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18.1 ÚVOD

18.1.1 Všeobecně

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

Tyto TKP navazují na ČSN P ENV 206. Pokud je v nich 
odkaz na české technické normy platí v plném rozsahu 
příslušná ČSN.

Z ČSN 73 2400, ČSN 73 2401 a ČSN 73 1209 platí ta 
ustanovení,která nejsou v rozporu s ČSN P ENV 206, 
ale pouze ji upřesňují nebo zpřísňují, zohledňujíce tak 
dosavadní stav poznatků v ČR.

Požadavky uvedené v této kapitole TKP platí pro hutný 
beton uzavřené struktury s hutným kamenivem, použitý 
pro výrobu konstrukcí nevyztužených, vyztužených 
a předpjatých, s výjimkou betonových pražců. Pro CB 
kryty vozovek platí TKP kap.6. Nejnižší pevnostní třída 
betonu podle ČSN P ENV 206 je C/12/15 tj.

- beton s charakteristickou válcovou pevností (28 
denní) minimálně 12MPa(l MPa=lN/mm“), použí
vaný v evropských normách.

- beton s charakteristickou krychelnou pevností (28 
denní) minimálně 15 MPa. Tomu z hlediska pevnos
ti odpovídá třída betonu B15, podle ČSN 73 2400, 

tab. 4.

Pro betony nižších pevností platí ustanovení ČSN 73 2400.

Mezi hutné betony patří betony provzdušněné, u kterých 
je použitím provzdušňující přísady vytvářen systém 
mikroskopických vzduchových pórů za účelem zvýšení 
odolnosti betonu proti působení vody, mrazu a chemic
kých rozmrazovacích látek (CHRL). Ustanovení těchto 
TKP mohou být použita i pro těžký nebo lehký beton.

18.1.2 Názvosloví
Názvosloví je uvedeno v ČSN P ENV 206, kap. 3 
a v ČSN 73 1200. Další názvy jsou definovány v ČSN 73 
2400 i ČSN 73 2401 a normách návazných.

18.1.3 Systém jakosti

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při výrobě betonu a provádění konstrukcí z prosté
ho, železového a předpjatého betonu podle metodického 
pokynu k rezortnímu systému jakosti v oboru poze
mních komunikací RSJ - PK oblast 2.2.2 provádění sil
ničních a stavebních prací č.j.23614/96-230 uvedeném 
ve Věstníku dopravy č. 21-23/96 s tím, že čl.3.3 Meto
dického pokynu se doplňuje o následující druhy prací 
z betonu C 16/20 a vyšší:

- výroba mostních dílců (např. mostní nosníky, dílce, 
římsy, dílce svodidel, podpěry a pod.)

- výroba dílců pro opěrné zdi, odvodnění, protihluko
vé stěny, svodidla, tunely

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti v oblasti zkušebnictví a laboratorní činnosti podle 
metodického pokynu k RSJ - PK č.j. 19160/95 - 230

z 6.6.1995 uvedeného ve Věstníku dopravy č.23/95 
a podle změny MP RSJ - PK č.j.22785/96 - 230 ze dne 
27.9.1996 s účinností od 1.10.1996 uvedené ve Věstní
ku dopravy č.21-23/96

Musí být prokázána způsobilost pracovníků, strojního 
zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního 
systému a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou 
jakost výroby betonu, dílců a provádění konstrukcí 
z prostého, železového i předpjatého betonu.

V dokumentaci systému jakosti musí být doloženy 
i technologické postupy konkretizované na dané pod
mínky výroby a dopravy betonu, jeho uložení, hutnění 
a ošetřování, provádění ostatních konstrukčních částí 
staveb.

18.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

Pro výrobu betonu se používají takové materiály, které 
optimálním způsobem spolehlivě zabezpečují jeho po
žadované vlastnosti, především pevnost, trvanlivost, 
pružnost a pod.

Vhodnost všech složek je ověřována v rámci průkazních 
zkoušek betonu a jejich použití musí být odsouhlaseno 
stavebním dozorem (SD) dle ustanovení uvedených 
v kap. 1 TKP.

Změna cementárny, druhu cementu, pevnostní třídy ce
mentu,, přísad a příměsí, součástí předpínacího systé
mu, místa původu a druhu kameniva do betonu, podléhá 
souhlasu objednatele nebo stavebního dozoru.

18.2.1 Cement

Druh, případně i třídu cementu pro jednotlivé třídy 
a druhy betonu specifikují následující normy:

a) ČSN 73 2400, čl.4.2.

b) ČSN P ENV 206

c) pro předpjaté betony lze použít pouze portlandských
cementů dle ČSN 73 2401

d) pro betony v agresivním chemickém prostředí jsou spe
cifikovány v ČSN 73 1209 a/nebo v ČSN P ENV 206.

e) pro speciální konstrukce stanovuje požadavky na ce
ment dokumentace, pokud nejsou specifikovány 
v této kapitole nebo v ostatních kapitolách TKP, 
které pojednávají o jednotlivých konstrukcích, 
příp. v ZTKP.

Kontrola jakosti cementu se řídí ČSN P ENV 206, čl. 11.2.2. 
Vlastnosti cementu jsou specifikovány v ČSN EN 197-1.

18.2.2 Kamenivo
Pro kamenivo platí příslušná ustanovení ČSN 72 1512 
a další normy, týkající se vápencového kameniva, dolo
mitického kameniva atd.

