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17.1 ÚVOD

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

17.1.1 Všeobecně

17.1.1.1

Předmětem této kapitoly jsou ustanovení pro betonové 
mosty a konstrukce, přičemž materiálová ustanovení 
pro beton jsou předmětem kap. 18 TKP - Beton pro 
konstrukce. Ocelové mosty a konstrukce, včetně mate
riálových ustanovení jsou předmětem kap. 19 TKP - 
Ocelové mosty a konstrukce.

17.1.1.2

Následující ustanovení platí také pro betonové kon
strukce součástí a vybavení pozemních komunikací 
a doplňujících objektů (vodohospodářské objekty, 
bezpečnostní a ochranná zařízení, různé základy apod.), 
pokud pro ně neplatí jiné předpisy.

17.1.1.3

Pro betonové mosty méně běžných typů (mosty oblou
kové, zavěšené, pohyblivé, zvláštních technologií apod.), 
jakož i pro mosty s rozpětím největšího pole více než 60 m, 
je nutno tyto TKP doplnit Zvláštními technickými kvali
tativními podmínkami (dále jen ZTKP), které přihlédnou 
ke specifickým problémům těchto konstrukcí. Totéž 
platí pro mosty s méně běžným nebo náročným postu
pem výstavby (letmá betonáž a montáž, postupné 
podélné vysouvání apod.) a mosty umístěné na 
kritických místech (poddolovaná území, složité zákla
dové poměry, mosty extrémních dilatujících délek nebo 
výšek nad terénem apod.).

17.1.2 Názvosloví

17.1.2.1

Pro mostní objekty se používá zásadně ČSN 73 6200 - 
Mostní názvosloví, která platí pro vyjadřování v odbor
ném i obchodním styku. Pro provádění betonových 
konstrukcí a zkoušení betonu jsou uvedeny zásady ná
zvosloví v kap. 18 TKP.

17.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍHO 
DÍLA

17.2.1 Všeobecně

17.2.1.1

Za mostní objekty se ve smyslu TKP považují všechny 
stavební objekty pro jejichž projektování a prostorové 
uspořádání platí CSN 73 6201 - Projektování a prosto
rové uspořádání mostních objektů, která ve svém 
úvodním ustanovení uvádí charakteristiky těchto

objektů. Pro určení zatížení mostních objektů platí ČSN 
73 6203 - Zatížení mostů. V případech, kdy zatížení 
není v této normě uvedeno, postupuje se podle normy 
ČSN 73 0033 - Základní ustanovení pro zatížení 
a účinky a ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních kon
strukcí, ze kterých ČSN - Zatížení mostů vychází, nebo 
podle zvláštních norem, které vesměs ČSN pro zatížení 
mostů ve svém textu uvádí.

17.2.1.2

Ustanovení této kapitoly TKP platí též pro další pomocné 
nebo přidružené stavební objekty nebo jejich části budo
vané jako součásti a vybavení pozemních komunikací 
a doplňující objekty (šachty, jímky, případně i jiné vodo
hospodářské objekty; základy, kotvení, případně i jiné 
konstrukce pro vedení inženýrských sítí; opěrné a zárubní 
zdi, konstrukce protihlukových a protioslňujících stěn; 
konstrukce dopravního značení a informačních systémů, 
konstrukce ochranných a bezpečnostních zařízení apod.), 
pokud pro ně neplatí jiné předpisy.

17.2.1.3

Jako mostní objekty nutno zařadit případně i jiné 
stavební objekty charakteru mostního objektu, ale 
projektované a prostorově uspořádané podle jiných 
předpisů než je uvedeno v článku 17.2.1.1 (hraniční 
mosty, mosty na účelových komunikacích, průmyslové 
a potrubní mosty apod.).

17.2.2 Zachování průjezdního, průchozího 

a plavebního prostoru.

17.2.2.1

Zhotovitel musí dodržet prostorové uspořádání most
ních otvorů, které je dáno dokumentací pro zhotovovací 
práce stavby na základě parametrů přemosťované 
překážky, terénních a místních podmínek a vlivů 
(inundační území, chráněná území, ochranná pásma, 
průhledy a začlenění do krajiny, průchody inženýrských 
sítí, výhledy využití prostoru pod mostem apod.). 
Prostorové uspořádání mostních objektů se řídí 
ČSN 73 6201.

17.2.2.2

Během stavby lze prostorové parametry přemosťované 
překážky omezit (např. snížením či zúžením průjezdné
ho průřezu) nebo i zcela vyloučit (např. vybudováním 
přeložky). Pokud tato omezení nejsou určena v doku
mentaci pro zhotovovací práce, navrhne je zhotovitel ve 
shodě s příslušnými předpisy a požadavky správců 
překračovaných překážek a předloží je stavebnímu 
dozoru ke schválení.

17.2.2.3

Průchody a průjezdy stavbou mostu pro veřejný provoz 
musí být řádně označeny, zabezpečeny a udržovány. Pro 
zřízení, údržbu a odstranění těchto průchodů a průjezdů 
musí zhotovitel předložit stavebnímu dozoru ke schvá
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lení technologický předpis zajištění těchto prací res
pektující požadavky dokumentace pro zhotovovací prá
ce stavby a podmínky správců přemosťovaných 
komunikací, tratí, vodotečí apod. nebo podmínky maji
telů příslušných pozemků. Součástí tohoto techno
logického předpisu je i příloha o zabezpečení ochrany 
veřejného provozu a průkaz zamezení veřejnému ohro
žení.

17.2.2.4

V případě požadavku dokumentace pro zhotovovací 
práce stavby nebo stavebního dozoru musí zhotovitel 
zpracovat a projednat plán příslušného omezení prů
jezdného nebo plavebního profilu (povodňový plán, 
plán výluk, plán průjezdu pohotovostních vozidel 
apod.).

17.2.3 Konstrukční zásady

17.2.3.1

Zhotovitel musí dodržovat konstrukční zásady návrhu 
mostního objektu, které jsou dány dokumentací pro 
zhotovovací práce stavby na základě účelu mostního 
objektu, t.j. druhem převáděné komunikace a druhem 
přemosťované překážky (viz. Směrnice pro dokumenta
ci staveb pozemních komunikací 11/92 MH ČR) a jeho 

umístěním t.j. územními požadavky plynoucími z míst
ních a regionálních podmínek. Toto ustanovení se týká 
jak prací podle dokumentace pro zhotovovací práce 
stavby, tak pomocných prací nutných pro zhotovení 
díla.

17.2.3.2

Zásyp nebo násyp za opěrami (tzv. přechodová oblast) 
v prostoru dálničního nebo silničního tělesa bude prove
den podle zásad stanovených v kap. 4 TKP.

17.2.4 Monolitické betonové konstrukce

17.2.4.1

Pro vlastnosti betonu, jeho výrobu, ukládání, zkoušení 
a hodnocení platí ČSN P ENV 206, jak je podrobně 

stanoveno v kap. 18 TKP.

Pro provádění prací platí ČSN 73 2400, ČSN 73 2401 
a ČSN 73 1209 jakož i zásady uvedené v kap. 18 TKP.

Požadavky na vlastnosti betonu a další konstrukční 
zásady jsou stanoveny rovněž v tab. 1 (příloha k této 
kapitole).

17.2.4.2

Pro betonování složitějších konstrukcí, při konstrukcích 
o objemu větším než 100 m3, při betonáži šikmých 

konstrukcí přes 60°, u sedimentačních nádrží s odlu
čováním olejů, při betonáži konstrukcí, které budou 
přímo pojížděny nebo pochozí (se zvláštní úpravou 
povrchu apod.) nebo v případech, kdy nelze spolehlivě 
zabezpečit ustanovení CSN 73 2400 (např. v části 10),

zpracuje zhotovitel a před zahájením betonáže předloží 
stavebnímu dozoru k odsouhlasení technologický před
pis betonáže. Takto se postupuje i v těch případech, kdy 
si to objednatel nebo stavební dozor vyžádá (např. 
s ohledem na nedostatky při předchozí betonáži).

17.2.5 Prefabrikované betonové konstrukce

17.2.5.1

Pro vlastnosti betonu, výrobu, kontrolu a dodávání 
stavebních dílců z hutného betonu prostého i předpja- 
tého platí ustanovení kap. 18 TKP. Požadavky na vlast
nosti betonu a další konstrukční zásady jsou stanoveny 
rovněž v tab. 1 (příloha k této kapitole).

17.2.6 Opěrné zdi

17.2.6.1

Pro vlastnosti betonu, jeho výrobu, ukládání, zkoušení 
a hodnocení platí ČSN P ENV 206 jak je podrobně 

stanoveno v kap. 18 TKP.

Pro provádění prací platí ČSN 73 2400, ČSN 73 2401 
a ČSN 73 1209 jakož i zásady uvedené v kap. 18 TKP.

Požadavky na vlastnosti betonu a další konstrukční 
zásady jsou stanoveny rovněž v tab. 1 (příloha k této 
kapitole).

17.2.6.2

Při provádění zásypu nebo násypu za opěrnými zdmi 
musí zhotovitel splnit předpoklady typu zemního tlaku 
uvažovaného v dokumentaci pro zhotovovací práce 
stavby a ustanovení kap. 4 TKP. Pro tyto práce musí 
zhotovitel předložit na vyžádání stavebního dozoru ke 
schválení technologický předpis těchto prací. Při 
výstavbě opěrných zdí musí zhotovitel uvažovat jejich 
předpokládané deformace, zvláště v případě návaznosti 
konstrukcí.

