokládku CB krytu.

6.6.2 Obsah vzduchu v čerstvém betonu

Obsah vzduchu musí splňovat parametry, uvedené v čl. 
6.2.8, tabulce 2 těchto TKP.

6.6.3 Pevnost v tlaku a příčném tahu

a) Beton splňuje požadavky, pokud jsou obě kritéria, 
uvedená v následující tabulce 10, splněna pro každé 
čtyři výsledky zkoušek pevnosti po sobě následují
cích kontrolních zkoušek, provedených na vyrobe
ných tělesech nebo na vývrtech, odebraných z CB 
krytu.

Tabulka 10: Kritéria shody pro hodnocení pevnosti 
v tlaku a příčném tahu na tělesech, vyrobených v místě 
pokládky nebo odebraných z konstrukce

Metoda
posouzení pevnosti

Kritérium 1 Kritérium 2

Průměr kterýchkoliv 
po sobě následujících

4 výsledků x4[N/mm2]

Jakýkoliv dílčí 
výsledek x, 

[N/mm2]

Pevnost v tlaku n >fccuh.+ 4
Üjc.cuhc — 4

Pevnost v příčném tahu >f . , „ + 0,5
s.cubc (cyl)

>f -0,5
«.cube (cyl)

n Pevnost zjištěná na vývrtech nebo válcích o průměru 150 mm se přepočí
tává na hodnotu krychelné pevnosti na krychlích o hraně 150 mm podle 
tabulek 8 a 9 těchto TKP

b) Nesplnění kritéria pevnosti na vyrobených tělesech 
může být kompenzováno splněním kritéria pevnosti 
na vývrtech, odebraných z konstrukce.

c) V případě nevyhovujících dílčích výsledků pevnosti, 
zjišťované na vývrtech, může být nevyhovující výsle
dek, zjištěný na jednom vývrtu, nahrazen průměrnou 
hodnotou pevnosti ze dvou vývrtů, odebraných ze 
stejného místa stejné desky. Předchozí nevyhovující 
hodnota se v tomto případě z hodnocení vyloučí.

6.6.4 Objemová hmotnost

Objemová hmotnost čerstvého betonu při kontrolních 
zkouškách musí splňovat ustanovení čl. 6.3.3 d) těchto 
TKP.

Dovolený rozdíl hmotnosti vývrtů nasáklých vodou do 
ustálené hmotnosti a kontrolních zkušebních těles je max. 
50 kg/m3 s pravděpodobností 90 %.

6.6.5 Tloušťka cementové malty na povrchu 
krytu

Tloušťka malty měřená na vývrtech nebo při betonáži, 
nesmí být větší než 1 mm, viz čl. 6.3.4.3 b) těchto TKP.

6.6.6 Odolnost proti působení vody
a chemických rozmrazovacích látek

Odolnost musí splňovat tyto požadavky:

- Při zkoušení metodou A automatického cyklování 
dle ČSN 73 1326 a TP 121 nesmí vzniknout poruchy 
větší než stupeň 3 (narušený povrch, maximální 
odpad 1 000 g/m2).
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- Při zkoušení metodou C automatického cyklování II dle 
TP 121 nesmí vzniknou odpad větší než 1 000 g/m2.

V místech s nevyhovující odolností povrchu krytu se 
provedou po vymezení úseku dle čl. 6.8.1 f) těchto 
TKP, opatření úměrná míře překročení přípustné hod
noty porušení povrchu (mikroskopické stanovení obsahu 
vzduchových pórů, srážka z ceny dle čl. 4.4 přílohy 8 
TKP kap. 1, impregnace povrchu, vybourání a nahrazení 
novým krytem aj.).

6.6.7 Tloušťka cementobetonového krytu

Tloušťka CB krytu, stanovená jako aritmetický průměr 
jednotlivých měření, nesmí být nižší než je předepsáno 
dokumentací stavby. Žádné jednotlivé měření nesmí být 
menší než je tloušťka, předepsaná dokumentací stavby 
minus 5 mm.

Pro spojitě vyztužené cementobetonové kryty nesmí být 
aritmetický průměr jednotlivých měření nižší než je pře
depsáno dokumentací stavby ani větší než je předepsaná 
tloušťka plus 10 mm. Žádné jednotlivé měření nesmí být 
menší než je tloušťka, předepsaná dokumentací stavby 
minus 5 mm ani větší než je tloušťka, stanovená doku
mentací plus 15 mm.

Při nedodržení těchto ustanovení se může postupovat 
podle čl. 4.1 přílohy 8 TKP kap. 1.

6.6.8 Rovnost povrchu

Pro dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komu
nikace je u novostaveb povolena maximální nerovnost 
povrchu 4 mm, přičemž přípustné nerovnosti se mohou 
vyskytovat jen s pozvolným přechodem a nikoliv v krát
kých stejnoměrných vzdálenostech. Naměřené hodnoty 
nerovnosti povrchu ostatních komunikací musí vyhovo
vat požadavkům tabulky 15 ČSN 73 6123.

Žádné nerovnosti nesmí bránit plynulému odtoku vody. 
Jakékoliv nerovnosti, které převyšují povolenou toleranci 
nebo místa, kde není zajištěno dobré odvodnění povrchu, 
musí zhotovitel opravit na svoje náklady broušením 
bruskou s diamantovými kotouči. Objednatel/správce 
stavby může uplatnit srážku z ceny dle čl. 4.3 přílohy 
8 TKP kap. 1.

Při stanovení mezinárodního indexu nerovnosti IRI 
nesmí být tento index na dálnicích, rychlostních silni
cích a rychlostních místních komunikacích větší než
1.9 m/km (požadavky pro třídu 1 dle tabulky A.2 ČSN 
73 6175).

6.6.9 Dodržení výšek, stanovených 
dokumentací

Naměřené hodnoty musí vyhovovat požadavkům tabulky 
15 ČSN 73 6123.

Jejich případné překročení je třeba posoudit s ohledem 
na splnění požadavku pro příčný a podélný sklon a za
bezpečení plynulého odtoku vody z vozovky.

6.6.10 Příčný sklon

Pro dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komu
nikace je přípustná odchylka příčného sklonu nejvýše 
±0,4 %. Pro ostatní komunikace platí odchylka +0,5 %. 
Změna příčného sklonu nesmí bránit plynulému odtoku 
vody. Pokud se místa, bránící plynulému odtoku vody 
na krytu vyskytují, musí se vada odstranit (je možné 
např. provést diagonální drážkování ve směru výsled
ného sklonu).

6.6.11 Mikroskopický rozbor vzduchových 
pórů

Maximální součinitel prostorového rozložení vzducho
vých pórů musí splňovat požadavky tabulky 1 těchto 
TKP. V místech s nevyhovující hodnotou součinitele 
prostorového rozložení vzduchových pórů se provedou 
po vymezení úseku dle čl. 6.8.1 f) těchto TKP, opat
ření úměrná míře překročení přípustné hodnoty (srážka 
z ceny, impregnace povrchu, vybourání a nahrazení 
novým krytem aj.)

6.6.12 Protišmykové vlastnosti

Povrch na dálnicích, rychlostních silnicích a rychlostních 
místních komunikacích musí být proveden tak, aby pro
tišmykové vlastnosti povrchu při měření zařízením TRT 
dle oddílu 8 ČSN 73 6177 splňovaly požadavky uvedené 
v tabulce A.6 ČSN 73 6177 pro stupeň 1 vozovky kate
gorie A.