Zhotovitel musí doložit jakost kameniva osvědčením 
o jakosti a určením třídy jakosti podle ČSN 72 1512.
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Speciální požadavky na kamenivo pro jednotlivé třídy 
a druhy betonu specifikují následující normy:

a) ČSN 73 2400, ČSN P ENV 206

b) Pro předpjatý beton ČSN 73 2401 a ČSN P ENV 206

c) Pro betony v agresivním prostředí a speciální betony
ČSN 73 1209 a ČSN P ENV 206

d) Zvláštní požadavky na kamenivo uvedené v doku
mentaci nebo ZTKP

Drobné kamenivo pro konstrukce v agresivním prostře
dí stupně 3 nesmí obsahovat více než 1 hmotnostní pro
cento slídy.

Odolnost proti alkalicko - křemičité reakci:

Za odolné proti alkalicko-křemičité reakci se považuje 
hrubé nebo drobné kamenivo obsahující nejméně 95% 
dále uvedených hornin nebo minerálů a neznečištěné ja
kýmkoli množstvím opálu, tridymitu (asmanitu) nebo 
cristobalitu, nebo neobsahuje celkem více než 2 hmot
nostní procenta rohovce, pazourku nebo chalcedonu.

Vhodnými horninami jsou andesit, čedič, diorit, dolerit 
(čedič s minerály, rozeznatelnými pouhým okem), dolo
mit (uhličitan, Ca, Mg)„ gabro, krystalická břidlice, kře
men, mikrogranit, mramor, rula, syenit, trachyt, 
vápenec,, živec, žula.Dále je vhodná expandovaná vy
sokopecní struska a vzduchem ochlazená vysokopecní 
struska.

Křemen nemá obsahovat křemenec, nebo více než 30 
hmotnostních procent velmi deformovaného křemene, 
který má průměrný undulosní úhel zhášení větší než 
25°. Tento úhel se měří na nejméně 20 jednotlivých zr
nech.

Jestliže je podíl rohovce nebo pazourku větší než 60 
hmotnostních procent z celkového množství kameniva, 
považuje se za odolný proti alkalicko-křemičité reakci, 
pokud neobsahuje opál, tridymit nebo cristobalit.

Zkoušky reaktívnosti kameniva s alkáliemi se provádějí 
podle ČSN 72 1160 a ČSN 72 1179.

18.2.3 Záměsová voda
Platí ustanovení ČSN 73 2400, čl. 4.4 a ČSN 73 2401, čl. 
2.1.6. a ČSN P ENV 206.

18.2.4 Přísady

Pro dosažení optimálních nebo speciálních vlastností 
čerstvého betonu a betonu se používá přísad. Vhodnost 
jejich použití musí být ověřena průkazními zkouškami 
betonu.

Lze použít pouze přísad odzkoušených a schválených 
státní zkušebnou.Další požadavky mohou být specifiko
vány v ZTKP.

Ze zahraničních přísad lze použít jen takových, které 
splňují požadavky příslušných zahraničních norem 
nebo předpisů a jsou uvedeny v seznamu schválených 
přísad příslušného státu a následně jsou z hlediska vhod
nosti ověřeny českou státní zkušebnou a jsou schváleny 
objednatelem.

Mimořádně důležitý je doklad o ověření vhodnosti kom
binace tuzemských a zahraničních přísad, přednost se 
dává odzkoušeným a v praxi ověřeným přísadám.

Pokud bude použito kombinované přísady, musí zhoto
vitel její vhodnost ověřit průkazními zkouškami.

Plastifikační přísady a ztekucující přísady (superplasti- 
fíkátory) musí splňovat požadavky uvedené v ČSN 72 
2321 nebo zahraničních normách. V případě předpjaté- 
ho betonu nesmějí obsahovat více než 0,1 hmotnostního 
procenta chloridů nebo jiné látky, které by mohly být 
příčinou koroze výztuže nebo jiných závad.

Aby bylo umožněno zpomalení tuhnutí a prodloužení 
doby zpracovatelnosti čerstvého betonu, lze užít přísady 
zpomalující tuhnutí, pokud je to specifikováno v doku
mentaci stavby nebo pokud je použití přísady ověřeno prů
kazní zkouškou a odsouhlaseno SD. Zhotovitel musí 
doložit svoji žádost s udáním složení navrhované přísady 
potvrzením výrobce a s dostatečným důkazem toho, že na
vrhovaná přísada vykazovala uspokojivé výsledky při užití 
u jiných podobných prací. Povolení na užití přísady může 
být kdykoliv odvoláno, pokud nejsou dosaženy uspokojivé 
výsledky. Zhotovitel musí přidat zpomalovač tuhnutí do 
vodního roztoku a voda takto přidaná musí být počítána 
jako účinná záměsová voda. Zpomalovače tuhnutí skupin 
aktivních přísad sacharózy a kyseliny hydroxykarboxylo- 
vé nesmí být používány. Z použití jsou vyloučeny i mícha
né produkty, které obsahují tyto aktivní přísady. Pokud je 
vyráběn provzdušněný beton, provzdušňující přísada a pří
sada zpomalující tuhnutí musí být přidány tak, aby obsah 
vzduchu v betonu splňoval procentuální rozmezí stanove
né v ČSN a TKP.