17.2.7 Betonové konstrukce pro odvodnění

17.2.7.1

Pro vlastnosti betonu, jeho výrobu a ukládání, zkoušení 
a hodnocení platí ustanovení kapitoly 3 a 18 TKP.

Pro provádění prací platí ustanovení ČSN 73 2400 

a 73 1209, jakož i zásady uvedené v kapitole 3 a 18 
TKP.

Požadavky na vlastnosti betonu a další konstrukční 
zásady jsou stanoveny rovněž v tab. 1 (příloha k této 
kapitole).

17.2.7.2

Pro použití určitého trubního nebo jiného materiálu je 
vždy rozhodující agresivita prostředí, které na příslušný 
prvek působí. Části objektů odvodnění je třeba zařadit 
podle agresivity prostředí v souladu s ČSN P ENV 206.
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17.2.8 Mostní vybavení

17.2.8.1

Obecně platí zásada, že pro každou konstrukční část 
musí být realizační dokumentace zhotovitelem dopra
cována do takové úrovně, aby společně s navazujícími 
normami a výrobně technickou dokumentací dávala 
postačující množství informací pro správnou výrobu 
nebo objednávku konstrukce i pro její zabudování nebo 
montáž včetně kontroly kvality.

Pro vybavení mostů lze využít TSm - Vybavenie mostov 
a súčasti nosnej konštrukcie mostov s doplnky a změna
mi stanovenými těmito TKP. Pro osazování svodidel 
platí TSm, 1990, Dopravoprojekt Bratislava.

17.2.8.2

Pokud jsou svodidlové sloupky nebo sloupky zábradlí 
osazovány dodatečně do kapes, musí být v místě zabe
tonování provedeno nadvýšení min. o 5 mm a prove
dena speciální pružná povrchová vodotěsná úprava 
přesahující obvod kapsy o 50 mm a vytažena na sloupky 
do výšky min 50 mm. V případě, že kapsy zůstávají 
nezabetonované přes zimní období, musí mít provizorní 
odvodnění otvorem světlosti min 20 mm. Při zabe
tonování sloupků zábradlí se musí odstranit veškeré 
fixační klíny.

Pokud jsou svodidlové sloupky nebo sloupky zábradlí 
osazovány přímo do betonuje nutno provést speciální 
pružnou povrchovou vodotěsnou úpravu přesahující 
obrys sloupku o 50 mm vytaženou na sloupky do výšky 
min 50 mm.

17.2.9 Mostní římsy

17.2.9.1

Pro vlastnosti betonu, jeho výrobu, ukládání, zkoumání 
a hodnocení platí ČSN P ENV 206 a zásady uvedené 

v kap. 18 TKP. Zvláštní pozornost je nutno věnovat 
provádění říms na mostních objektech. Vyztužení říms, 
způsob betonáže a složení betonové směsi musí zabránit 
vytvoření trhlin. Pokud nebude betonáž římsy prove
dena v jednom celku, ale v samostatných pracovních 
záběrech, nebo budou výjimečně použity prefabri
kované římsy, je nutno vyřešit a zabezpečit nejen 
utěsnění pracovních spár proti vodě, ale rovněž zabezpe
čit jejich utěsnění ve spodní části římsy proti pronikání 
vzduchu (např. vliv CO2 na karbonataci betonu, korozi 
výztuže apod.). Pro utěsnění je nutno použít speciálních 
tmelů s dlouhodobou funkcí a trvalou přilnavostí ke 
stěnám spar nebo použít speciálních těsnících profdů. 
U těchto výrobků musí být jejich fukčnost a spolehli
vost dostatečně ověřena. Povrch betonu říms je nutno 
upravit silonovým koštětem tzv. striáží ve směru příčné
ho spádu nebo podle požadavku stavebního dozoru.

17.2.9.2

V římsách spřažených nespojitých mostních konstrukcí 
je nutno vždy nad podpěrami vytvořit dilatační spáru,

a to i v případech, kdy je provedeno spojení v úrovni 
horní desky.

17.2.9.3

Povrchová ochrana kotevních prvků (desek, kotev 
apod.) pro přikotvení římsy se provádí žárovým 
pozinkováním, může však být použito i jiného trvanli
vého způsobu protikorozní ochrany schváleného staveb
ním dozorem.

17.2.9.4

Část konzoly nosné konstrukce, která je překryta 

římsou, musí být na svislé části (v případě bez kotevní 
výztuže) a vodorovné části končící 100 mm za okapo
vým žlábkem opatřena trvanlivým nátěrem zvyšujícím 
povrchovou vodotěsnost. Tato úprava se provádí jak na 
vnějších, tak na vnitřních konzolách. Lze užít na př. 
materiálu na bázi akrylátové disperse nebo vodou ředi
telných epoxidových pryskyřic.

17.2.9.5

Vozovkové dilatační závěry musí být vždy ukončeny na 
vnějším líci říms pohledovou úpravou a spolehlivým 
zabezpečením proti zatékání vody na konstrukci.

17.2.10 Odvodnění mostních objektů

17.2.10.1

Při provádění stavby je nutno zabezpečit spolehlivou 
ochranu zasypaných a obsypaných ploch (základů, pilí
řů, opěr, opěrných zdí apod.) izolací proti zemní 
vlhkosti-, v případě vysoké hladiny podzemní vody 
izolací proti tlakové vodě. Ochranu izolace je nutno 
provést tak, aby současně plnila drenážní funkci. Za 
postačující ochranu se považuje vrstva nebo obklad 
z drenážního betonu v tl. 100 mm překrytý geotextilií 
plnící filtrační funkci. Vodorovná ukončení betonových 
konstrukcí nejsou dovolena, musí být provedena vždy 
ve spádu min. 4°.

17.2.10.2

Drenážní trubky odvodňující prostor za opěrami musí 
mít minimální průměr 100 mm, musí být opatřeny obsy
pem (např. drenážním betonem) a filtrační vrstvou 
(např. geotextilie), uloženy 11a nepropustnou vrstvu 
(např. beton) s náležitým napojením na jiný drenážní 
systém případně s vyvedením na opěře nebo ve svahu. 
Přednost se dává užití vhodně perforovaných trubek 
z PE nebo PVC. Pro vývody drenáží nelze používat 
materiálů neodolávajících korozi nebo materiálů s ne
dostatečnou mrazuvzdorností.

17.2.10.3

Je nutno provést spolehlivé a trvalé odvodnění všech 
dutin a komor mostních konstrukcí zřízením odvodňo
vacích otvorů o průměru min. 50 mm. Každý samo
statný dílec nosné konstrukce s dutinou bude opatřen 
těmito otvory na obou koncích dutiny. Odvodňovací
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otvory musí být opatřeny úpravou na odkapávání (např. 
přesahem odvodňovací trubky 50 mm pod líc 
konstrukce).

17.2.10.4

Odpady odvodňovačů a vyústění odvodnění izolace 
a dutin musí být situovány vždy mimo komunikace, 
chodníky nebo jinak využívané plochy. Lze je situovat 
nad středním dělícím pásem s odvedením vody do kana
lizace nebo nad příkopy.

17.2.10.5

Svody odvodnění (min. průměr 150 mm) musí být situo
vány v přístupném prostoru s možností výměny, svede
ny po pilířích nebo opěrách a nebo s volným výtokem 
na terén se zpevněným místem odolným proti mecha
nickým a agresivním účinkům padající vody a upra
veným pro její další neškodné odvedení. Pro svislé 
svody na výšku min. 3 m nad přilehlým terénem nutno 
navrhnout odpadní litinové nebo ocelové trouby s mož
ností čištění a zabezpečených proti odcizení. Svody 
a potrubí z umělých hmot musí prokazovat po celou 
svou předpokládanou životnost stabilitu na ultrafialové 
záření, rozměrovou stálost, odolnost proti teplu, nena- 
sákavost a odolnost proti účinkům kyslíku, oxidům 
dusíku a síry. Konstrukčně musí být zajištěn dostatečný 
dilatační prostor těchto svodů a potrubí.

17.2.10.6

V případě, kdy by mohlo docházet k soustředění srážko
vé vody, je nutno situovat před a za mostními objekty 
odvodnění pomocí odvodňovacích skluzů (žlabů). 
Uložení prvků skluzů provést výhradně do betonového 
lože. V místě zaústění skluzu do navazujícího odvodně
ní musí být provedeno opevnění nebo vývařiště.

17.2.10.7

Vlastní odvodnění mostů se provádí podle TSm - Vyba
venie mostov a súčasti nosnej konštrukcie mostov, 1986, 
Dopravoprojekt Bratislava. Odvodňovače na mostech 
musí vyhovovat na přívalovou intenzitu deště v trvaní 10 
minut, s periodicitou 0,5 s náležitou rezervou průtokových 
ploch pro jejich případné zmenšení ucpáním a předpokla
du, že rozlitý vodní klín nezasáhne do jízdních pruhů. 
Není-li to přesněji stanoveno v dokumentaci pro zhoto- 
vovací práce stavby (např. dle publikace Trupl a kol.: 
Intenzita krátkodobých dešťů), bude uvažováno s hodno
tou 200 1/s/ha. Odvodňovače musí s dvojnásobnou 
bezpečností vyhovovat pro případ jejich ucpání. V případě, 
že odvodňovače na mostě umístěny nejsou, provádí se 
odvodnění mostu podle zásad odvodnění vozovek 
s obrubníky bez volného odtoku srážkové vody přes koru
nu silnice. Odvodňovací žlaby a potrubí se provádějí na 
intenzitu jako odvodňovače a tak, aby třetina této intenzity 
vyvodila min. unášecí sílu 4 N/m2 pro zajištění 
propláchnutí. Pro všechny prvky odvodnění musí být 
zajištěna možnost jejich čištění a musí být zajištěny proti 
odcizení.