Pokud protišmykové vlastnosti povrchu nevyhoví usta
novení tabulky A.6 ČSN 73 6177, musí být provedena 
opatření, odsouhlasená objednatelem/správcem stavby, 
pro zajištění předepsaných hodnot součinitele podélného 
tření.

6.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Za nepříznivých povětrnostních poměrů je nutno při
jmout nezbytná zvláštní opatření a v případě ohrožení 
průběhu technologických procesů při betonáži neodvra- 
titelnými poruchami přistoupit k zastavení prací. Popis 
zvláštních opatření musí být uveden v technologickém 
předpisu.

Po celou dobu betonáže musí být na vhodném místě ve 
stínu na staveništi postavena budka s termohydrografem 
ve výšce 0,5 m nad zemí. Záznamy musí být archivovány 
nejméně do doby přejímky CB krytu a následně se pře
dají k archivaci objednateli/správci stavby.
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6.7.1 Betonáž při vyšších teplotách

a) Pokud přesáhne teplota vzduchu při betonáži 25 °C, 
musí se průběžně sledovat teplota čerstvého betonu. 
Teplota čerstvého betonu v místě pokládky nesmí 
přesáhnout 30 °C.

b) Pro betonáž za vyšších teplot musí být pro ochranu 
povrchu proti vysychání použita pigmentovaná 
hmota dle ustanovení čl. 6.3.4.5 f) těchto TKP, jejíž 
účinnost je předem ověřena.

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 přímým slunečním paprskům,

- omezit dobu zpracování, pokud nejsou použity spe
ciální přísady,

- provádět betonáž krytu v nočních hodinách,

- provádět doplňková ošetřování mlžením nebo za
krytím.

d) V případě, že teplota vzduchu ve stínu překračuje 
30 °C, teplota čerstvého betonu dosahuje 30 °C, pří
padně při poklesu relativní vlhkosti pod 40 % nebo 
je-li průměrná denní teplota alespoň 3 dny po sobě 
vyšší než 20 °C a pokud nejsou provedena výše po
psaná opatření nebo pokud jsou tato opatření nedo
statečná, musí se betonáž přerušit.

Průměrná denní teplota je teplota vzduchu vnějšího pro
středí, stanovená podle vzorce t = (t7 + t + 2t ): 4,
kde t7, t13 a t:| jsou teploty vzduchu, změřené ve °C v 7,
ve 13 a v 21 hodin.

6.7.2 Betonáž při nízkých teplotách

a) Pokud jsou očekávány nízké teploty, je třeba mít 
stále připravená ochranná opatření (např. zakrytí po
vrchu krytu geotextiliemi nebo jinými izolačními 
hmotami) a je třeba je včas aplikovat. 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.

b) Pokud teplota vzduchu klesne na 0 °C a pod ní, lze 
betonovat pouze se souhlasem objednatele/správce 
stavby a za zvláštních opatření.

Zvláštní opatření mohou být např.:

- změna množství nebo značky cementu (za cement 
s vyššími počátečními pevnostmi), pokud je k dis
pozici ověření průkazními zkouškami,

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

- kontinuální zakrytí vybetonovaného krytu geotex
tiliemi nebo jinými izolačními hmotami.

c) Zmrzlé kamenivo nesmí být v žádném případě pro 
výrobu betonu použito a nesmí se betonovat na pod
klad s teplotou 0 °C nebo nižší.

d) Teplota čerstvého betonu v místě pokládky nesmí být 
nižší než +10 °C.

e) Při trvajících mrazech a při teplotě vzduchu pod 
-3 °C v podzimním období musí být betonářské práce
zastaveny.

6.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

6.8.1 Odsouhlasení prací

a) Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhoto
vitel objednateli/správci stavby písemnou formou. 
K žádosti musí přiložit doklady, prokazující řádné 
provedení prací. Jsou to zejména:

- Výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání 
s průkazními zkouškami a ustanoveními smlouvy 
o dílo, zejména těchto TKP a ZTKP.

- Doklady o kvalitě zabudovaných stanovených vý
robků podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona 
č. 71/2000 Sb.a nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve 
znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.

- Doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zákona 
č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a MP 
k resortnímu sytému jakosti v oboru PK v oblasti
2.3.2 - ostatní výrobky.

- Výsledky kontrolních měření.

- Zjištěné výměry, příp. skutečná spotřeba materiálů 
nebo směsí.

- Schéma postupu denních betonáží se staničením 
pracovních spár a uvedením dat betonáží, s ozna
čením míst odběru vzorků, event, zjištěných po
ruch a vad cementobetonového krytu.

- Všechny ostatní doklady požadované smlouvou 
o dílo a obecně závaznými předpisy nebo vyžá
dané objednatelem/správcem stavby.

b) Odsouhlasení provede objednatel/správce stavby jen 
pokud bylo dodrženo provedení prací podle doku-
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meniace stavby a kvalita odpovídá požadavkům TKP 
a ZTKP.

c) Zhotovitel musí o odsouhlasené vrstvy i nadále řádně 
pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody 
až do doby převzetí prací objednatelem/správcem 
stavby.

d) Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele, 
vyplývající ze smlouvy o dílo.

e) Odsouhlasení se provádí pro každou vrstvu před je
jím zakrytím, viz VDP čl. 38.1.

f) Pro vymezení vadné dodávky musí být odebrány 
další vývrty ve vzdálenostech max. 30 m na obě 
strany od vývrtu, který prokázal některý nevyhovu
jící parametr. Odběr je proveden ve stejném jízdním 
pruhu a to v takovém rozsahu, dokud není proká
zána zjišťovaná vlastnost jako vyhovující. Náklady 
na odběr vývrtů pro vymezení vadného úseku krytu 
hradí zhotovitel. Pokud je třeba na základě nevyho
vujících výsledků zkoušek určitý úsek krytu odstranit, 
provede tak zhotovitel na svůj náklad v úseku, vy
mezeném na základě provedených měření nebo ode
braných vývrtů zvětšeném o +2 m, vždy však ukon
čeném nejbližší příčnou spárou.

g) Zaplnění všech otvorů po vývrtech provádí zhoto
vitel na svůj náklad. Zaplnění musí být provedeno be
tonem stejného složení jako je CB kryt (pokud chce 
zhotovitel použít jinou hmotu, musí být tato změna 
schválena objednatelem/správcem stavby). Stěny ot
voru po vývrtu musí být dokonale navlhčeny nebo 
opatřeny spojovacím můstkem podle použité hmoty 
a otvor zaplněn ve dvou vrstvách, horní vrstva musí 
mít tloušťku max. 5 cm. Každá vrstva musí být řádně 
zhutněna propichováním, povrch musí být upraven 
a udržován 72 hodin vlhký.

h) Na povrchu CB krytu se nesmějí vyskytovat vidi
telné trhliny. Pokud takové trhliny vzniknou, musí 
být kryt opraven technologií schválenou objednate
lem/správcem stavby, přitom však nelze ponechat 
délku desky kratší než 3,0 m.