Pro výrobu provzdušněného betonu musí být použita 
provzdušňující přísada, která splňuje podmínky uvede
né v ČSN 72 2322 nebo zahraničních normách. Pro zlep- 

šení účinnosti (vytvoření většího množství 
vzduchových pórů velikosti pod 0,1 mm) se obvykle po
užívá v kombinaci s plastifikátorem. Jejich vzájemný po
měr a optimální dávky musí být stanoveny průkazními 
zkouškami. Při použití kombinace se ztekucující přísadou 
se podle jejího složení (např. při použití odpěňovačů) účin
nost prevzdušňovači přísady snižuje, a proto se obecně po- 
užívají kvalitnější provzdušňující přísady, které 
charakterizuje nízký součinitel prostorového rozložení 
vzduchových pórů (pod 0,15 mm při průkazní zkoušce 
a ne větší než 0,20 mm při kontrolních zkouškách).

Ostatní druhy přípustných přísad jsou přísady:

- zpomalující tuhnutí cementu,

- urychlující tuhnutí cementu,

- zvyšující vodotěsnost betonu,

- snižující bod mrznutí záměsové vody v betonu,

- stabilizující vlastnosti čerstvého betonu

Pro výše uvedené přísady neplatí žádné ČSN a pro jejich 
použití platí ustanovení tohoto článku TKP. Při použití 
pro předpjatý beton nesmějí tyto přísady obsahovat více 
než 0,1 hmotnostního procenta chloridů.

Náklady na dodání a přidání přísad do betonu jsou zahr
nuty v ceně betonu.
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18.2.5 Příměsi

Příměsi jsou jemnozmné anorganické látky, jejichž ma
ximální zrna jsou menší než 0,25 resp. 0,125 mm. Přidá
vají se s cílem ovlivnit konzistenci a vnitřní soudržnost 
čerstvého betonu nebo k docílení speciálních vlastností 
betonu. Rozlišujeme jednak inertní příměsi, jednak pu- 
colány, resp. latentní hydraulické přísady, které jsou 
schopny se podílet na hydratační reakci. Použití příměsí 
zvyšuje požadavky na dávku vody nezbytnou k dosaže
ní zadané konzistence, a proto je nezbytné použití pří
měsí obvykle kombinovat s použitím plastifikačních 
resp. ztekucujících přísad.

Příměsi se mohou přidávat do betonu v takovém množ
ství, které neovlivní nepříznivě trvanlivost betonu a ne
budou příčinou koroze výztuže.

Pro jejich použití platí ČSN 73 2400, čl. 4.5, u vodosta- 
vebních betonů pak ČSN 73 1209, čl. 59, 61 a 62. Popíl
ky musí splňovat požadavky uvedené v ČSN 72 2064 
a ČSN 72 2065. Maximální množství popílku přidáva
ného na 1 m3 betonuje 60 kg u betonu tříd C20/25 a vyš

ších. Tento podíl popílku smí být při zjišťování hodnoty 
vodního součinitele započítáván maximálně 30 % do 
hmotnosti cementu (v/c + 0,3 f). Popílek musí pocházet 
ze spalování černého uhlí.

Požadavky na vysokopecní granulovanou strusku jsou 
uvedeny v bývalé ON 72 2008 a na křemennou moučku 
v ČSN 72 1203.

Požadavky na mleté vápence jsou uvedeny v ČSN 72
1220.

18.2.6 Výztuž do betonu
Pro použití výztuže do betonu platí ČSN 73 2400 čl. 
3.2.,8.,17., 18. Na výztuž do betonu lze použít jen oceli 
vyhovující příslušným normám a odpovídající požadav
kům dokumentace stavby.

Na výztuž železobetonových konstrukcí se používá oce
lí uvedených v ČSN 73 2400.

18.2.7 Předpínací výztuž
Pro předpínací výztuž platí ČSN 73 2401, čl. 2.3 
a 10.3.2, CSN73 6207 a ČSN P 74 2871 Systémy doda

tečného předpínání.

Ocel použitá pro předpínací výztuž musí druhem, jakos
tí, jmenovitým průměrem, délkou a úpravou odpovídat 
údajům dokumentace stavby.

Může se užít jen té předpínací výztuže, která byla dodá
na s hutním atestem, obsahujícím číslo tavby a výsledky 
provedených zkoušek.

Pro mostní objekty se nesmí použít patentovaného drátu 
nepopuštěného podle ČSN 42 6441, dodávaného podle 
přechodných ustanovení této normy v malých svitcích.

18.2.8 Kotvy, spojky a ostatní materiál systé
mu předpínání

Pro konstrukce z předpjatého betonu lze použít pouze 
takového kotevního materiálu, který je odzkoušen dle

ČSN P 74 2871 společně s konkrétní předpínací výztuží 
odborným ústavem. Systém dodatečného předpínání se 
schvaluje po ověření požadavků podle čl.4.1.2. ČSN P 
74 2871 vydáním osvědčení o shodě vlastností výrobku 
podle čl. 4.1.6. a 4.1.7. ČSN P 74 2871. Osvědčení vydá
vá ústředním úřadem autorizovaný orgán.

Výrobci stávajících systémů dodatečného předpínání, 
používaných před nabytím účinnosti ČSN P 742871, 
musí prokázat v termínu určeném rozhodnutím autori
zovaného orgánu příslušného pro vydání osvědčení 
podle čl. 4.1.5. ČSN P 742871 (nejvýše však jeden rok 
od vydání této normy), že tyto systémy vyhovují této 
normě.Autorizovaný orgán určí v souladu s touto nor
mou rozsah průkazních a kontrolních výrobních zkou
šek, které se provedou, a dříve provedené zkoušky, 
jejichž výsledky uzná pro vydání osvědčení.