17.2.11 Úpravy povrchů a spár

17.2.11.1

Pohledové části monolitických i prefabrikovaných 
konstrukcí a části přístupné vlivům prostředí musí mít 
hutný, uzavřený povrch, potřebný pro zabezpečení 
ochrany výztuže i betonu proti korozi. S ohledem na 
tento požadavek je třeba věnovat zvláštní pozornost 
konstrukcím, které budou vystaveny nadměrným účin
kům klimatických vlivů nebo mohou přicházet do styku 
s chloridy a nebo s jiným prostředím ve stupni agre
sivity 3 a více podle CSN P ENV 206, tab.2.

17.2.11.2

Pro dosažení příznivého architektonického vzhledu 
různých částí betonových konstrukcí se vyžaduje, aby 
beton měl homogenní strukturu a zabarvení. Z toho 
důvodu je nezbytné, aby konstrukčně a pohledově 
ucelené konstrukce (viz. čl. 1.1.46 ČSN 73 2400), byly 

vyráběny z jednoho druhu a stejného zdroje cementu 
a kameniva a podle stejné receptury, a byly betonovány 
do bednění, které zajistí stejnou povrchovou strukturu 
(vč. dodržení stejného druhu odbedňovacích prostřed
ků). Vzhled betonových ploch a jejich případné 
povrchové úpravy musí být provedeny v souladu 
s požadavky stavebního dozoru k jeho spokojenosti.

17.2.11.3

V případě požadavku stavebního dozoru zhotovitel 
vyrobí před zahájením příslušných prací pokusný panel 
pro ověření vzhledu příslušné betonové konstrukce. Po 
schválení jsou složení směsi, druh cementu i kameniva, 
způsob uložení betonu, druh bednění a technologie 
betonáže a ošetřování pro danou konstrukci závazné.

17.2.11.4

Zhotovitel je povinen zabránit znečištění povrchu beto
nových pohledových ploch v průběhu provádění prací 
(zbytky korozních zplodin, organickými látkami, od- 
bedňovacími prostředky apod.). Rovněž skruže, pra
covní lešení i pracovní mechanizmy a konstrukce je 
nutno navrhnout a provést tak, aby nebyly příčinou 
devastace povrchu pohledových betonových ploch 
(odkapávající rzí, olejů apod.). Pokud pohledové plochy 
nebudou mít potřebný estetický vzhled v souladu 
s dokumentací pro zhotovovací práce stavby nebo poža
davkem objednatele, provede se požadovaná úprava 
trvanlivým způsobem na náklad zhotovitele a způsobem 
odsouhlaseným stavebním dozorem.

17.2.11.5

Větší konstrukční části, které nelze betonovat v jednom 
pracovním záběru bez přerušení betonáže, musí být 
vhodně konstrukčně i opticky rozčleněny pracovními 
spárami. Pokud způsob rozčlenění není předepsán doku
mentací pro zhotovovací práce stavby, musí být vždy 
před prováděním prací zhotovitelem předložen staveb
nímu dozoru k odsouhlasení.
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17.2.11.6

Dilatační, styčné i těsné konstrukční (pracovni") spáry je 
nutno provádět ke spokojenosti stavebního dozoru tak, 
aby zabezpečily nejen dobrou funkční spolehlivost, ale 
aby rovněž působily dobrým estetickým dojmem. Pokud 
není v dokumentaci pro zhotovovací práce stavby 
předepsáno jinak, musí mít pracovní a dilatační spáry 
hrany upravené zkosením pod úhlem 45° od čelné rovi
ny s délkou přepony 20 až 30 mm. Pod tímto zkosením 
musí být vytvořena přiměřená drážka potřebná pro 
provedení trvalého utěsnění. Pro utěsnění je nutno 
použít materiál odpovídajících deformačních vlastností 
a životnosti (nejlépe materiály silikonové nebo poly- 
sulfidové). Utěsnění spár musí být vždy provedeno 
(případně spára musí být izolována) tak, aby se zabrá
nilo prosakování vody spárami. Materiál a způsob 
utěsnění určí dokumentace pro zhotovovací práce 
stavby neboje navrhuje zhotovitel a schvaluje stavební 
dozor.

17.2.11.7

Pokud při betonáži stěn, oper nebo křídel jsou použity 
spínací tyče bednění, musí být spolehlivým způsobem 
zajištěna následná nepropustnost konstrukce v místě 
trubek ponechaných v konstrukci a úprava povrchu 
betonu v okolí trubek. V konstrukci lze ponechat pouze 
trubky z nekorodujícího a nehnijícího materiálu a to 
pouze se souhlasem stavebního dozoru.

17.2.11.8

Pro úpravu horního povrchu betonu bez bednění (např. 
u pochozích ploch) může dokumentace pro zhotovovací 
práce stavby stanovit platnost ustanovení ČSN 73 6171. 
Pokud se u některých konstrukcí provádí konečná 
povrchová úprava ručně (např. římsy), je nutno s úpra
vou začít bezprostředně po zhutnění. Při povrchové 
úpravě se nesmí provádět kropení vodou, přidávat 
cement do povrchové vrstvy, vyhlazovat povrch ocelo
vým hladítkem, zatírat zednickou štětkou nebo provádět 
jiné podobné úpravy. Úprava povrchu musí být dokon

čena nejdéle do začátku tuhnutí cementu, avšak ne po
zději než za 90 minut od výroby betonové směsi.

17.2.11.9

Kategorie povrchové úpravy betonových konstrukcí:

Podle použitého bednícího materiálu:

A: nehoblovaná prkna na sraz (převážně nepohledové 
plochy),

B: hoblovaná prkna na polodrážku,

C: překližka nebo ocelová bednění,

D: speciální druhy bednění (předsádkový beton, relié
fový pohledový beton apod.).

Podle kvality povrchu:

a: povrchové drobné vady - po odbednění odstranit
drobné odštěpky, upravit dřevěným hladítkem;

b: povrch upravený brusnou (karborundovou) stěrkou
při použití malého množství kvalitní malty, čímž se 
vytvoří jednotný a jednobarevný povrch;

c: jakkoliv drsný povrch upravený tak, aby byla vidět
struktura betonu (např. pemrlování nebo otryskání, 
torkretování nejméně 21 dní starého betonu);

d: povrch nevyžaduje další úpravu;

e: povrch se zvláštní úpravou podle individuálního
požadavku dokumentace nebo požadavku staveb
ního dozoru.

17.2.11.10

Pokud dokumentace pro zhotovovací práce stavby nebo 
další ustanovení těchto TKP nestanoví jinak, bude 
povrchová úprava betonových konstrukcí provedena 
v těchto kategoriích:

Aa všechny neviditelné plochy,

Bd nebo Cd všechny viditelné plochy.

U pohledových betonů musí být dále zhotovitelem 
stanoveno rozmístění a úprava pracovních spár a tato 
úprava musí být odsouhlasena stavebním dozorem.

17.2.12 Krycí vrstva betonu

17.2.12.1

Minimální tloušťky krycí vrstvy betonu pro všechny 
druhy betonářské výztuže a třídu, druh a další vlastnosti 
betonu nutno provádět na základě typu příslušného 
konstrukčního prvku a prostředí (stupně agresivity), ve 
kterém se prvek nachází. Závazné hodnoty těchto para
metrů jsou dány v tabulce č.l zařazené jako příloha této 
kapitoly. Totéž se týká i jiných ocelových zabetono
vaných součástí, včetně rádlovacích drátů bednění.

Rádlovací dráty pro fixaci bednění je přípustné používat 
jen v případech schválených stavebním dozorem a za 
předpokladu, že budou provedena technická opatření 
k předepsané ochraně ocelového drátu proti korozi 
(např. aplikace speciálních tvarových vložek - kuželíků, 
které umožní odstranit rádlovací drát v potřebné 
hloubce a následně povrch důkladně zatmelit).

17.2.12.2

Článek 3.3.2, ČSN 73 2400 se mění takto:

Povrch betonových konstrukcí musí být uzavřený 
a hutný a jen se zcela ojedinělým výskytem dutin 
a hnízd. U neviditelných ploch nesmí celková plocha 
vadných míst převyšovat 3 %celkového povrchu dané 
části konstrukce, u tenkostěných konstrukcí jen 1%. 
Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 3 %plochy 
příčného průřezu dané části konstrukce. Všechna hnízda 
a jiné vady musí zhotovitel co nejdříve po odbedbění 
opravit technologií schválenou stavebním dozorem tak, 
aby byla spolehlivě zajištěna trvalá ochrana výztuže 
a trvanlivost konstrukce. Oprava nesmí zhoršit pohle
dové vlastnosti konstrukce.
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17.2.13 Podklad pod izolačním systémem 
vozovky

17.2.13.1

Podklad pod izolačním systémem musí být proveden 
z cementového betonu nebo z jiného adekvátního mate
riálu podle dokumentace pro zhotovovací práce stavby. 
Pro provádění vyrovnávací vrstvy (pokud ji nelze vylou
čit) stejně jako pro úpravu podkladu (t.j. horního 
povrchu mostovky) platí požadavky ustanovení tab. č. 1 
zařazené jako příloha této kapitoly a kap. 21 TKP, ze
jména:

a) min. pevnost betonu v tahu povrchových vrstev 
mostovky nebo vyrovnávací vrstvy je 1,5 MPa po 
28 dnech tvrdnutí (pevnost se zjišťuje podle 
ČSN 73 1318 - příloha 2) s tím, že průměr terče je 

50 mm a zkouška se provádí nalepením terče na 
beton bez navrtání;

b) pro vyrovnávací vrstvy z cementového betonu se 
navrhuje beton ve smyslu ustanovení těchto TKP; 
vzhledem k lomu, že jde o tenkovrstvé úpravy, je 
nutno věnovat zvláštní péči přípravě a úpravě 
podkladu a ošetřování čerstvého betonu, tlouštka 
vyrovnávací vrstvy musí být min. 60 mm a musí 
být opatřena ocelovou vložkou. Pevnost spojení 
vyrovnávací vrstvy s mostovkou se zjišťuje zkouš
kou pevnosti betonu v tahu povrchových vrstev 
(podle ČSN 73 1318 - příloha 2) po 28 dnech 

a musí být dosaženo hodnoty min. 1,2 MPa.