6.8.2 Převzetí prací

a) Převzetí cementobetonového krytu probíhá v rámci 
převzetí prací celého díla nebo jeho části ve shodě 
s požadavky objednatele, které jsou uvedeny ve 
smlouvě o dílo, VDP čl. 48.1,48.2 a 48.3 a TKP kap.
1. čl. 1.7.2.

b) Pro převzetí prací celého díla nebo pro přejímání 
jednotlivých stavebních objektů zpracuje zhotovitel 
souhrnnou zprávu o jakosti stavebních prací a předá ji 
objednateli/správci stavby ve dvou stejnopisech sou
časně se žádostí o svolání přejímacího řízení. Zpráva 
musí být zpracována podle přílohy 1 této kapitoly 
TKP.

c) Objednatel nebo jím pověřená organizace obvykle 
vyhotoví k přejímacímu řízení vlastní celkové hodno
cení jakosti provedených prací. Kopii předá při pře
jímacím řízení zhotoviteli a následnému správci PK. 
Podkladem pro hodnocení jakosti je souhrnná zpráva 
zhotovitele, zápis z technické prohlídky, vyjádření 
objednatele/správce stavby k činnosti zhotovitele při 
výstavbě a výsledky zkoušek a měření objednatele/ 
správce stavby. Hodnocení musí obsahovat porovnání 
všech výsledků s jakostními parametry a povolenými 
odchylkami dle této kap. TKP, příp. ZTKP a pod
mínky převzetí, vč. výpočtu srážek z ceny nebo ná
vrhu jiných opatření.

6.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

U přechodových oblastí mostů je požadováno sledování 
výškových změn povrchu vozovky. Provádí se v souladu 
s požadavky oddílu 11 ČSN 73 6244.

V průběhu záruční doby se sleduje rozevírání spár, ver
tikální posun desek, zvedání rohů desek, změny příč
ného sklonu, vznik trhlin, ulomené rohy, poškození spár 
a ztráta drsnosti pro možnost vyhodnocení rozsahu po
rušení dle tabulky 4 TP 92. U vozovek s cementobetono- 
vým krytem není změna měřitelných parametrů a/nebo 
výskyt poruch na konci záruční doby povolena (TKP 
kap. 1, čl. 7.1 přílohy 7).

6.10 EKOLOGIE

Ve smyslu nař. vl. č. 178/97 Sb. ve znění nař. vl. č. 81/99 
Sb. je výrobce povinen také dokladovat, že výrobek není 
škodlivý z hlediska ekologického. Tento doklad je také 
jedním z dokladů pro vydání Prohlášení o shodě.

Celý prostor betonárny musí být zabezpečen proti úniku 
ropných látek a výrobní zařízení musí být vybaveno od
prašovacím zařízením, které splňuje svým výkonem pří
slušné hygienické předpisy.

Zvláštní pozornost musí být věnována otázce hlučnosti, 
prašnosti a exhalaci při nasazení stavebních strojů s při
hlédnutím k charakteru okolní zástavby.

Při pracích se škodlivými látkami a následně při zneškod
ňování odpadů musí zhotovitel postupovat zejména v sou
ladu se zákony 138/1973 Sb., 14/1998 Sb., 125/1997 Sb. 
v platných zněních a prováděcími vyhláškami.

Obecné požadavky jsou uvedeny v oddíle 1.11 TKP ka
pitole 1 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)
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- změna a (1. 8. 1985)
- změna b (1. 11. 1990)
- změna 3 (9/92)

ČSN 72 1179 - 1967 Stanovení reaktívnosti kameniva 
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)

- změna 1 (3/1995)
ČSN P ENV 1997 - 1, 1993 Cement. Složení, jakostní 

požadavky a kritéria pro stano
vení shody

- část 1 Cementy pro obecné použití 
ČSN EN 196-1, 1993 Metody zkoušení cementu.

Stanovení pevnosti
ČSN EN 196-2, 1993 Metody zkoušení cementu.

Chemický rozbor cementu 
ČSN EN 196-3, 1993 Metody zkoušení cementu.

Stanovení dob tuhnutí a objemové 
hmotnosti

ČSN P EN 196-4, 1993 Metody zkoušení cementu.
Kvantitativní stanovení hlavních 
složek

ČSN EN 196-5, 1993 Metody zkoušení cementu.
Zkouška pucolanity pucoláno- 
vých cementů

ČSN EN 196-6, 1993 Metody zkoušení cementu.
Stanovení jemnosti mletí 

ČSN EN 196-7, 1993 Metody zkoušení cementu.
Postup pro odběr a úpravu vzorků 
cementu

ČSN 196-21, 1993 Metody zkoušení cementu.
Stanovení chloridů, oxidu uhliči
tého a alkálií v cementu

ČSN ENV 13670-1, 2001 Provádění betonových kon
strukcí. Část 1: Společná ustano
vení

ČSN 72 1170 - 1968 Zkoušení kameniva pro stavební 
účely. Základní ustanovení.

ČSN 72 1182 - 1977 Zkouška zrychlené ohladitelnosti 
kameniva

ČSN 72 1511 - 1992 Kamenivo pro stavební účely.
Základní ustanovení

- změna I (04/92)
ČSN 72 1512 - 1992 Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky
- změna 1 (03/1995)

ČSN 72 2320 - 1993 Přísady do betonu. Společná usta
novení

ČSN 72 2321 - 1993 Plastifikační přísady 
ČSN 72 2322 - 1993 Prevzdušňovači přísady 
ČSN 73 0420 - 1986 Přesnost vytyčování stavebních 

objektů. Základní ustanovení 
(1. 1. 1988)

- změna a (1. 10. 1987)
ČSN 73 1313 - 1968 Stanovení obsahu vzduchu

v provzdušněné betonové směsi 
(1. 1. 1969)

- změna a (1. 7. 1978)
- změna 2 (78/94)

ČSN 73 1314- 1985 Rozbor betónovej zmesi 
(1. 12. 1989)

ČSN 73 1315 - 1989 Stanovení hmotnosti, hustoty, 
hutnosti a pórovitosti betonu 
(1.4. 1990)

- změna 1 (8/94)
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)
- změna 1 (8/94)
- oprava (10/94)

ČSN 73 1318 - 1986 Stanovení pevnosti betonu v tahu 
(1. 7. 1987)

- změna 1 (8/94)
ČSN 73 1322 - 1986 Stanovení mrazuvzdornosti be

tonu (1. 1. 1969)
ČSN 73 1326 - 1984 Stanovení odolnosti povrchu be

tonu proti působení vody a che
mických rozmrazovacích 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 - 1986Provádění a kontrola betonových 

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 6101 - 2000 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6123 - 1994 Stavba vozovek.