18.2.9 Distanční podložky

Distanční podložky (včetně čepiček na koncích opře
ných výztužných vložek) musí být vyrobeny z materiálů 
na bázi silikátů ev. pryskyřičného pojivá. Pevnost, odol
nost, trvanlivost, soudržnost, nepropustnost a nasáka
vost materiálu podložek musí odpovídat prostředí 
konstrukce. Tvar podložek musí splňovat požadavky na 
jmenovité krytí výztuže, pohledové vlastnosti povrchu 
betonu a nesmí bránit dokonalému probetonování krycí 
vrstvy.Jejich kontakt s bedněním má být bodový. Nej
sou přípustné kovové distanční podložky. Materiál pod
ložek nesmí být nasákavý pro odformovací látky, dále 
nesmí způsobovat korozi výztuže v betonu.

18.2.10 Injektážní malta

Pro injektážní maltu se může užít směsi cementu, vody, 
kameniva a přísad. Obvykle se však užívá pouze cemen
tová kaše z cementu a vody bez kameniva a přísad. Po
užité přísady musí mít osvědčení akreditované 
zkušebny o vlastnostech výrobku pro použití do injek
tážní malty a mohou se použít pouze se souhlasem ob
jednatele.

K výrobě injektážní malty se smí užít jen portlandský 
cement třídy nejméně 32,5 podle ČSN EN 197-1. Ce
ment musí splňovat požadavky ČSN 73 2401 čl. 2.1.2 až 
čl. 2.1.5. K výrobě injektážní malty se užívá pitná voda. 
Jiné vody se smí užít, vyhovuje-li ustanovením ČSN 73 
2028 a neobsahuje-li více chloridů než 200 mg 071. Při 
použití kameniva a přísad při výrobě injektážní malty 
platí ČSN 73 2401 čl. 2.2.3 a 2.2.4.

Pevnost injektážní malty po 7 dnech musí být nejméně 
20 MPa a po 28 dnech nejméně 25 MPa.

Vhodná konzistence injektážní malty, měřená rozlitím 
z pryžového prstence (prstenec používaný pro stanovení 
normální hustoty a tuhnutí cementu podle ČSN EN 196- 
3) je 130 - 150 mm.

18.2.11 Materiál pro spáry (malty)

Požadavky na vlastnosti malt stanoví dokumentace 
nebo ZTKP.

6



Malty musí odpovídat požadavkům na beton, použitý 
pro příslušnou část konstrukce, vyjma požadavků na ve
likost frakcí kameniva.

Malty musí být zabezpečeny proti výkvětům, přísady do 
malt odsouhlasuje SD, před použitím malt předkládá 
zhotovitel SD zprávu o provedení průkazních zkoušek.

Spárovací malty mají odstín, předem odsouhlasený SD 
na referenční ploše.

18.2.12 Materiál pro montážní spáry (segmen
tová technologie)

Materiál pro kontaktní spáry musí odpovídat požadavkům, 
stanoveným v TP pro kabelobeton, Doc. Ing. B. Vo- 
ves, DrSc., VÚPS Praha 1987, publikace č.6-243/87.

18.2.13 Mezerovitý cementový beton (drenážní) - 
viz 18.3.1.13

18.2.14 Drenážní plastbeton - viz 18.3.1.14

18.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

18.3.1 Základní požadavky na složení betonu

18.3.1.1 Všeobecně
Základní požadavky jsou uvedeny v ČSN P ENV 206. 
Složení betonu musí respektovat jak specifické poža
davky na složky betonu (čl. 18.4.1 až 18.4.5),tak i poža
davky na beton s ohledem na druh konstrukce, stupně 
agresivity prostředí a jiné požadavky těchto TKP a do
kumentace stavby.

Na čerpaný beton jsou z důvodů zabezpečení dobré čer- 
patelnosti kladeny zvláštní požadavky uvedené v čl. 
18.3.1.12 těchto TKP.

18.3.1.2 Cement

Minimální dávky cementu jsou uvedeny v tab. 18-3, 
avšak v jednotlivých kapitolách TKP mohou pro spe
ciální práce nebo speciální technologie betonáže být 
předepsány minimální dávky cementu vyšší. U masiv
ních konstrukcí, tj. u konstrukcí, jejichž tloušťka je větší 
než 600 mm, je třeba maximální dávku a typ cementu 
posoudit z hlediska vývoje hydratačního tepla a násled
ného vzniku tzv. teplotních trhlin. Pro toto posouzení lze 
využít např. ČSN 73 1208, přílohu 1,nebo jiný ověřený 
postup. Doporučené minimální dávky a druh cementu 
pro vodostavební betony jsou uvedeny v ČSN 731209.

18.3.1.3 Kamenivo

Směs kameniva je navrhována:

a) s plynulou křivkou zrnitosti s použitím více frakcí. 
Čerstvý beton z kameniva s plynulou křivkou zrni

tosti je méně náchylný k rozměšování, zejména při 
konzistenci S3 a S4 (viz. ČSN P ENV 206, tab. 4).

b) s přetržitou křivkou zrnitosti s použitím zpravidlajen 
2 frakcí. Kamenivo s přetržitou křivkou zrnitosti, 
kdy nej menší zrno hrubší frakce je čtyřnásobkem 
největšího zma jemnější frakce (tj. např. směs frak
cí 0-4 a 16-22), poskytuje beton s poněkud větší 
hutností a pevností, avšak čerstvý beton je náchyl
nější k rozměšování.