17.2.13.2

Pokud povrch vyrovnávací vrstvy nebo mostovky, která 
má sloužit pro položení izolace, nevyhoví z hlediska 
rovinnosti nebo povrchové úpravy nebo z hlediska pev
nosti povrchové vrstvy, lze povrch mechanicky upravit 
obroušením, otrýskáním pískem, vysokotlakou vodou, 
vodou s pískem, ocelovými kuličkami nebo jinou účin
nou a vhodnou technologií. Úprava bude odsouhlasena 

stavebním dozorem.

17.2.13.3

Lokální nerovnosti lze dodatečně opravit speciálními 
hmotami za předpokladu, že se zabezpečí jejich spo
lehlivé spojení s podkladem - min. pevnost spojení je 1,2 
MPa (zkouší se podle čl. 17.2.13.1 odst. a). Současně 
správková hmota musí svými vlastnostmi dávat před
poklad vhodného podkladu k provedení izolace (např. 
snášenlivost, tepelná odolnost). Způsob opravy nebo 
úpravy podkladu pod izolaci musí být předem odsouhla
sen stavebním dozorem.

17.2.13.4

Pokud bylo jako ochrany čerstvého betonu použito paro- 
těsných ochranných hmot nebo se na povrchu vyskytuje 
nedostatečně pevná vrstvička malty, případně je-li mos
tovka znečištěna zbytky betonu, injektážní malty nebo 
jiných látek, je nutno povrch betonu (vyrovnávací vrstvy

nebo mostovky) očistit vysokotlakou vodou nebo 
obrousit (broušení musí být rovinné).

Rovněž při znečištění mostovky (vyrovnávací vrstvy) 
látkami, které by mohly mít nepříznivý vliv na sou
držnost izolace s podkladem, případně degradovat 
izolační vrstvy, je nutno povrch betonu upravit ke 
spokojenosti stavebního dozoru.

17.2.13.5

Podklad pod izolaci musí splňovat rovněž požadavky na 
spolehlivé příčné a podélné vyspádování, úpravu nebo 
odvodnění všech míst, ve kterých by se mohla soustře
ďovat voda. Dále musí být odstraněna vyčnívající 
výztuž, utěsněny odvzdušňovací trubičky (po injektáži), 
upraveny trhlinky a dokonale utěsněny kontaktní spáry 
u příčně dělených prefabrikovaných konstrukcí.

17.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

17.3.1 Všeobecně

17.3.1.1

Z hlediska provádění je nutno mostním objektům věno
vat zvýšenou péči při provádění a vyšší náročnost při 
kontrole se zvýšenými požadavky na jejich jakost a jakost 
betonu.

17.3.1.2

Pro provádění, kontrolu betonářských prací a výrobu 
prefabrikovaných dílců je vyžadován certifikovaný 
systém kontroly jakosti podle CSN P ENV 206. Zhoto
vitel je povinen před zahájením prací předložit doklad 
o certifikovaném systému kontroly jakosti.

17.3.1.3

Při návrhu betonu a betonové směsi je nutno rovněž 
zohlednit požadavky a podmínky na dopravu betonové 
směsi, její ukládání do konstrukce, způsob zpracování, 
případně ošetřování a další požadavky a zvláštnosti.

17.3.2 Provádění předpjatých konstrukcí

17.3.2.1

Pro provádění předpjatých konstrukcí musí zhotovitel 
zajistit vypracování realizační dokumentace, která bude 
obsahovat úplné a dostatečně jasné údaje o konstruk
čním a statickém uspořádání a postupu provádění. Je 
nutné v každém případě zabránit možnosti propojení 
kabelových kanálků v místě křížení kabelových drah 
nebo při jejich souběhu. Pro montáž, předpínání 
a injektování konstrukcí z prefabrikovaných dílců musí 
být zpracovány samostatné technologické předpisy, 
které jsou obvykle součástí realizační dokumentace. 
Pokud nejsou součástí realizační dokumentace, musí být 
zhotovitelem 14 dní před započetím příslušných prací 
předloženy ke schválení stavebnímu dozoru. Stavební 
dozor může stanovit termín delší.
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17.3.2.2 17.3.3.2

Požadavky na složky předpjatého betonu a injektážní 
malty jsou specifikovány v kap. 18 TKP. Současně je 
nutno dodržet ustanovení o sníženém obsahu chloridů, 
sulfidů a siřičitanů v cementu (čl. 2.1.4 pozn. 2 
ČSN 73 2401) u cementové malty a betonu, který bude 

v přímém kontaktu s předpínací výztuží. Při zpracování 
průkazních zkoušek betonu a injektážní malty je nutno 
tyto požadavky ověřit a ve zprávě dokladovat.

Zhotovitel musí ke spokojenosti stavebního dozoru 
věnovat zvláštní péči ošetřování konstrukcí, které budou 
vystaveny nepříznivým účinkům agresivního prostředí, 
kde min. dobu ošetřování stanovenou ČSN P ENV 206, 

tab. 12 je nutno s ohledem na teplotní podmínky tvrdnutí 
přiměřeně prodloužit.

17.3.3.3

17.3.2.3

Pro předpjaté konstrukce lze použít jen takové předpí
nací výztuže, kotevních a spojovacích materiálů a tru
bek pro vytváření kanálků, které odpovídají ČSN 

a dokumentaci pro zhotovovací práce stavby. Označení 
a uskladnění těchto materiálů musí umožnit jejich spo
lehlivou identifikaci. Totéž platí i pro lepidla a tmely, 
ochranné tuky, součásti volných kabelů a závěsů apod. 
Pro mostní konstrukce není dovoleno používat předpí
nací výztuže podle ČSN 42 6441, která je dodávána 

podle přechodných ustanovení v malých svitcích.

17.3.2.4

Zásady pro předpínací výztuž, její vlastnosti, dopravu, 
skladování, ošetřování, kontrolu azkoušení, jsou určeny 
příslušnými ustanoveními ČSN 73 2401 a kap. 18 TKP. 
Zvláštní pozornost je nutno věnovat skladování výztuže, 
aby nedošlo k záměně (musí být zabezpečena spolehlivá 
identifikace jednotlivých druhů a jednotlivých dodávek). 
Je nezbytné zabránit i lokální korozi většího stupně než 
tzv. nepatrné zrezivění, zamezit, aby výztuž přišla do 
styku s kyselým nebo zásaditým prostředím apod. Je 
nezbytné zamezit svařování v blízkosti předpínací výz
tuže bez náležitých ochranných opatření proti kapkám 
roztaveného materiálu. Manipulace s výztuží se musí 
provádět jen na čistých plochách, které nezpůsobí žádné 
znečištění ani mechanické poškození výztuže.

17.3.2.5

Kabelové kanálky musí být vytvořeny v souladu s reali
zační dokumentací. Je nezbytné počítat s jejich od- 
vzdušněním v nejvyšších bodech a také s jejich 
odvodněním v místech, kde se může hromadit voda.

17.3.2.6

Injektáž kabelových kanálků viz kap. 18 TKP.

17.3.3 Ošetření a ochrana betonu

17.3.3.1

Podmínky ošetřování betonu stanovuje ČSNPENV 206 
pro různá teplotní prostředí. Konkrétní způsob ošetřo
vání musí být stanoven zhotovitelem a schválen sta
vebním dozorem před zahájením prací.

Povrch betonu, na kterém bude následně prováděna 
další betonáž nebo budou použity ochranné nátěrové 
systémy, případně, kde povrch bude tvořit podklad pro 
izolaci, se nesmí ošetřovat pomocí nástřiku parotěsných 
hmot, pokud nebude prováděno mechanické očištění 
povrchu.

17.3.3.4

Pro zabránění vzniku povrchových trhlinek na beto
nových konstrukcích je nutno tuhnoucí a tvrdnoucí 
beton chránit proti vlivům vnitřního nebo vnějšího 
namáhání, jehož příčinou je vývin a působení hydratač
ního tepla, vibrace, nebo vysychání povrchu. K zame
zení tvorby povrchových trhlinek způsobených 
vývinem hydratačního tepla v normálních podmínkách 
musí být rozdíl teplot betonu na povrchu i uvnitř menší 
než 20°C.

17.3.3.5

Při souběhu betonářských a trhacích prací je předem zhoto
vitelem vypracován zvláštní technologický postup.