Cementobetonové kryty
ČSN 73 6172 - 1994 Odběr, měření a zkoušení vzorků 

z krytu cementobetonové vo
zovky

ČSN 73 6175 - 1995 Měření nerovnosti povrchů vo
zovek

- změna 1 (8/1996)
ČSN 73 6177 - 1996 Měření a hodnocení protišmyko

vých vlastností povrchů vozovek
ČSN 73 6180 - 1976 Hmoty pro ošetřování povrchu 

čerstvého betonu
ČSN 73 6242 - 1995 Navrhování a provádění vozovek 

na mostech pozemních komuni
kací

ČSN 73 6244 - 1999 Přechody mostů pozemních ko
munikací

ČSN EN 206 Beton. Vlastnosti, výroba, uklá
dání a kritéria hodnocení - 2001

ČSN EN 1097-8 Zkoušení mechanických a fyzikál
ních vlastností kameniva - Část 8: 
Stanovení hodnoty ohladitelnosti - 
2000

ČSN EN 12350-1 

ČSN EN 12350-2 

ČSN EN 12350-3

Zkoušení čerstvého betonu - Část 
1: Odběr vzorků - 2000 
Zkoušení čerstvého betonu - Část 
2: Zkouška sednutím - 2000 
Zkoušení čerstvého betonu - Část 
3: Zkouška VeBe - 2000
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ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu - Část ČSN EN 480-11 - 1999 Přísady do betonu, malty
4: Stupeň zhutnitelnosti - 2000 a injektážní malty - Zkušební me

ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část tody.
5: Zkouška rozlitím - 2000 Část 11: Stanovení charakteris

ČSN EN 12350-6 Zkoušení čerstvého betonu - Část tiky vzduchových pórů ve ztvrd
6: Objemová hmotnost - 2000 lém betonu

ČSN EN 12350-7 Zkoušení čerstvého betonu - Část ČSN EN 480-12- 1999 Přísady do betonu, malty
7: Obsah vzduchu - Tlakové me a injektážní malty - Zkušební me
tody - 2000 tody.

ČSN ISO 1920 - 1994 Zkoušení betonu. Rozměry,
mezní odchylky a použití zkušeb
ních těles

ČSN ISO 2736-2 - 1994 Zkoušení betonu - zkušební 
tělesa

Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro 
zkoušky pevnosti

ČSN ISO 4012 - 1994 Beton. Stanovení pevnosti be
tonu v tlaku zkušebních těles 

ČSN ISO 4013 - 1994 Beton. Stanovení pevnosti
v tahu ohybem zkušebních těles 

ČSN ISO 4103 - 1994 Beton. Klasifikace konzistence 
ČSN ISO 4108 - 1994 Beton. Stanovení pevnosti

v příčném tahu zkušebních těles 
ČSN ISO 4848 - 1994 Beton. Stanovení obsahu vzdu

chu v čerstvém betonu - Tlaková 
metoda

ČSN ISO 6275 - 1994 Ztvrdlý beton. Stanovení obje
mové hmotnosti

ČSN ISO 6276 - 1994 Beton čerstvý, zhutněný.
Stanovení objemové hmotnosti 

ČSN EN 480-1 - 1999 Přísady do betonu, malty
a injektážní malty - Zkušební me
tody.
Část 1: Referenční beton a refe
renční malta pro zkoušení 

ČSN EN 480-2 - 1999 Přísady do betonu, malty
a injektážní malty - Zkušební me
tody.
Část 2: Stanovení doby tuhnutí 

ČSN EN 480-4 - 1999 Přísady do betonu, malty
a injektážní malty - Zkušební me
tody.
Část 4: Stanovení odlučování 
vody v betonu

ČSN EN 480-5 - 1999 Přísady do betonu, malty
a injektážní malty - Zkušební me
tody.
Část 5: Stanovení kapilární ab
sorpce

ČSN EN 480-6 - 1999 Přísady do betonu, malty
a injektážní malty - Zkušební me
tody.
Část 6: Infračervená analýza 

ČSN EN 480-8 - 1999 Přísady do betonu, malty
a injektážní malty - Zkušební me
tody.
Část 8: Stanovení obsahu sušiny 

ČSN EN 480-10 - 1999 Přísady do betonu, malty
a injektážní malty - Zkušební me
tody.
Část 10: Stanovení obsahu vodou 
rozpustných chloridů

Část 12: Stanovení obsahu alkálií 
v přísadách

ČSN EN 934-2 - 1999 Přísady do betonu, malty a in
jektážní malty.
Část 2: Přísady do betonu - 
Definice a požadavky

ČSN prEN 1008 Záměsová voda do betonu - specifi
kace a zkoušení

6.11.2 Související předpisy

VDP - 1995 Všeobecné dodací podmínky staveb po
zemních komunikací

MP - 1995 Výkon stavebního dozoru na stavbách PK 
č.j. 21385/95-230

Resortní systém jakosti v oboru pozemních komu
nikací MD ČR - OPK č. j. 
18074/94-230 (Věstník dopravy 
14/1994)

Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.1.1 - pro
jektové práce č. j. 23617/96-120 
(Věstník dopravy 21-23/1996) ve 
znění změny č. j. 29693/98-120 
(Věstník dopravy 25/1998) a poz
dějších změn

Metodický pokyn k RSJ PK v oblasti 2.1.2 —
průzkumné a diagnostické práce 
č. j. 28 346/99-120 (Věstník do
pravy 23/1999) ve znění pozděj
ších změn

Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.2.1 -
zkušebnictví (laboratorní činnost) 
č. j. 19160/95-230 ve znění změn 
č. j. 22785/96-230, 29693/98-120 
a pozdějších změn (Věstník do
pravy 23/1995, změna 1996 - 
Věstník dopravy 21-23/1996, 
změna 1998 Věstník dopravy 
25/1998)

Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.2.2 - prová
dění silničních a stavebních prací 
č. j. 23614/96-230 ve znění změn 
č.j. 26236/97-120, 29693/98-120 
a pozdějších změn, (Věstník do
pravy 21-23/1996, změna 1997 - 
Věstník dopravy 26/1997, změna 
1998 - Věstník dopravy 25/1998)

Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.3.2 - ostatní 
výrobky č.j. 23621/98-120 ve 
znění pozdějších změn (Věstník 
dopravy 15/1998)

VL 1 - 1999 Vzorové listy staveb PK - Vozovky a kraj
nice
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TP 62 - 1994 Katalog poruch vozovek s cementobeto- 
novým krytem

TP 66 - 1996 Zásady pro přechodné dopravní značení 
na pozemních komunikacích 

TP 77 - 1995 Navrhování vozovek PK 
TP 78 - 1995 Katalog vozovek PK 
TP 82 - 1996 Katalog poruch netuhých vozovek 
TP 83 - 1997 Odvodnění pozemních komunikací 
TP 88 - 1996 Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
TP 91 - 1997 Rekonstrukce vozovek s cementobeto- 

novým krytem
TP 92 - 1997 Navrhování údržby a oprav vozovek 

s cementobetonovým krytem 
TP 121 - 2001 Zkušební a diagnostické postupy pro 

mosty a ostatní konstrukce po
zemních komunikací

TP 136 - 2000 Povlakovaná výztuž do betonu 
TP 137 (předběžné) - 2000 Vyloučení alkalické reakce 

kameniva v betonu na stavbách 
pozemních komunikací

ZTV Fug3-StB 95 Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Fugenfüllung in 
Verkehrsflächen, Teil 3, 
Fugenfüllung in 
Verkehrsflächen,aus Beton mit 
kompromierbaren elastischen 
Profilen, Ausgabe 1995

TL bit Fug 82 Technische Lieferbedingungen für bitu
minöse Fugenvergussmasen
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Příloha 1

OBSAH ZPRÁVY ZHOTOVITELE O HODNOCENÍ JAKOSTI 
CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU

1. Název stavby, stavebního objektu, staničení začátku a konce úpravy.

2. Zhotovitel stavby, výrobce betonu, zhotovitel pokládky.

3. Diagnostický průzkum v průběhu provádění prací.

4. Popis technologie pokládky, tloušťky vrstev, výměra vrstev. Přehled příp. změn proti RDS.

5. Data pokládky a staničení denních záběrů.

6. Průkazní zkoušky: číslo, zpracovatel, číslo schvalovacího protokolu.

7. Název laboratoře, která prováděla a vyhodnocovala kontrolní zkoušky. Název odpovědného geodeta zhotovitele, 
který prováděl a vyhodnocoval kontrolní měření.