Největší velikost zma je uvedena v ČSN P ENV 206, 
čl.5.4.

Informace a požadavky na složení kameniva pro vodos- 
tavebné betony jsou uvedeny např. v ČSN 73 1209, 
čl. 67-70.

Pro pevnostní třídy betonu C 16/20 a vyšší smějí být po
užita jen kameniva s plynulou křivkou zrnitosti. Kame
nivo pro výrobu čerstvého betonu musí být složeno 
nejméně ze tří oddělených frakcí a to i při maximálním 
zrnu kameniva 16 mm.

Je-li u betonové konstrukce požadována mrazuvzdor- 
nost nebo odolnost proti působení vody, mrazu a CHRL, 
je třeba, aby použité kamenivo bylo mrazuvzdomé, což 
je nutné doložit průkazními zkouškami.

18.3.1.4 Voda

Dávka vody se stanoví s ohledem na dodržení požadované 
konzistence čerstvého betonu a vodního součinitele potře
bného k zajištění dokumentací stavby požadovaných me
chanických vlastností betonu. V případě, že by dosažení 
požadované konzistence vyžadovalo takové zvýšení dáv
ky vody, které by bylo třeba kompenzovat zvýšením dáv
ky cementu, musí se při návrhu receptury počítat 
s použitím plastifikačmch resp. ztekucujících přísad.

Při udávání dávky vody je třeba rozlišovat dávku zámě- 
sovou resp. celkovou s uvažováním vlhkosti přítomné 
zejména v drobném kamenivu a dávku vody přidávané 
do čerstvého betonu prostřednictvím tekutých přísad.

18.3.1.5 Přísady

Dávkování přísad se uvádí v procentech z hmotnosti ce
mentu,přičemž se důsledně uvádí, zda-li se jedná o dáv
ku sušiny nebo vodného roztoku. Dávka přísady se musí 
nacházet v intervalu, který je doporučován výrobcem 
přísady. Při současném použití několika druhů přísad je 
třeba vzít v úvahu, že jejich vzájemné působení může 
v závislosti na jejich dávce a vzájemném poměru vyvo
lat různé vedlejší účinky, případně jedna z přísad může 
omezovat účinnost přísady druhé. Proto jakákoliv kom
binace přísad musí být důsledně prověřena průkazními 
zkouškami, přičemž jejich dávkování musí odpovídat 
dávkám, které budou použity při výrobě betonu.

18.3.1.6 Příměsi

S ohledem na objemové změny betonu je třeba obsah 
příměsí a jemných podílů drobného kameniva pod 
0,25 mm limitovat. U konstrukčního betonu třídy 
C20/25 a vyšší by dávka příměsí a jemných podílů drob
ného kameniva pod 0,25 mm měla být menší než 
470 kg/nr při maximálním zrnu kameniva 16 mm 
a menší než 430 kg/m3 při maximálním zrnu kameniva
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32 mm. Jakékoliv zvýšení dávky příměsí nad tyto 
limitní hodnotymusí být ověřeno průkazními 
zkouškami, pokud se týče jejich vlivu na objemové 
změny betonu, resp. jeho smršťování.

18.3.1.7 Obsah chloridů vbetonu

Obsah chloridů ve složkách betonu pro konstrukce 
zpředpjatého betonuje stanoven ČSN 73 2401 v

čl. 2.1.4 pro cement,

čl. 2.1.6 pro záměsovou vodu,

čl. 2.1.8 pro kamenivo,

čl. 2.1.10 pro přísady.

Mezní hodnoty obsahu chloridů betonu jsou uvedeny 
vČSN P ENV 206, čl. 5.5. Rozhodující jsou přísnější 
hodnoty.

18.3.1.8 Obsah sloučenin síry vbetonu

Maximální obsah ve vodě rozpustných sloučenin síry je 
ucementu 3,5 % ; ukamenivado 1 % avody do 0,15 %.

18.3.1.9 Vodní součinitel

Maximální hodnoty vodního součinitele pro různý stu
peň agresivity prostředí jsou obecně uvedeny vČSN P 
ENV 206, závazně pak pro jednotlivé druhy betonu 
vkonstrukcích sohledem na stupeň agresivity prostředí 
stanoveny vtab. 18-3.

18.3.1.10 Konzistence čerstvého betonu

Pokud dokumentace stavby nebo ZTKP nestanoví kon
zistenci jinou, potom pro zajištění náležitého zhutnění 
betonu na staveništi ak dosažení předepsaných vlastnos
tí betonuje předepsána konzistence betonu S3 nebo F3 
podle čl. 5.6. ČSN P ENV 206. Dokumentace stavby 
nebo ZTKP mohou stanovit hodnoty konzistence jiné 
vzávislosti na konkrétních podmínkách betonáže, při
tom však nesmí být překročen vodní součinitel dle čl. 
18.3.1.9.

Pro zajištění výše uvedeného požadavku anepřekročení 
dávky cementu 400 kg na 1 m3 betonuje třeba obvykle 
použít plastifikující nebo ztekucující přísadu.

U provzdušněného betonuje vhodné pracovat stakovou 
konzistencí, při které se čerstvý beton nejlépe 
provzdušňuje avzduch se při dopravě ztrácí jen malou 
měrou.Při konzistenci S3 nebo S4 se použijí kvalitnější 
provzdušňující přísady (viz čl. 18.2.4, osmý odstavec), 
nebo se postupuje podle doporučení výrobce (např. s ur
čením přísady též pro čerpaný provzdušněný beton).