17.3.3.6

Ihned po ukončení úpravy povrchu je nutno přistoupit 
k ochraně povrchu čerstvého betonu před působením 
slunečního záření, účinkům větru a deště. Pro tento 
způsob ochrany lze využít stříšek, zakrytí nebo také, kde 
to stavební konstrukce dovoluje, lze použít parotěsných 
ochranných postřiků apod. Pro odvodňovací rigoly 
a žlaby je z praktických důvodů nej vhodnější užití paro
těsných filmů. Nejlepší způsob ošetřování je zakrytí 
rohožemi nebo tkaninami a jejich trvalé udržování ve 
vlhkém stavu. Ochrana se provádí na všech plochách 
a pokud se některé konstrukce částečně odbední dříve 
než je předepsána doba ošetřování, musí se ošetřování 
provádět nadále i na těchto plochách. Proti dešti je nutno 
konstrukci chránit již v průběhu betonáže a následně 
ihned po dokončení úpravy povrchu, aby nedošlo např. 
v důsledku změny konzistence ke zhoršení vlastností 
betonu. Tento požadavek je zvlášťdůležitý u konstrukcí, 
které budou v provozních podmínkách vystaveny 
zvýšeným klimatickým vlivům a vlivům chemických 
rozmrazovacích látek. Způsob ochrany povrchu musí 
být odsouhlasen stavebním dozorem.
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17.3.4 Ochrana před agresivním prostředím

17.3.4.1

Při zpracování realizační dokumentace stavby je nutno 
dodržet požadavky vyplývající z hodnocení stupně 
agresivity prostředípodle návrhu normy ČSN ISO 9690, 
která je ve smyslu ČSN P ENV 206 závazná pro hodno

cení agresivního prostředí. S ohledem na toto hodnocení 
bude rozhodnuto o použití sekundární ochrany, která 
bude navržena pouze v těch případech, kdy ochranu 
betonové konstrukce nebude možno zabezpečit vhodný
mi vlastnostmi betonu s vhodnými konstrukčními úpra
vami.

17.3.4.2

Ochrana před účinky bludných elektrických proudů

Předepisuje-li dokumentace pro zhotovovací práce 
stavby ochranu ocelové výztuže betonu v mostní 
konstrukci před účinky bludných proudů, je nutno 
provést opatření k jejich eliminaci, a to s využitím Sm - 
Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 
proudů na mostní objekty pozemních komunikací, 
Pragoprojekt 1992. Dále je nutno provést všechna 
opatření proti zavlékání bludných proudů na konstrukci 
cizími zařízeními. V případě požadavku předepsaného 
v dokumentaci, zajišťuje zhotovitel kontrolní korozní 
průzkum podle čl. 37 ČSN 03 8372.

17.3.4.3

Ochrana před elektrickým přepětím

Způsob této ochrany je řešen rovněž ve výše jmenované 
Sm.

17.3.4.4

Ochrana proti nebezpečnému dotyku s živými částmi 
trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na 
objektech nad kolejemi celostátních drah a vleček

Způsob této ochrany se provádí podle ON 73 6223.

17.3.5 Skruže a lešení

17.3.5.1

Pokud dokumentace pro zhotovovací práce stavby nesta
noví jinak, tak v případě, že pro splnění díla je nutno použít 
skruží nebo lešení, zajistí zhotovitel zpracování realizační 
dokumentace, její projednání a provedení mostních skruží 
(pomocných podpěrných konstrukcí) a lešení. Základním 
předpisem je ČSN 73 8108 - Podpěrná lešení. Podle 

použitého materiálu platí dále další normy (např. pro 
trubkové skruže ČSN 73 8101 - Lešení a CSN 73 8107 

- Trubková lešení), technologické předpisy výrobce 
event, zhotovitele stavebních prací (např. pro O.K. 
Peiner) anebo vojenské předpisy (např. Zel-6-4/1 a 2 pro 
O.K. PIŽMO). Při návrhu se vychází ze skutečnosti, že 

se jedná o provizorní a dočasné konstrukce, u kterých je 
třeba řešit řadu specifických problémů. Mezi ně patří 
zejména vhodná volba skružového materiálu, způsob

založení, postup montáže a demontáže, nadvýšení 
a odskružení, event, postup betonáže. Dále je třeba 
respektovat předepsané průjezdní a průchozí prostory a 
event, výjimky včas projednat s příslušnými orgány 
a průjezdní a průchozí prostor, zvláště snížený, vyzna
čit. Rovněž je nutné zjistit průběh inženýrských sítí 
a analyzovat jejich možný vliv na založení, montáž, 
provoz a demontáž mostní skruže či provizorní 
podpěrné konstrukce.

17.3.5.2

Realizační dokumentace skruže musí obsahovat:

- způsob založení,

- jednoznačné řešení svislé i vodorovné nosné kon
strukce skruže,

- způsob odskružení,

- způsob montáže a demontáže,

- statický výpočet,

- podle potřeby a požadavků zhotovitele výkaz mate
riálu,

- technologický postup betonáže nebo způsob zatě
žování

a další specifické údaje nutné pro zabezpečení funk
čnosti konstrukce.

Pro lešení vypracuje zhotovitel dokumentaci v rozsahu, 
který odpovídá jeho náročnosti nebo podle požadavku 
stavebního dozoru.

17.3.5.3

Založení skruže nebo lešení musí splňovat základní 
předpoklady, tj. funkční spolehlivost a event, možnost 
odstranění. Proto se využívá patek pilířů, stávajících 
zpevněných ploch apod. Podle druhu podpěrné kon
strukce se v ostatních případech zakládá na panelových 
rovnaninách, betonových či železobetonových pasech, 
v prostoru vodotečí na beraněných bárkách nebo jiným, 
pro daný případ vhodným způsobem. Zvlášť uvážlivě je 
třeba postupovat při zakládání na vysokých násypech 
nebo na místech s nerovnoměrným sedáním.

17.3.5.4

Vodorovná a svislá nosná konstrukce skruže musí 
splňovat tyto požadavky:

- stabilitu konstrukce při všech stadiích montáže 
i demontáže,

- stabilitu a funkčnost při všech stádiích zatížení.

V realizační dokumentaci musí být jednoznačně vyzna
čeny polohy a velikosti jednotlivých prvků, prostorové 
ztužení, výškové a směrové uspořádání a vytyčení. Dále 
musí být uvedeny velikosti nadvýšení, které v jednotli
vých charakteristických místech skruže vyplývají např. 
ze sedání základů, dotlačení prvků, průhybu nosníků 
apod. U výškových kót musí být uvedeno, zda jsou 
uvedeny pro výsledný tvar mostu (tj. bez nadvýšení)
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anebo včetně nadvýšení. Pro návrh skruže je nezbytné 
jednoznačné a srozumitelné definování výškového 
a směrového průběhu spodního líce podporované 
konstrukce.

17.3.5.5

Odskružení se provede pozvolným, rovnoměrným 
a bezpečným spuštěním skruže a je prvním stadiem její 
demontáže. Velikost spuštění se pohybuje zpravidla 
mezi 50-150 mm. Ve speciálních případech lze provést 
odskružení i jiným způsobem, např. zvednutím hotové 
konstrukce pomocí lisů. Jako odskružovacího zařízení 
se použije buď k těmto účelům zhotovených přípravků 
anebo odskružovacích klínů, šroubových stoliček, lisů, 
pískových hrnců apod. Podstatné je, že funkcí odskru
žovacího zařízení je spuštění konstrukce skruže a nelze 
ho použít pro zvedání částečně nebo plně zatížené skru
že. Výj imkou jsou pouze drobné výškové úpravy nezatíže
né konstrukce, které však nesmějí vlivem nerovnoměrného 
zvednutí jednotlivých stojek přitěžovat prostorovému 
ztužení. Odskružovací zařízení se umísťuje pokud 
možno co nejblíže k základům a tak, aby nebylo trvale 
zatopeno vodou tj. u vodotečí nad hladinu normální 
vody, ve stavebních jánách nad hladinu podzemní 
vody.

17.3.5.6

Montáž a demontáž skruže a lešení musí probíhat 
způsobem schváleným stavebním dozorem.

17.3.5.7

V rámci realizační dokumentace musí zhotovitel zajistit 
statický výpočet skruže, v náročnějších případech 
i statický výpočet lešení. Případné výjimky odsouhlasí 
zhotoviteli stavební dozor. Statický výpočet musí proká
zat stabilitu a požadovanou únosnost konstrukce ve 
všech zatěžovacích stádiích. S ohledem na prostorové 
uspořádání konstrukce je n utnoj i rozdělit na zatěžované 
díly (např. trámy, desky, konzoly) a s ohledem na jimi 
vyvozená zatížení dimenzovat jednotlivé části podpěrné 
konstrukce, aby nedošlo k lokálnímu přetížení nebo 
naopak ke zbytečnému předimenzování jejích částí. 
Např. podélné nosníky skruže by měly být zhruba stejně 
namáhány. Při výpočtu zatížení se uvažuje kromě naho
dilého zatížení (železobeton, předpjatý beton, event, 
další speciální zatížení) i zatížení bedněním a dále zatí
žení 2 kN/m" (pracovníci, stroje a materiál). Při výpočtu 
max. průhybu se uvažuje pouze nahodilé zatížení, veli
kost průhybů je možno omezit nadvýšením nosníků.

17.3.5.8

Pracovní lešení pro stavbu mostů lze stavět buď v rámci 
standartních lešení fasádních či prostorových. Pokud do 
tohoto rámce z důvodů zatížení nebo výšky nezapadají, 
navrhují se v souladu s ČSN 73 8101 a CSN 73 8107 

individuálně.