8. Vyhodnocení počtu požadovaných a provedených zkoušek a měření (všech složek betonu, betonu a hotového CB 
krytu).

9. Kontrolní zkoušky složek, přehled výsledků a vyhodnocení.

10. Popis podkladní vrstvy a splnění požadovaných parametrů (u nových staveb lze provést odkaz na samostatné 
vyhodnocení).

11. Kontrolní zkoušky betonu, přehled výsledků a vyhodnocení.

12. Zkoušky a měření hotového cementobetonového krytu, přehled výsledků a jejich vyhodnocení, případně také 
vlastnosti zjištěné multifunkčním vozidlem.

13. Přehled všech vad, zjištěných při stavbě a podrobný popis způsobu, jakým byly vady odstraněny.

14. Celkové hodnocení.

15. Datum, razítko, podpis zpracovatele zprávy zhotovitele a podpis zodpovědného pracovníka zhotovitele.
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Příloha 2

ÚDRŽBA A OPRAVY CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU

6.P2.1 ÚVOD

a) Pojmy údržba a opravy vozovek definuje vyhláška 
104/97 Sb.

b) Údržba je soubor prací, kterými se komunikace udr
žuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu za 
všech povětrnostních podmínek a odstraňují se vady 
a poruchy uvedením do původního stavu. Zahrnuje 
tedy drobné, místně vymezené vysprávky krytu, např. 
odstranění výtluků technologií správkových hmot 
a betonu.

c) Souvislá údržba zahrnuje rozsáhlejší práce v sou
vislých úsecích sloužící k obnově nebo zlepšení pů
vodních vlastností krytu, protišmykových vlastností, 
rovnosti, atp. Patří sem rovněž obnova těsnění spár, 
opravy poruch spár atp.

d) Opravy jsou stavební úpravy, při kterých se zacho
vává vnější ohraničení stavby, ale zlepšují její para
metry a zvyšuje bezpečnost. Patří sem např. zesílení 
krytu, provádění tenkých vrstev pro zlepšení povr
chových vlastností, opravy podélných nerovností vo
zovky, opravy poklesů desek, nerovností (schůdků) 
na spárách atp.

e) Rekonstrukce krytu. Pro účely těchto TKP je rekon
strukcí krytu nazývána oprava, při které se vyměňuje 
(příp. i rozšiřuje) kryt v celé tloušťce v ucelených 
úsecích. Při rekonstrukci krytu se nemusí zachovat 
vnější ohraničení stavby.

f) Tato příloha stanoví podmínky pro údržbu, opravy 
a rekonstrukce cementobetonového krytu.

g) Pro materiály, výrobu a pokládku betonu nebo jiných 
hmot a systémů pro opravy a údržbu cementobeto
nového krytu platí příslušné články této kap. TKP 
s výjimkou lokálních oprav, pro které platí úlevy, 
uvedené v příslušných článcích této přílohy.

6.P2.1.1 Stavební zásady

a) Vady mohou zasahovat větší, event, celou plochu 
úseku komunikace nebo se mohou vyskytovat jen 
lokálně. Návrh rozsahu a způsobu oprav cementobeto- 
nových krytů vozovek musí vycházet z podrobné zna
losti stavu krytu, z inventarizace poruch, diagnostic
kého průzkumu a stanovení příčin poruch. Podklad 
pro rozhodování o návrhu opravy poskytuje i Katalog 
poruch vozovek s cementobetonovým krytem (TP 
62), Navrhování údržby a oprav vozovek s cemento
betonovým krytem (TP 92) a Rekonstrukce vozovek 
s cementobetonovým krytem (TP 91 - předběžné).

b) Pokud se na stavební práce, uvedené v této příloze, 
nevztahuje povinnost vydání stavebního povolení 
a jedná se o opravy nebo udržovací práce ve smyslu 
§ 14 vyhl. 104/97 Sb., kdy postačí pouze ohlášení 
stavebnímu úřadu, připouští se vypracování zjedno
dušené dokumentace. Náležitosti zjednodušené do
kumentace určí objednatel podle potřeb údržby nebo 
oprav (viz Směrnice pro dokumentaci staveb PK). 
Zpravidla postačí specifikace rozsahu prací a poža
davků objednatele s potřebným technickým popisem 
prací, která se ve smlouvě o dílo upřesní a oběma 
stranami potvrdí. Technický popis a požadavky na 
dodržování kvality musí odpovídat této kapitole TKP, 
CSN a příslušným technickým předpisům.

c) Dokumentace/specifikace prací musí vždy obsahovat 
popis vad, rozsah a hloubku na jakou bude oprava 
provedena, způsob ošetření ploch a pracovních spár 
a specifikaci druhu materiálu nebo směsi pro opravu 
ve smyslu příslušných technických předpisů (TP 62, 
TP 91, TP 92).

d) Údržba a některé opravy se obvykle provádí za čás
tečného omezení silničního provozu. Proto zhotovitel 
předem dohodne dopravní omezení. Zhotovitel je 
povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce (TKP 
kap. 1, čl. 1.8.7, 1.8.8. a 1.9.5.1) a omezit vliv silnič
ního provozu na jakost prací. Práce se musí organi
zovat tak, aby doba nutného omezení dopravy byla 
co nej kratší. Opravy většího rozsahu a rekonstrukce 
se provádí za uzavřeného silničního provozu.

e) Při opravách je třeba zabezpečit bezprostřední ná
vaznost jednotlivých kroků technologického postupu 
prací tak, aby omezení dopravy bylo co nejkratší. 
Přesné podmínky postupu prací, navržené zhotovite
lem, musí být součástí harmonogramu, předloženého 
jako součást nabídky.

f) U dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních 
komunikací musí být při rekonstrukcích krytu zpraco
ván podélný profil a případně provedena reprofilace.

g) Opravy krytu vozovek se provedou po dokonalém 
vyčištění opravovaného místa od všech uvolněných 
součástí podle dokumentace nebo v souladu s tech
nologickým předpisem konkrétní opravy.

6.P2.1.2 Technologie údržby a oprav

Pro návrh údržby a oprav vozovek pozemních komuni
kací, dopravních a jiných ploch s cementobetonovým 
krytem platí TP 92. Technologie údržby a oprav jsou 
podle oddílu 7 TP 92 rozděleny takto:
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a) Opravy/údržba povrchu 

al) Nátěry a zákryty

a2) Mechanické zdrsňování

a3) Drážkování

a4) Tenkovrstvé plošné vysprávky

b) Opravy na spárách a trhlinách 

bl) Zálivky a těsnění

b2) Opravy v tenkých vrstvách 

b3) Opravy na plnou tloušťku desky

c) Opravy konstrukčních poruch

cl) Broušení (frézování) nerovností 

c2) Výměna desek nebo jejich částí 

c3) Stabilizace a zvedání desek 

c4) Obnova spolupůsobení

d) Překrývání / zesilování

dl) Překrývání / zesilování asfaltovými vrstvami

d2) Překrývání / zesilování vrstvami na bázi hydrau
lických pojiv

Pokud oprava krytu spočívá jen ve výměně jednotlivých 
desek nebo jejich částí a tvrdnutí betonu by vyžado
valo prodlužování uzavírky nebo omezování provozu, 
musí se pro výrobu betonu použít přísady, umožňující 
rychlý nárůst pevností a uvedení do provozu i do 24 hod. 
Vlastnosti betonu s urychlujícími přísadami je třeba pro
kázat průkazními zkouškami dle čl. 6.4.2 těchto TKP.