18.3.1.11 Teplota betonu
Rozmezí teplot čerstvého betonu je uvedeno v ČSN P 

ENV 206, čl. 5.10.

Při výrobě provzdušněného betonuje třeba brát v úvahu, 
že teplota čerstvého betonu ovlivňuje účinnost pro
vzdušňující přísady (se vzrůstající teplotou klesá obsah 
vzduchu, a proto je nutné i zvyšovat dávku provzdušňu
jící přísady).

18.3.1.12 Čerpaný beton

Pro zajištění dobré čerpatelnosti betonu je třeba:

a) použít plynulou křivku zrnitosti kameniva, která leží
v doporučeném pásmu zrnitostí podle obr. 18-1,

b) zajistit největší průměr zrna kameniva maximálně 1/3
průměru potrubí, kterým je beton čerpán, důležitý 
je i dobrý tvar zrna,

c) použít takové množství cementu, aby spolu s kamen
nou moučkou (zrna kameniva do velikosti 0,25 
mm) byla dosažena hodnota 370-460 kg/m3. Při 

menším množství jemných podílů se zvětšuje mož
nost ucpání potrubí,při větším se snižuje pohybli
vost čerstvého betonu a zvyšuje tlak v čerpadle,

d) při použití ztekucujících přísad, které mívají omeze
nou dobu účinnosti (musí být uvedena výrobcem 
přísady), přidat tuto přísadu do betonu až těsně 
před jeho uložením. Tím se plně využije její zteku
cující účinek. Dopravní prostředek musí být vyba
ven vhodným dávkovacím zařízením a beton musí 
být dobře promíchán (doba míchání cca 10 min.). 
Tento postup musí být ověřen poloprovozní zkouš
kou, provedenou v místě ukládání betonu a lze ho 
použít po odsouhlasení stavebním dozorem,

e) zajistit dodací listy čerpaného betonu pouze s nezakó
dovanými údaji (název složky betonu a parametr je 
uveden slovně) o složení betonu uvedenými v ta
bulce 18-1.

18.3.1.13 Mezero vitý cementový beton (drenážní)
Pro mezero vité betony obecně platí ČSN 73 6124 a TKP 
5, lze jich však použít i pro jiný účel, než je stanoveno 
touto ČSN.

Pokud se provádí doplňkové konstrukce nebo jejich části 
z mezerovitého (drenážního) betonu (např. místo přecho
dových desek, jako ochranná a drenážní vrstva za opěrami 
mostů a pod.), a to jako monolitického betonu nebo prefab
rikovaných prvků, platí dále uvedené zásady:

a) betonáž se provádí bez zhutňování ponornými vibrá
tory, lze použít povrchové nebo príložné vibrace, 
dusání, válcování nebo jen urovnání do požadova
ného tvaru,

b) při návrhu složení betonu i při kontrole shody jsou ur
čující tato kriteria:

- pevnost v tlaku, která musí zaručit požadavky 
pro třídu B 5 po 28 dnech tvrdnutí, pevnost se 
zjišťuje na tělesech 150x150x150 mm podle 
ČSN ISO 4012 nebo na vývrtech průměru 100 

nebo 150 mm odebraných z konstrukce,

- pórovitost betonu zkušebních těles nebo betonu 
v konstrukci zjištěná podle ČSN 73 1315, 

čl.5.2.2, musí být min. 20%,

- propustnost, zjišťovaná na válcích průměru 
100 mm, výšky 100 mm {rodle ČSN 72 1020, 
musí být min. 10 1 .m"2, s ,
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- odolnost proti působení vody, mrazu a CHRL, 
zjišťovaná podle přílohy č.3 těchto TKP meto
dou C automatického cyklování II musí vyhovět 
požadavku čl. 18.3.2.4 (po 75 cyklech nesmí být 
odpad větší než 1 000 g/m2), případně při zjišťo

vání metodou A automatického cyklování po 
100 cyklech nesmí vzniknout poruchy větší než 
stupeň 3 (narušený povrch, odpad nesmí být vět
ší než 1 000 g/m2),

c) pokud konstrukční část z mezerovitého betonu bude
vystavena mrazovým cyklům, musí se pro výrobu 
betonu použít prevzdušňovači přísady pro vytvo
ření provzdušněné spojovací malty, obsah vzduchu 
v maltě musí být 8% až 10%, nutno též použít mra- 
zuvzdomé kamenivo podle ČSN P ENV 206,

d) doporučené složení betonu:
O

- drobné kamenivo 0/4................ 250 kg/m

- HDK8/16 ................................  675 kg/m3

- HDK 16/32 ................................675 kg/m3

- cement PC, SC.......................................200 kg/m3

- voda......................................................90 1

- ověřené přísady podle návrhu v průkazních 
zkouškách,

e) pro četnost kontrolních zkoušek a ošetřování platí
ČSN P ENV 206.