17.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Obsahuje kap. 18 TKP.

17.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Obsahuje kap. 18 TKP.

17.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

17.6.1

Pro všechny konstrukce platí tolerance podle dokumen
tace pro zhotovovací práce stavby nebo tolerance podle 
příslušných norem nebo předpisů anebo podle ustanove
ní těchto TKP. Pokud tolerance pro některé konstrukce 
nejsou v dokumentaci pro zhotovovací práce stavby 
nebo v těchto TKP stanoveny, platí ČSN 73 0220, třída 
přesnosti 10, pokud realizační dokumentace nestanoví 
třídu nižší (přesnější).

17.6.2

Pro konstrukce náročné na přesnost stanovuje vyty
čovací odchylky a třídu přesnosti realizační doku
mentace ve smyslu čl. 106 až 118, ČSN 73 0220.

17.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

17.7.1

Mimo zadávací podklady jsou klimatická omezení dána 
předpisy pro provádění betonových konstrukcí a to ČSN 
73 2400, ČSN 73 2401, ČSN 73 1209 a ČSN P ENV 

206.

17.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

17.8.1 Odsouhlasování prací

17.8.1.1

Zhotovitel je povinen včas vyzvat stavební dozor 
k odsouhlasení všech prací, které budou v dalším postu
pu zakryty nebo se stanou nepřístupnými nebo obtížně 
kontrolovatelnými. Jsou to zejména:

- základové spáry každého základu, dosažené úrovně 
dna základových prvků při hlubinném zakládání;

- betonářská a předpjatá výztuž jednotlivých kon
strukčních částí před betonáží, úprava styčných ploch 
pracovních spár, odsouhlaseníprefabrikovaných prvků 
před jejich montáží, kontrola mostních závěrů před 
montáží a před betonáží, mostní ložiska, úprava 
podkladu před prováděním vyrovnávacích betonů , 
kontrola pokládky jednotlivých vrstev při provádění 
izolačního systému a vozovky;

- ocel nebo jiné prvky zabetonovávané do konstrukce.
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- veškerá bezpečnostní a dopravní opatření;

- výpomoce při vlastní zkoušce;

- dodání zatěžovacích prostředků;

- opotřebení hmot potřebných k získání předepsané 
hmotnosti zatěžovacích prostředků;

- přeprava zatěžovacích prostředků na stavbu vč. 
zajížďky k váze;

- vážní poplatky;

- nájem zatěžovacích prostředků;

- provedení vlastního měření a vyhodnocení zkoušky;

- vypracování předběžné a podrobné zprávy o zatě- 
žovací zkoušce podle čl. 70 a 72 ČSN 73 6209.

17.8.1.2

Další konstrukce a technologické fáze stavebních prací 
se odsouhlasí v souladu s příslušnými normami, TKP 
nebo podle požadavku stavebního dozoru podle nároč
nosti a složitosti prováděných konstrukcí a jejich vlivu 
na celkovou kvalitu díla.

Jsou to zejména:

- skruže a bednění jednotlivých konstrukčních částí 
před betonáží,

- povrchy betonovaných konstrukcí,

- zabetonované ocelové nebo jiné prvky.

17.8.1.3

Pro odsouhlasení základových a podpůrných konstrukcí 
stavebním dozorem za účelem povolení dalšího postupu 
prací předloží zhotovitel protokol o jejich geometric
kém zaměření včetně vyhodnocení odchylek tvaru a po
lohy od dokumentace.

17.8.2 Přejímací zkoušky

17.8.2.1

Dokumentace pro zhotovovací práce stavby může sta
novit provedení přejímacích zkoušek, kterými se ověřu
je kvalita díla. U betonových konstrukcí se provádějí 
zejména zatěžovací zkoušky a zkoušky vodotěsnosti. 
Přejímací zkouška musí být uvedena jako samostatná 
položka v Soupisu prací. Jestliže je provedení zkoušky 
podmíněno v dokumentaci např. kvalitou prací a mate
riálů, musí být příslušná položka uvedena jako položka 
provizorní.

17.8.2.2

Zatěžovací zkoušky mostů

Zatěžovací zkoušky mostů se provádějí podle 
ČSN 73 6209. Od zatěžovacích zkoušek lze upustit (čl. 

6) u trvalých mostů obvyklých typů z běžných materiálů 
do rozpětí 18 m, eventuálně rozsah zkoušky lze omezit 
(čl. 7) u mostního objektu při opakování většího počtu 
polí stejného typu a stejného nebo nepříliš odlišného 
rozpětí. Program zatěžovací zkoušky musí být odsou
hlasen objednatelem a vlastní návrh provedení zkoušky 
stavebním dozorem.

Pokud není v dokumentaci pro zhotovovací práce stavby 
stanoveno jinak, obsahuje souhrnná cena položky pro 
statické zatěžovací zkoušky následující práce pro celý 
předmětný objekt:

- technická prohlídka zkoušené konstrukce před a po 
provedení zkoušky;

- podklady pro zatěžovací zkoušku;

- dokumentace (program) zkoušky vč. nutné stavební 
části;

- stavební práce spojené s přípravou a provedením 
zkoušky;

17.8.2.3

Zkoušky vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti se provádějí podle ČSN 75 0905.

17.8.3 Výkresy skutečného provedení stavby

17.8.3.1

Podklady pro výkresy skutečného provedení mostního 
objektu se připravují podle Směrnic pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací s tím, že obsahují veške
rou doplněnou dokumentaci pro zhotovovací práce stav
by vč. statického výpočtu a realizační dokumentaci pro 
zhotovovací práce předmětného objektu a veškeré poža
dované doklady pro tyto práce. Pro pomocné práce 
pouze tehdy, je-li pochopení postupu výstavby mostu 
bez této dokumentace nemožné, nebo je-li jí možno 
využít pro opravu a rekonstrukci mostu.

17.8.3.2

Veškeré rozměry, souřadnice a výšky, které neodpo
vídají předpokládaným odchylkám, musí být v doku
mentaci pro zhotovovací práce stavby opraveny. Způsob 
ověření všech hlavních rozměrů, souřadnic a výšek 
musí být dokladován. Rovněž tak podjezdní, průchozí 
a plavební výšky a šířky. Minimální hodnoty těchto 
veličin musí být v dokumentaci výrazně uvedeny.

17.9. SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

17.9.1

Pokud podle dokumentace pro zhotovovací práce stavby 
(např. ve smyslu ON 73 6221) bude na spodní stavbě nebo 
nosné konstrukci mostu sledována deformace konstrukce 
(posun, průhyb, pootočení apod.), je nutno v realizační 
dokumentaci označit místa osazení měřických (pozo
rovacích) bodů (trvale spojených s konstrukcí) včetně 
detailů osazení značek do konstrukce. Zhotovitel je povi
nen během výstavby tyto body osadit, udržovat a zahájit 
příslušná měření. Jedno měření bude provedeno a vyhod
noceno zároveň s případnou zatěžovací zkouškou mostu 
nebo v rámci přejímacího řízení. Dokumentace o měření
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během výstavby a pokyny pro další postup měření 
budou při předání objektu do provozu odevzdány 
správci objektu. Součástí měřické sítě náležející 
k objektu jsou i případná pevná (stabilizovaná) měřicí 
stanoviště mimo konstrukci, stanovená zadávacími 
podklady. Pro práce uvedené v tomto odstavci je nutno 
v Soupise prací uvést samostatnou položku.

17.10 EKOLOGIE

17.10.1

Mimo zadávací podklady jsou ekologické zásady jsou 
dány předpisy pro provádění betonových konstrukcí a to 
ČSN 73 2400, ČSN 73 2401, ČSN 73 1209 
a ČSN P ENV 206.

17.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

17.11.1 Související normy

ON 02 3570- 1974, Hrncová ložiska. Předmětová 
norma (1.5.76)

ČSN 03 8372 - 1977, Zásady ochrany proti korozi neli- 

niových zařízení uložených 
v zemi nebo ve vodě (1.4.1978) 

ČSN 42 6441 - 1970, Tažené ocelové dráty pro předpí- 

nací výztuž, nenapouštěné 
(1.7.1971)

ČSN 72 3000 - 1986, Výroba a kontrola betonových 

stavebních dílců. Společná usta
novení (1.2.1987)

ČSN 72 3149 - 1985, Navrhovanie betonových rúr

(1.1.1988)
ČSN 72 3151 - 1970, Betonové prefabrikáty. Zkoušení 

betonových a železobetonových 
trub (1.7.1971)

- změna a (1.1.1980)
ČSN 73 0031 - 1988, Spolehlivost stavebních

konstrukcí a základových půd. 
Základní ustanovení pro výpo
čet (1.1.1990)

ČSN 73 0033 - 1990, Spolehlivost stavebních

konstrukcí a základových půd. 
Základní ustanovení pro zatí
žení a účinky (1.1.1991)

ČSN 73 0035 - 1986, Zatížení stavebních konstrukcí

(1.5.1988)
ČSN 73 0036 - 1973, Seismická zatížení staveb 

(1.10.1975)
ČSN 73 0037 - 1990, Zemní tlak na stavební 

konstrukce (1.1.1992)
ČSN 73 0202 - 1981, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Základní 
ustanovení (1.1.1983)

ČSN 73 0203 - 1985, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Funkční tole
rance (1.1.1986)

ČSN 73 0204 - 1984, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Zásady 
výpočtu (1.1.1986)

ČSN 73 0209 - 1986, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Statistická 
analýza přesnosti (1.1.1988)

ČSN 73 0210-1 - 1992, Geometrická přesnost ve

výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0212 - 1985, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti (1.10.1985)

ČSN 73 0220 - 1985, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Navrhování 
přesnosti stavebních objektů 
(1.10.1986)

ČSN 73 0221 - 1984, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Výpočet 
přesnosti (1.2.1986)

ČSN 73 0275 - 1985, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Kontrolní 
měření liniových stavebních 
objektů (1.5.1986)

- změna a (1.4.1991)
ČSN 73 0280 - 1986, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti rozměrů a tvaru 
stavebních dílců (1.10.1987)

ČSN 73 0290 - 1987, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Statistická 
přejímka (1.5.1988)

ČSN 73 0405 - 1985, Měření posunů stavebních 

objektů (1.7.1986)
ČSN 73 1000 - 1987, Zakládání stavebních objektů.