6.P2.1.3 Technologie rekonstrukce krytu

Pro návrh rekonstrukce vozovek pozemních komunikací, 
dopravních a jiných ploch s cementobetonovým krytem, 
zatěžovaných provozem nekolejových vozidel platí TP 
91 (předběžné).

Technologie rekonstrukce, tj. výměny cementobetono- 
vých desek v plné tloušťce, se řídí ustanoveními oddílu 
6.1 až 6.11 těchto TKP.

6.P2.1.4 Způsobilost

a) Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro provádění 
souvislé údržby, oprav a rekonstrukcí podle poža
davků čl. 6.1.4 a) těchto TKP nebo u oprav menšího 
rozsahu se musí prokázat referencemi o tom, že stejný 
druh oprav dříve s úspěchem prováděl.

b) Zhotovitel musí také prokázat způsobilost pracovníků 
a strojního vybavení dle čl. 6.1.4 b) těchto TKP.

c) Pro provádění souvislé údržby, oprav a rekonstrukcí
krytu na dálnicích, rychlostních silnicích a rychlost
ních místních komunikacích, je povinen zhotovitel 
vypracovat plán jakosti dle čl. 6.1.4.c) těchto TKP. 
Pro cementobetonové kryty ostatních komunikací 
je zhotovitel povinen vypracovat plán jakosti pouze 
v případě, jestliže je to vyžadováno v ZTKP.

6.P2.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

a) Souhlas se zdroji dodávek cementu, kameniva, přísad, 
správkových směsí, hmot pro ošetření povrchu, hmot 
pro utěsnění spár uděluje objednatel/správce stavby 
před vypracováním návrhu složení betonu, prove
dením průkazních zkoušek, případně před zahájením 
stavby. Pro ověření jakosti materiálů z jednotlivých 
zdrojů budou vzorky odebírány podle jeho pokynů. 
Žádné neodsouhlasené materiály nesmí být použity 
bez jeho písemného schválení.

b) Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci 
stavby jakost použitých materiálů (kameniva, pojiv, 
přísad, směsí, oceli, hmot pro ošetřování betonu 
a utěsňování spár) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
ve znění zákona č. 71/2000 Sb.:

- u stanovených výrobků dokladem o vydaném 
Prohlášení o shodě (ujištění o shodě) podle naří
zení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády 
č. 81/1999 Sb.

- u materiálů, které nejsou stanovenými výrobky do
kladem o vydaném Prohlášení shody podle MP 
RSJ-PK ě. j. 23621/198-120 pro oblast 2.3.2 ostatní 
výrobky.

c) K prohlášením musí být přiloženy příslušné proto
koly o zkouškách s jejich výsledky včetně posou
zení splnění požadovaných parametrů podle těchto 
TKP, příp. příslušných ČSN, TP nebo jiných technic
kých předpisů, které sloužily pro posouzení výrobků 
a které nesmí být v rozporu s touto kapitolou TKP. 
Dále musí zhotovitel doložit doklady o splnění zvý
šených a dalších technických požadavků dle ZTKP.

d) Dodávka každého stavebního materiálu nebo betonu 
musí být doložena dodacím listem od výrobce, obsa
hujícím údaje podle oddílu 6.2 těchto TKP.

e) Zhotovitel, případně výrobce betonu, je povinen do
dací listy materiálů archivovat a vlastnosti všech ma
teriálů sám ověřovat nejméně v rozsahu uvedeném 
v oddílu 6.5 těchto TKP.

f) Objednatel může stanovit v ZTKP zvýšené nebo další 
požadavky pro složky betonu, materiály, hmoty a sys
témy, používané při opravách, údržbě a rekonstruk
cích, zpravidla pro dálnice, rychlostní silnice, rych
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lostní místní komunikace a vozovky I. a II. třídy 
dopravního zatížení.

6.P2.2.1 Beton, hmoty a systémy pro opravy 
betonu

Beton vč. materiálů, ze kterých je složen, stejně jako 
ostatní hmoty a systémy pro opravy betonu, musí vyho
vovat požadavkům oddílu 6.2 těchto TKP. Doplňující 
nebo zpřísňující požadavky musí být uvedeny v ZTKP.

Hmoty a systémy pro opravy cementobetonového krytu 
musí dále splňovat požadavky TKP kap. 31, čl. 31.2.2
d), f), g), h), i), j), k), m), o). Soudržnost vrstev hmot 
pro opravy s podkladem (cementobetonovým krytem) 
musí dosáhnout min. 1,5 MPa pro průměr z nejméně 
3 hodnot a minimálně 1,2 MPa pro jednotlivé hodnoty, 
pokud dokumentace nestanoví hodnoty vyšší.

6.P2.2.2 Hmoty pro utěsňování spár

Hmoty pro utěsňování spár musí splňovat požadavky čl. 
6.2.7 těchto TKP.

6.P2.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit technolo
gický předpis k odsouhlasení objednateli/správci stavby. 
U jednoduchých prací může objednatel/správce stavby 
od tohoto požadavku ustoupit.

Je nutné zajistit bezprostřední návaznost jednotlivých 
kroků technologického procesu tak, aby doba provádění 
byla co nejkratší.

6.P2.3.1 Strojní vybavení

Strojní vybavení a zařízení, související s pracemi, musí 
být odsouhlaseno objednatelem/správcem stavby, při
čemž musí být technicky způsobilé a vhodné pro danou 
technologii a musí zabezpečovat potřebný výkon.

a) K lokální výměně porušeného cementobetonového 
krytu musí být k dispozici bourací kladivo, řezačka, 
zařízení k čištění podkladu a k postřiku vybouraných 
ploch; zařízení pro pokládku, zhutnění, urovnání 
a ošetření povrchu betonu nebo jiných správkových 
hmot. Pro pokládku, hutnění a urovnání povrchu be
tonu lokálních výměn většího plošného rozsahu se 
připouští použít vibrační lišty nebo malé finišery 
s potřebnými technickými parametry.

b) Dopravou čerstvého betonu, injektážní malty nebo 
připravených správkových směsí se nesmí snížit jejich 
kvalita. Přísun těchto materiálů k místu opravy musí 
být takový, aby byl zabezpečen plynulý postup prací 
v průběhu pracovní směny. Kapacita dopravních pro
středků musí být přizpůsobena dopravní vzdálenosti 
a sjízdnosti komunikací.

c) Výrobny betonu musí splňovat požadavky, uvedené 
v čl. 6.3.1.1 těchto TKP. Míchačky pro přípravu správ
kových směsí nebo injektážních malt musí zajistit rov
noměrnost namíchaných směsí a splnění požadavků, 
které byly prokázány v rámci průkazních zkoušek. 
Tyto předpoklady zhotovitel ověří a prokáže objed
nateli/správci stavby při zahájení prací.

d) Pro stroje a zařízení, používaní při souvislé výměně 
krytu (rekonstrukci úseku), platí ustanovení uvedené 
v čl. 6.3.1 těchto TKP. Pro odstranění původního 
cementobetonového krytu se používají bourací kla
diva, zařízení pro lokální odfrézování nebo speciální 
technologie (např. rozpojení krytu na menší desky 
a jejich vyjmutí pomocí jeřábů). K očištění a úpravě 
podkladu se použijí vysavače, mechanické zametače, 
tlaková voda a další účinná zařízení pro čištění vozo
vek; technologie úpravy a čištění musí být zvolena na 
základě výsledku diagnostického průzkumu kvality 
podkladu. K dispozici musí být řezačky spár v dosta
tečném množství pro splnění čl. 6.3.4.7 těchto TKP.