18.3.1.14 Drenážní plastbeton

a) při návrhu betonuje rozhodujícím kriteriem pevnost
v tlaku, v tahu za ohybu, zpracovatelnost za dané
teploty, při změně receptury nebo technologie
musí být provedeny nové průkazní zkoušky,

b) požadavky na vlastnosti drenážního plastbetonu:

- pevnost v tlaku zjišťovaná na krychli o hraně 
min. 100 mm po vytvrzení pryskyřice musí být 
nejméně 11 MPa,

- pevnost v tahu za ohybu zjišťovaná na trámcích 
100 x 100 x 400 mm musí být min. 3 MPa, při 
lomu trámce musí dojít k lomu kameniva, niko
liv k lomu spoje pryskyřice-kamenivo,

- mezerovitost zkušebních těles nebo betonu 
v konstrukci musí být min. 30%,
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- objemová hmotnost min. 1 500 kg/m , max. 
2 000 kg/m3,

- kamenivo použité pro výrobu drenážního plas
tbetonu má být převážně křemenné, těžené, mra- 
zuvzdomé (ČSN P ENV 206), úzké frakce,

- pojivém pro výrobu drenážního plastbetonu 
musí být epoxidová pryskyřice, dlouhodobě sta
bilní při působení srážkových vod, nepodléhající 
hydrolýze, jejíž pevnost mechanického spojení 
s křemenným kamenivem je vyšší než pevnost 
kameniva,

c) požadavky na provádění drenážního plastbetonu:

- kamenivo před smícháním s epoxidem musí být 
vypráno vodou a vysušeno při teplotě min. 
105°C po dobu nejméně 15 minut,

- nejprve je nutno zamíchat kompozici (epoxid + 
tvrdidlo) v malé nádobě a tu potom přidávat ke ka
menivu za stálého míchám v míchacím zařízení,

- míchání kameniva s epoxidovou kompozicí se 
provádí v míchacím zařízení s nuceným pohy
bem směsi,

- doba míchání kompozice s kamenivem je min. 
5 minut,

- betonáž se provádí bez zhutňovám vibrátory, lze 
použít dusání nebo jen urovnám do požadovaného 
tvaru,

- směs je nutno zpracovat do 15 minut od chvíle 
zamíchání,

- epoxid nesmí stékat po kamenivu a vytvářet na 
podkladu souvislou vrstvu,

- hmotnostní poměr míšení kompozice s kameni
vem je 1 : 18 až 1 : 22,

d) doporučené složení drenážního plastbetonu (na 100 g
epoxidu):

Směs I pro pokládku při +5°C až +25°C
epoxid E 512 100 g
tvrdidlo P 12 10 g
kamenivo 4-8 nebo 8- 16 2 420 g

Směs II pro pokládku při +1°C až +25°C 
epoxid E 512 100 g
tvrdidlo CPM-KPN 36 g
kamenivo 4-8 nebo 8- 16 2 448 g

18.3.2 Trvanlivost betonu

18.3.2.1

Požadavky na trvanlivost betonu ve vztahu k podmín
kám prostředí, ve kterém je konstrukce uložena, jsou 
uvedeny v ČSN P ENV 206, kap.6, tab.2 - stupně agresi

vity ve vztahu k podmínkám prostředí se v souladu 
s ČSN 73 6206 - změna 2 doplňují o mezitřídy 2ba, 2bb, 
3a, 3b (viz tabulka 18.2 a 18.3 těchto TKP).

18.3.2.2

Požadavky speciální, jako např. pro houževnatý beton 
odolný proti abrazivním účinkům, jsou specifikovány 
v dokumentaci případně v ZTKP s ohledem na konkrét
ní podmínky a požadavky.Pokud požadavky nejsou sta
noveny, je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 1209.

18.3.2.3

Požadavky na odolnost povrchu betonové konstrukce 
proti působení mrazu, vody a chemických rozmrazova
cích látek jsou požadovány pro betony zařazené do třídy 
agresivity prostředí 3b, nebo musí být předepsány
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v ZTKP, případně stanoveny v dokumentaci stavby. 
V ZTKP nebo v dokumentaci stavby mohou být rovněž 
předepsány vyšší počty cyklů pro jednotlivé zkušební 
metody, než je stanoveno v 18.3.2.4.

18.3.2.4
Odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemic
kých rozmrazovacích látek se zkouší podle ČSN 73 
1326 a přílohy č.3 těchto TKP. Po předepsaném počtu 
cyklů se hodnotí povrch zkušebního tělesa, přičemž při:

- zkoušení metodou A automatického cyklování po 
100 cyklech nesmí vzniknout poruchy větší než stu
peň 3 (narušený povrch, největší odpad 1 000 g/m ),

- zkoušení metodou B ruční manipulace nesmí vznik
nout po 75 cyklech poruchy větší než odpovídají 
stupni narušení b podle ČSN 73 1326 (malé povr
chové odlupování),

- zkoušení metodou C automatického cyklování II ne
smí vzniknout po 75 cyklech odpad větší než 
1 000 g/m2.

18.3.3 Vlastnosti ztvrdlého betonu

18.3.3.1 Všeobecně

Požadavky na vlastnosti betonu (čerstvého a ztvrdlého) 
jsou uvedeny v ČSN P ENV 206, kap. 7 a čl. 18.3.2 
a 18.3.3.2. Vztah mezi třídami a značkami betonu je 
uveden v tab. 18 - 4 těchto TKP.

18.3.3.2 Pevnost v tlaku
Třídy a značky betonu uvádí ČSN P ENV 206, ČSN 73 
2400 a ČSN pro navrhování, např. ČSN 73 6206, změna 

2 a další, viz pozn.č.2).

Vlastnosti a kriteria hodnocení jsou uvedena v ČSN P 
ENV 206 a v těchto TKP (např. čl. 18.3.2 a další). Zvlášt
ní požadavky na beton musí předepsat dokumentace stav
by nebo ZTKP, např. obrusnost, houževnatost ap.