Základní ustanovení pro navrho
vání (1.1.1989)

ČSN 73 1001 - 1987, Zakládání staveb. Základová 

půda pod plošnými základy
(1.10.1988)

ČSN 73 1002 - 1987, Pilotové základy (1.4.1989)
ČSN 73 1201 - 1986, Navrhování betonových 

konstrukcí (1.10.1988)
- změna a (1.9.1989)

ČSN 73 1202 - 1992, Navrhovanie tenkostenných 

sieťobetonových konštrukcií
ČSN 73 1203 - 1991, Navrhování konstrukcí z lehké

ho betonu z pórovitého kame
niva (1.3.1992)

ČSN 73 1205 - 1980, Betonové konstrukce. Základní 

ustanovení pro navrhování
(1.1.1982)

ČSN 73 1209 - 1985, Vodostavebný betón (1.12.1986)

- změna a (1.5.1990)'
- změna b (1.10.1990)
- změna 3 (12/92)

ČSN 73 1214 - 1983, Betonové konstrukce. Základní 

ustanovení pro navrhování 
ochrany proti korozi (1.1.1984)

- změna a (1.11.1989)
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ČSN 73 1215 - 1983, Betonové konštrukcie. Klasi

fikácia agresívnych prostredí 
(1.1.1984)

v návrhu změna:
ČSN ISO 9690Klasifikace podmínek agresivního 

prostředí působícího na beton 
a železobetonové konstrukce.

ČSN 73 1216 - 1986, Betonové konštrukcie. Navrho

vanie primárnej antikoróznej 
ochrany (1.1.1988)

- změna a (1.9.1988)
ČSN 73 1251 - 1969, Navrhování konstrukcí z předpja- 

tého betonu (1.4.1970)
- změna a (1.6.1982)

ČSN 73 1318 - 1986, Stanovení pevnosti betonu 

v tahu (1.7.1987)
ČSN 73 1326 - 1984, Stanovení odolnosti povrchu

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

ČSN 73 2030 - 1977, Zatěžovací zkoušky stavebních 

konstrukcí. Společná ustanovení
(1.9.1979)

- změna a (1.1.1988)
ČSN 73 2031 - 1985, Zkoušení stavebních objektů, 

konstrukcí a dílců. Společná 
ustanovení (1.7.1986)

ČSN 73 2044 - 1983, Dynamické zkoušky stavebních 

konstrukcí (1.4.1984)
ČSN 73 2045 - 1986, Zjišťování hmotnosti stavebních 

dílců (1.10.1987)
ČSN 73 2046 - 1987, Zatěžovací zkoušky betonových 

dílců (1.4.1989)
-změna a (1.12.1990)

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění 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 2401 - 1986, Provádění a kontrola konstrukcí 

z předpjatého betonu (1.1.1989)
- změna a (1.1.1988)

ČSN 73 6171 - 1989, Stavba cementobetónových 

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

ČSN 73 6200 - 1975, Mostní názvosloví (1.1.1977)

- změna a (1.5.1977)
- změna b (1.4.1983)

ČSN 73 6201 - 1978, Projektování a prostorové uspo

řádání mostních objektů
(1.3.1980)

- změna a (1.2.1987)
ČSN 73 6202 - 1953, Jednotný mostní řád. Zatížení 

a statický výpočet mostů 
(1.5.1953)

- změna a (1.4.1960)
- změna b (1.11.1961)
- změna c (1.4.1969)
- změna d (1.5.1970)

- změna e (1.4.1971)
- změna f (1.3.1972)
- změna g (1.8.1983)
- změna h (1.6.1989)

ČSN 73 6203 - 1986, Zatížení mostů (1.9.1987)

- změna a (1.8.1988)
- změna b (1.11.1989)

ČSN 73 6205 - 1984, Navrhování ocelových mostních 

konstrukcí (1.5.1987)
- změna a (1.2.1987)
- změna b (1.12.1986)
- změna c (1.9.1989)

ČSN 73 6206 - 1971, Navrhování betonových a žele

zobetonových mostních 
konstrukcí (1.6.1972)

- změna a (1.10.1989)
ČSN 73 6209 - 1979, Zatěžovací zkoušky mostů

(1.7.1980)
- změna a (1.6.1990)

ON 73 6212- 1981, Navrhovanie drevených
mostných konštrukcií (1.1.1984)

ON 73 6213- 1988, Navrhování zděných mostních 
konstrukcí (1.8.1989)

ON 73 6220- 1976, Evidence mostů na dálnicích, 
silnicích a místních komu
nikacích (1.6.1978)

- změna a (1.4.1983)
- změna b (1.5.1992)

ON 73 6221- 1976, Údržba mostů na dálnicích, silni

cích a místních komunikacích 
(1.6.1978) (konečný návrh revi
ze 06/91)

- změna a (1.4.1983)
- změna b (1.5.1992)

ON 73 6223 - 1983, Ochrana proti nebezpečnému 
dotyku s živými částmi trakční
ho vedení a proti účinkům vyfu
kovaných plynů na objektech 
nad kolejemi celostátních drah 
a vleček (1.5.1986)

ON 73 6242- 1980, Navrhování vozovek na
silničních a dálničních mostech
(1.4.1982)

- změna a (1.3.1985) (v revizi)
ON 73 6243- 1989, Provádění vozovek na silničních 

a dálničních mostech
(1.4.1982) (v revizi)

- změna a (1.3.1985)
ON 73 6244 - 1979, Přechody u silničních

a dálničních mostů (1.4.1981)
ON 73 6266- 1989, Protinárazové zábrany mostov 

nad podzemnými komu
nikáciami (1.12.1990)

ON 73 6277 - 1965, Navrhování ocelových
mostních ložisek (1.4.1966)

ČSN 73 8101 - 1981, Lešení. Společná ustanovení

(1.3.1983)
- změna a (1.7.1986)

ČSN 73 8107 - 1981, Trubková lešení (1.3.1983)

- změna a (1.7.1986)
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ČSN 73 8108 - 1986, Podpěrná lešení (1.8.1987)
ČSN 75 0905 - 1992, Zkoušky vodotěsnosti vodá

renských a kanalizačních nádrží
ČSN P ENV 206 - 1992, Beton. Vlastnosti výroba, 

ukládání a kriteria hodnocení

17.11.2 Související předpisy

- Typový podklad Universální monolitický úložný 
práh silničních mostů pro zakládání na velkoprů- 
měrových pilotách, 1985

- Typizační směrnice Spodní stavba silničních mostů 
do 30 m rozpětí na velkoprůměrových pilotách, 1985

- Typový podklad Montovaná spodní stavba jedno
pólových silničních mostů z velkorozměrových prv
ků rozpětí typu S VB-82,1987, Dopravoprojekt Brno

- Typový podklad Členěná mezilehlá podpěra silnič

ních mostů malých a středních rozpětí typu S VB-88, 
1990, Dopravoprojekt Brno

- Typizační směrnice Vysoké mezilehlé podpěry pro 
mosty rozpětí nad 30 m, 1991, Dopravoprojekt Brno

- Typový podklad Příkopové a meliorační tvárnice, 
1985, Studijní a typizační ústav Praha

- Typový podklad Nosné konstrukce mostů pozem
ních komunikací z ocelových I nosníků spřažených 
s železobetonovou deskou kategorie A - mosty dé
lky do 12 m, 1990, Pragoprojekt

- Typový podklad Nosné konstrukce mostů pozem
ních komunikací z ocelových I nosníků spřažených 
s železobetonovou deskou kategorie B - mosty délky 
15 - 36 m, 1991, Pragoprojekt Praha

- Typizační směrnice Nosné konstrukce mostů po
zemních komunikací z ocelových I nosníků spřa
žených s železobetonovou deskou kategorie C - 
mosty délky přes 36m, 1992, Pragoprojekt Praha

- Typizační směrnice Silniční železobetonové mosty 
z monolitických konstrukcí skladebné délky 3,6 až 
9,0 m 1990, Pragoprojekt Praha

- Doplněk 1 až 3 Typového podkladu Silniční žele
zobetonové mosty z pretábrikátů ZMP 62/90 skla
debné délky 3,6 až 9,0 m, 1988 - 91, Pragoprojekt 
Praha (úpravy typového podkladu z r. 1962, Dopra
voprojekt Bratislava)

- Typový podklad Silniční železobetonové mosty 
z prefabrikátů IZM skladebné délky 3,6 až 9,0 m,
1989, Pragoprojekt Praha (úprava typu MJ)