6.P2.3.2 Personální obsazení

Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu všech strojů a zaří
zení zkušené a zodpovědné pracovníky, kteří byli proško
leni o podmínkách a požadavcích na přípravu podkladu, 
výrobu betonu a hmot pro opravu a jejich pokládku. Při 
pracích za silničního provozu musí zhotovitel své pra
covníky a případně i pracovníky podzhotovitelů proka
zatelně seznámit s pravidly bezpečnosti provozu. V pří
padě projevů nedodržení technologické kázně musí být 
příslušní pracovníci na žádost objednatele/správce stavby 
odvoláni. Na stavbě musí být trvale přítomen zástupce 
zhotovitele, pověřený k řízení prací (viz VDP čl. 15.1), 
který má potřebné teoretické znalosti a praktické zkuše
nosti s používanou technologií na stavbách pozemních 
komunikací a letišť v délce nejméně 1 rok.

6.P2.3.3 Vymezení rozsahu prací včetně 
přípravy podkladu betonu

Místa, která jsou předmětem opravy/ůdržby cemento
betonového krytu musí zhotovitel předem na základě 
diagnostického průzkumu označit a objednatel/správce 
stavby odsouhlasit.

Odstranění porušeného betonu provede zhotovitel vhod
ným způsobem na potřebnou hloubku dle příslušného 
technologického předpisu; k tomu používá různou tech
niku pro bourání, frézování a čištění, která musí zajistit 
potřebné očištění a odstranění narušeného betonu bez 
zbytečného porušení podkladu a okolního zdravého be
tonu.

a) Opravy/údržba povrchu

al) Nátěry a zákryty
Postupuje se podle čl. 7.1.1 TP 92.
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a2) Mechanické zdrsňování
Postupuje se podle čl. 7.1.2 TP 92.

a3) Drážkování
Postupuje se podle čl. 7.1.3 TP 92.

a4) Tenkovrstvé plošné vysprávky

Hranice vysprávky musí být umístěny 50 až 100 mm 
za oblastí narušeného betonu. Oblast poruchy se ohra
ničí řezem do hloubky, do níž je beton narušen (min. 
20 mm). Porušený beton a nečistoty se odstraní tako
vým způsobem, aby nebyl narušen zdravý beton (vy
sokotlakou vodou, odfrézováním, otryskáním pís
kem, obroušením nebo lehkým ručním pneumatic
kým nářadím). Kvalita očištění povrchu se posuzuje 
na základě pevnosti v tahu povrchové vrstvy, stano
vené podle přílohy 2 ČSN 73 1318 a přílohy C ČSN 
73 6242 a je vyhovující, pokud dosáhne min. 2,0 MPa 
pro průměr z nejméně 3 hodnot a minimálně 1,8 MPa 
pro jednotlivé hodnoty, pokud dokumentace nesta
noví hodnoty vyšší.

Postupuje se podle čl. 7.1.4 TP 92.

b) Opravy betonu na spárách a trhlinách 
a těsnění spár

bl) Zálivky a těsnění

Spáry, které je nutno znovu utěsnit, se musí zbavit 
zbytků starého těsnění a nečistot (mechanickými 
kartáči, teplovzdušným agregátem, tlakovou vodou). 
Pokud je to nutné, spára se rozšíří a dále se musí po
stupovat podle čl. 7.2.1 TP92 a čl. 6.3.4.7 těchto TKP 
jako při zřízení drážky pro těsnění v nově položeném 
cementobetonovém krytu.

b2)Opravy betonu v tenkých vrstvách

Uplatňují se především při opravách poruch menšího 
rozsahu na spárách desek (odrolení, oprýskání, resp. 
rozpad betonu). Při přípravě podkladu se postupuje 
jako při opravách dle čl. 6.P2.3.3.a4) těchto TKP a čl.
7.2.2 TP 92.

b3)Opravy na plnou tloušťku desek

Výměna desek nebo jejich částí se provádí podle čl.
7.3.2 TP 92. Obnova desky nebo části desek se od
dělí jedním řezem na celou tloušťku desky. Vzniklá 
styčná spára se opatří separačním nátěrem nebo se 
jiným způsobem zabezpečí oddělení od sousedních 
desek. Odříznuté části desek je třeba odstranit tak, 
aby nebyl poškozen beton sousedních desek a nedo
šlo k poškození podkladu krytu. Odstranění desky 
se nejlépe proveden vhodným zvedacím zařízením. 
V průběhu prací je nutno zajistit odvod vody.

Podklad po obnovovanou deskou musí být dostatečně 
pevný, únosný a rovný; musí být zajištěna stejno
měrná tloušťka opravovaných desek nebo jejich částí.

Horní vrstvy podkladu, které jsou zřejmou příčinou 
poškození, musí být odstraněny a nahrazeny.

Postupuje se podle čl. 7.3.2 TP 92.

c) Opravy konstrukčních poruch

cl) Broušení (frézování nerovností)
Postupuje se podle čl. 7.3.1 TP 92.

c2) Výměna desek nebo jejich částí
Postupuje se podle čl. 6.P2.3.3.b3) těchto TKP.

c3) Stabilizace a zvedání desek
Postupuje se podle čl. 7.3.3 TP 92.

c4) Obnova spolupůsobení
Postupuje se podle čl. 7.3.4 TP 92.

d) Překrývání/zesilování

dl) Překrývání/zesilování asfaltovými vrstvami

Povrch krytu je třeba dokonale očistit v souladu s do
kumentací stavby nebo dle technologického předpisu 
navržené opravy, případné výtluky je třeba předem 
opravit. Postupuje se podle čl. 7.4.1 TP 92.

Úprava původního betonu na začátku a na konci 
úseku musí být provedena tak, aby tloušťka nově po
kládané vrstvy byla stejná jako mimo tyto krajní 
úseky, pokud není pro přechod navržena speciální 
tenkovrstvá úprava s proměnnou tloušťkou. Příčná 
pracovní spára musí být zarovnána zaříznutím a utěs
něna, volí se v místě příčné spáry stávajícího krytu.

d2)Překrývání/zesilování vrstvami na bázi hydraulic
kých pojiv

Povrch krytu je třeba upravit podle požadavku techno
logického předpisu opravy, případné výtluky je třeba 
předem opravit. Postupuje se podle čl. 7.4.2 TP 92.