- Typový podklad Silniční železobetonové mosty 
z prefabrikátů IZM, skladebné délky 12, 15 a 18 m,
1990, Pragoprojekt Praha

- Typizační směrnice Silniční železobetonové mosty 
z prefabrikátů IZM, skladebné délky 3,6 až 18 m 
(šikmá čela a vložené trámy), 1991, Pragoprojekt 
Praha

- Typový podklad Nosné konstrukce mostů pozem
ních komunikací z nosníků KU-M délky 12-15- 
18 m, 1991, Kubíček consult Liberec

- Typový podklad Nosné konstrukce silničních a dál
ničních mostů z nosníků VST-88 délky 9-12-15-18- 
21 m, 1990, Vojenský projektový ústav Praha

- Typový podklad Nosné konstrukce silničních a dál
ničních mostů z nosníků VST-88 délky 24-27-30 m, 
1991, Vojenský projektový ústav Praha

- Typový podklad Nosníky 1-90 spřažené železobe
tonovou deskou pro silniční a dálniční mosty délky 
21-24-27-30 m, 1990, Dopravoprojekt Bratislava

- Směrnice pro používání mostů z těžké mostové sou
pravy (TMS) v civilním sektoru, 1991, Pragoprojekt 
Praha

- Směrnice pro používání provizorních mostů BB 
v civilním sektoru, 1992, Pontex

- Typový podklad Rámové mosty, propustky a pod
chody, 1989, Dopravoprojekt Brno

- Typový podklad Trubní propustky pozemních 
komunikací, 1991, Dopravoprojekt Brno

- Typový podklad Lávky pro pěší ocelové konstrukce, 
1979, Hydroprojekt Praha

- Typový podklad Prefabrikované lávky, 1985, 
Hydroprojekt Praha

- Typizační směrnice Vybavení mostů a součásti nos
né konstrukce mostů (Příslušenství mostů), 1986, 
Dopravoprojekt Bratislava

- Typizační směrnice pro osazování svodidel, 1990, 
Dopravoprojekt Bratislava

- Typizační studie Monolitické opěrné a zárubní zdi 
pro silniční stavby, 1987, Dopravoprojekt Brno

- Typizační směrnice Monolitické zdi pro silniční 
stavby, 1990, Dopravoprojekt Brno

- 4 Typové podklady pro montované železobetonové 
opěrné a zárubní zdi pro silniční stavby (skříňové 
prefa, krabicové dílce U, prefa T, dílce SVB-KK- 
85), Dopravoprojekt Brno (1988 - 1990)

- Typizační směrnice Základní ochranná opatření pro 
omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 
pozemních komunikací, 1992, Pragoprojekt Praha
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Tabulka 1.
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY KRYCÍ VRSTVY VÝZTUŽE BETONEM

Skupina I:
Prostředí (stupeň agresivity 2a podle ČSN P ENV 206):

Účinky vlhkosti bez mrazu.
Příklad konstrukčních prvků:

Vnitřní části konstrukcí, u mostních konstrukcí se tato 
skupina prakticky nevyskytuje.

Minimální kvalita betonu:
B 250 se součinitelem v/c max. 0,60.

TLOUŠŤKA KRYCÍ VRSTVY VÝZTUŽE min. 15 mm.

Skupina III:
Prostředí (stupeň agresivity 2b podle ČSN P ENV 206):

Účinky mrazu a vlhkosti, bez účinků chemických 
rozmrazovacích látek, v neagresivních zeminách. 

Příklad konstrukčních prvků:
Vnější části mostních konstrukcí apod.

Minimální kvalita betonu:
B 250, resp. 16/20 se součinitelem v/c max. 0,55.

TLOUŠŤKA KRYCÍ VRSTVY VÝZTUŽE min.25 mm

Skupina V:
Prostředí (stupeň agresivity 3 podle ČSN P ENV 206):

Účinky mrazu, vody a chemických rozmrazovacích 
látek.

Příklad konstrukčních prvků:
Vnější části mostních konstrukcí vystavené např. účin
kům vody s rozmrazovacími látkami rozstřikované 
vozidly apod.

Minimální kvalita betonu:
B 330, resp. C -/28 (pro opery a křídla a opěrné zdi 
B 250, resp. C 16/20), provzdušněný, odolný 75 cyklům 
vůči NaCl podle ČSN 73 1326 (metoda ruční mani
pulace, dovolený stupeň porušení b) a se součinitelem 
v/c max. 0,50.

TLOUŠŤKA KRYCÍ VRSTVY VÝZTUŽE min.40 mm

POZNÁMKY:

1) Uvedené hodnoty krytí výztuže betonem jsou minimální hodnoty, 
které je nutno na příslušných betonových konstrukcích dodržet. 
Musí být dodrženy pro všechny druhy betonářské výztuže (nosné, 
konstrukční i pomocné, i pro případné tuhé vložky mající funkci 
výztuže), včetně spon a třmínků.
Tyto hodnoty je nutno zvýšit v případě, kdy ČSN 736206 - Navrho- 
vání betonových a železobetonových mostních konstrukcí stanovuje 
tloušťky krycí vrstvy výztuže betonem větší. Toto se týká hlavně 
základových konstrukcí, pro které norma stanovuje tloušťku krycí 
vrstvy výztuže betonem 40 mm.
Dále je nutno tyto hodnoty zvýšit z důvodů navrhované teclmologie 
výstavby (např. u základových konstrukcí betonovaných přímo do 
výkopu, u pilot apod.).

2) Uvedené hodnoty krytí výztuže betonem, které představují "mini
mální krytí" se zvětšují o výrobní tolerance. Minimální krytí zvětše
né o tolerance se označuje jako "jmenovité krytí". Na výkresech 
výztuže se uvádějí obě zmíněná krytí.
Výrobní tolerance se doporučují uvažovat těmito hodnotami: 

při práci ve výrobně 5 mm 
při práci na stavbě 10 mm

Skupina II:
Prostředí (stupeň agresivity 2b podle ČSN P ENV 206):

Účinky mrazu a vlhkosti.
Příklad konstrukčních prvků:

Vnitřní části mostních konstrukcí, horní část mostovky 
pod pečetící vrstvou apod.

Minimální kvalita betonu:
B 250 resp. C 16/20 se součinitelem v/c max. 0,55. 

TLOUŠŤKA KRYCÍ VRSTVY VÝZTUŽE min.20 mm

SkupinalV:
Prostředí (stupeň agresivity 3 podle ČSN P ENV 206):

Účinky mrazu a nepřímé účinky vody a chemických 
rozmrazovacích látek.

Příklad konstrukčních prvků:
Vnější části mostních konstrukcí, vyrovnávací vrstvy 
mostovky, koncové příčníky a jim podobné konstrukce, 
které se stanou nepřístupné nebo leží pod dilatačními 
závěry a pod.

Minimální kvalita betonu:
B 250 resp. C 16/20 (pro vyrovnávací vrstvy mostovky 
B 330 resp. C -/28), provzdušněný, odolný 50 cyklům 
vůči NaCl podle CSN 73 1326 (metoda ruční mani
pulace, dovolený stupeň porušení b) a se součinitelem 
v/c max. 0,55.

TLOUŠŤKA KRYCÍ VRSTVY VÝZTUŽE min.30 mm

Skupina VI:
Prostředí (stupeň agresivity 3 podle ČSN P ENV 206):

Účinky mrazu, vody a chemických rozmrazovacích 
látek.

Příklad konstrukčních prvků:
Římsy, odvodňovací rigoly, žlaby, svodidlové a proti
hlukové zídky, úložné prahy pod mostními závěry, zabe
tonování mostních závěrů, obetonování odvodňovačů, 
sedimentační nádrže apod.

Minimální kvalita betonu:
B 330, resp. C -/28, provzdušněný, odolný 75 cyklům 
vůči NaCl podle ČSN 73 1326 (metoda ruční mani
pulace, dovolený stupeň porušení b) a se součinitelem 
v/c max. 0,45.

TLOUŠŤKA KRYCÍ VRSTVY VÝZTUŽE min.40 mm

3) V případech, kdy uvedené hodnoty u typových konstrukcí mostních 
prvků z betonu min. B 500, resp. C 35/45 nelze dodržet, je nutno 
použít osvědčený ochranný nátěr na beton, který zajistí funkci 
chybějící tloušťky krycí vrstvy. Nejmenší hodnota minimálního 
krytí u těchto prvků nesmí být menší než 20 mm.

4) V případě kombinovaných účinků agresivního prostředí (bludné
proudy, agresivita zemin, vod a ovzduší, působení mrazu, chloridů 
apod.) je nutno postupovat v souladu s příslušnými ČSN, případně 
s dalšími předpisy a stanovit tlouštku krycí vrstvy výztuže betonem 
individuálně při dodržení podmínek z výše uvedených odstavců. 
Stejná zásada plat! i pro stanovení značky, druhu a dalších vlastností 
betonu. V případě kombinace účinků jsou pro vlastnosti betonu 
rozhodující vždy přísnější hodnoty.

5) Uvedené značky betonu představují minimální kvalitu betonu 
příslušného konstrukčního pivku s ohledem na stupeň agresivity 
prostředí. Statická, konstrukční a technologická hlediska mohou 
stanovit vyšší značku betonu.

6) U výztuže procházející vrubovým kloubem (nebo tvořící rozpěrákové 
tmy) nutno použít vložek s povrchovou antikorozní úpravou s dlou
hodobou životností (např. povlaky z polymerů, PE obaly apod.).
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