Úprava původního betonu na začátku a na konci 
úseku musí být provedena tak, aby tloušťka nově po
kládané vrstvy byla stejná jako mimo tyto krajní 
úseky, pokud není pro přechod navržena speciální 
tenkovrstvá úprava s proměnnou tloušťkou. Příčná 
pracovní spára musí být zarovnána zaříznutím a utěs
něna, volí se v místě příčné spáry stávajícího krytu.

e) Rekonstrukce krytu

Cementobetonový kryt v rekonstruovaném úseku se od
straní v souladu s dokumentací způsobem, uvedeným 
v technologickém předpisu zhotovitele. Odstranění po
rušeného betonu se provede takovým způsobem, aby 
nedošlo ke zbytečnému narušení podkladních vrstev.

Podklad pod rekonstruovaným krytem musí být dosta
tečně pevný, únosný a rovný; musí být zajištěna stejno-
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měrná tloušťka nového krytu. Horní vrstvy podkladu 
nebo jejich povrchové vrstvy, pokud jsou zřejmou pří
činou poškození, musí být odstraněny odfrézováním 
a nahrazeny novou úpravou v souladu s dokumentací 
stavby.

6.P2.3.4 Výroba, doprava a pokládka hmot 
a směsí

Výroba betonu se řídí ustanoveními čl. 6.3.1.1 a 6.3.1.2 
těchto TKP. Příprava hmot a systémů pro opravy (na 
bázi silikátů, epoxidů, příp. asfaltových modifikovaných 
hmot), příprava zálivkových hmot a vlastní provádění 
prací se řídí technologickými předpisy zhotovitele, do 
kterých musí být zapracovány předpisy výrobce hmot 
a směsí.

Během přepravy, ukládání, hutnění a ošetřování jednot
livých druhů hmot a systémů pro opravy cementobetono- 
vých krytů nesmí dojít k jejich znehodnocení a musí být 
dodrženy teplotní podmínky dle oddílu 6.7 těchto TKP, 
případně technologických postupů výrobců speciálních 
materiálů (materiálů a směsí pro opravy, zálivkových 
hmot apod.). U lokálních oprav se pokládka hmot a směsí 
pro opravy provádí zpravidla ručně, u oprav většího roz
sahu a rekonstrukcí se provádí pokládka vibrační lištou, 
příp. finišerem. Pokládka finišerem se řídí ustanoveními 
čl. 6.3.1.3 a 6.3.1.4 těchto TKP.

6.P2.3.5 Hutnění, úprava povrchu a ošetřování

Hutnění je třeba zahájit co nejdříve po položení materiálu 
nebo směsi způsobem, který je uveden v technologickém 
předpisu zhotovitele.

Povrchová úprava a ošetřování musí být pro jednotlivé 
technologie stanoveny v technologickém předpise.

6.P2.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Pro beton platí oddíl 6.4 těchto TKP, pro hmoty a sys
témy pro opravy, pro které nejsou vydány české normy, 
musí být druh průkazních zkoušek a požadované para
metry předepsány v dokumentaci nebo ZTKP.

Pro lokální opravy betonu nemusí být objednatelem/ 
/správcem stavby schválena průkazní zkouška betonu/ 
/hmot pro opravy, postačí předložení dokladu o vydaném 
Prohlášení o shodě/prohlášení shody výrobce, pokud 
objednatel/správce stavby nepředepíše jinak.

6.P2.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Pro beton na opravy a rekonstrukce krytu platí ustano
vení oddílu 6.5 těchto TKP. Pro ostatní hmoty a systémy 
pro opravy platí ustanovení TKP kap. 31, čl. 31.5.8 a), 
b), c), d) e) g), h), p), r), s), t). pokud není předepsáno 
v ZTKP jinak. Ustanovení čl. 31.4.8. e) kapitoly 31 se

rozšiřuje i o metodu A zkoušky odolnosti proti půso
bení vody a chemických rozmrazovacích látek dle ČSN 
73 1326 a TP 121.

Pro lokální opravy a údržbu se nepředepisuje provádění 
kontrolních zkoušek čerstvého betonu a výroba zkušeb
ních těles v místě pokládky krytu (zkoušky se provádí 
v místě výroby betonu).

Pro opravy a údržbu platí předepsané četnosti kontrol
ních zkoušek vstupních materiálů a směsí pouze orien
tačně a upřesňuje je objednatel/správce stavby.

Pro lokální opravy a údržbu se nepožadují (příp. požadují 
pouze výjimečně) tyto zkoušky a měření:

- Geodetická měření
- Měření protišmykových vlastností

Tyto zkoušky a měření jsou nahrazeny vizuální kont
rolou, přičemž povrchová úprava musí být přizpůsobena 
povrchové úpravě okolní vozovky (max. změna o 1 kla
sifikační stupeň hodnocení drsnosti dle tabulky A.6 a A.7 
ČSN 73 6177).

Pro měření nerovnosti povrchu lokálních oprav se po
užije ruční lať dle oddílu 3 ČSN 73 6175, pro měření 
nerovností souvislých oprav a rekonstruovaných úseků 
platí čl. 6.5.4 o) těchto TKP. Naměřené hodnoty pro sou
vislé opravy a výměny desek musí splňovat ustanovení 
čl. 6.6.8 těchto TKP.

6.P2.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Jsou uvedeny v oddílu 6.6 těchto TKP, pro speciální 
hmoty a systémy pro opravy musí být uvedeny v ZTKP.

6.P2.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Pro opravy a rekonstrukce krytu betonem a systémy 
pro opravy na bázi silikátů jsou uvedena v oddílu 6.7 
těchto TKP, pro ostatní hmoty a směsi pro opravy musí 
být klimatická omezení uvedena v technologickém před
pisu zhotovitele na základě předpisů výrobce příslušných 
hmot a směsí.

Provádění oprav v zimním období za snížených teplot 
je možné pouze speciálními hmotami nebo systémy pro 
opravy v zimním období se zimními opatřeními, ověře
nými průkazní zkouškou, simulující tyto podmínky nebo 
po ověření na referenční ploše na předmětné konstrukci 
za těchto zimních podmínek.

6.P2.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Zhotovitel současně se žádostí o odsouhlasení oprav 
nebo zahájení přejímacího řízení předá objednateli/ 
správci stavby zprávu o hodnocení kvality provedených 
prací. U souvislých oprav musí její obsah splňovat poža
davky oddílu 6.8 těchto TKP, u lokálních oprav postačí
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doložit protokoly o provedených zkouškách s jejich hod
nocením.

6.P2.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

U souvislých oprav, výměn desek a rekonstrukce krytu 
se v průběhu záruční doby sleduje rozevírání spár, ver
tikální posun desek, zvedání rohů desek, změny příč
ného sklonu, vznik trhlin, ulomené rohy, poškození spár 
a ztráta drsnosti pro možnost vyhodnocení rozsahu po
rušení dle tabulky 4 TP 92. U vozovek s cementobe- 
tonovým krytem není změna měřitelných parametrů 
a/nebo výskyt poruch na konci záruční doby povolena 
(TKP kap. 1, čl. 7.1 přílohy 7).

6.P2.10 EKOLOGIE

Požadavky jsou uvedeny v oddílu 6.10 těchto TKP 
a v TKP kap. 1 Všeobecně, oddíl 1.11.

6.P2.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Související normy a předpisy jsou uvedeny v oddílu 6.11 
těchto TKP.
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