Pozn.č. 2):

a) Pevnost v tlaku podle ČSN P ENV 206 je definována

článkem 7.3.1.1 takto:
Pevnost betonu v tlaku je vyjádřena charakteristic
kou pevností, která je definována hodnotou pev
ností, pod kterou může být nejvýše 5% ze všech 
možných výsledků zkoušek pevnosti základního 
souboru daného betonu. Pevnost se zjišťuje podle 
ISO 4012 na zkušebních tělesech - buď na krych
lích s délkou hrany 150 mm, jako fCk,cube, nebo na 
válcích 150/300 mm, jako f ck cyl, ve stáří 28 dnů 
v souladu s ISO 1920, přičemž zkušební tělesa jsou 
vyrobena a ošetřována podle ISO 2736.
Značení betonu v příslušné pevnostní třídě je např.: 
C 16//20 (tento údaj vyjadřuje pevnost v tlaku 
v N/mm2 ve stáří 28 dní).

b) Pevnost v tlaku podle ČSN 73 2400 je definována

článkem 1.1.6 takto : pevnost betonu v tlaku je sta
novena podle ČSN 73 1317 zkouškou na krychli 

o hraně 150 mm zhotovené a uložené v klimatizo

vaném vlhkém prostředí podle ČSN 731311. Zna
čení betonu v příslušné pevnostní třídě je např.: B 
20 (tento údaj vyjadřuje zaručenou pevnost v tlaku 
v MPa ve stáří 28 dní).

c) Pevnost v tlaku pro zatřídění betonu podle značek 
např. dle ČSN 73 6206 je definována dřívější ČSN 

73 2400 z 7/1970 jako pevnost stanovená na sadě 
krychlí o hraně 200 mm, ošetřovaných ve vlhkém 
prostředí. Značení betonu v příslušné značce je 
např.: B 250 (tento údaj vyjadřuje pevnost betonu 
v kp/cm2 ve stáří 28 dní).

Dokumentace musí ve všech výkresech uvádět obě zna
čení, tj. značku betonu (použitou pro statický výpočet) 
např. podle ČSN 73 6206 a tomu odpovídající třídu be
tonu, která stanovuje vlastnosti betonu dle ČSN P ENV 
206 (případně ČSN 73 2400) v souladu s tab. 18 - 4 TKP. 
Současně se připojí zkratka určující třídu agresivity 
prostředí pro konkrétní konstrukční část.

Pro daný konstrukční prvek stanovuje dokumentace po
žadavky na trvanlivost betonu určením třídy agresivity 
prostředí

např.: - 2 bb.

Beton se potom označuje

např.: C 16/20 - 2 bb (B 250).

18.3.3.3 Pevnost v tahu

Pevnosti v tahu pro ekvivalentní pevnostní třídy B15- 
B60 jsou uvedeny v ČSN 73 2400, tab. 1. ČSN P ENV 
206 žádné požadavky na pevnosti v tahu neuvádí. Podo
bně pevnosti v tahu pro ekvivalentní pevnostní třídy B5- 
B60 jsou uvedeny v ČSN 73 1201, tab.l.

18.3.3.4 Modul pružnosti

Základní moduly pružnosti betonu pro ekvivalentní 
pevnostní třídy B5 - B60 jsou uvedeny v ČSN 73 1201, 
tab.l, dále v ČSN 736206 tab.6. Moduly pružnosti uve
dené v těchto tabulkách platí pro tradičně zpracovávaný 
beton s horní frakcí hrubého kameniva 16-32 mm. Pro 
čerpatelný beton s horní frakcí hrubého kameniva 16-22 
mm je třeba tabulkové hodnoty snížit o 10 - 15%.

U náročnějších konstrukcí je třeba použít hodnot stano
vených laboratorně statickou zkouškou, požadavek na 
stanovení modulu pružnosti pro konkrétní konstrukci 
předepisuje dokumentace nebo ZTKP.U letmo betono
vaných nebo montovaných mostních konstrukcí se sku
tečný modul pružnosti betonu zjišťuje vždy.

18.3.4 Specifikace betonu

Všeobecně je beton specifikován třídou nebo značkou 
případně dalšími parametry čerstvého a ztvrdlého beto
nu. Specifikace betonu v dokumentaci musí být zřetelná 
a jednoznačná tak, aby nedošlo k záměně nebo přehléd
nutí.

Detailně je beton specifikován buď :

a) typovým složením čerstvého betonu (zpravidla 
u transportbetonu, dodávaného na staveniště),
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b) předepsaným složením na základě průkazních zkou
šek (zpravidla u betonů vyráběných na staveništi 
a určených pro konkrétní objekty a u betonů vyrá
běných ve výrobnách pro výrobu dílců).

Údaje, specifikující jak typové, tak předepsané složení, 
jsou uvedeny v CSN P ENV 206, kap. 8.

Beton musí být mimo základních údajů v čl.8.2.1 a 8.3.2 
specifikován též doplňujícími údaji dle čl. 8.2.3 
a 51.8.3.3 ČSN P ENV 206.

Změny ve složení čerstvého betonu se smějí provádět 
pouze se souhlasem stavebního dozoru, který rozhodne 
o potřebě doplnění průkazních zkoušek. To se netýká 
úprav velikosti dávek jednotlivých složek z důvodů re
gulace výroby betonu.

18.3.5 Výroba betonu

18.3.5.1 Pracovníci

Požadavky na zabezpečení výroby kvalitního betonu 
odborně způsobilými pracovníky jsou uvedeny v ČSN P 
ENV 206, čl. 9.1.1.

Musí být splněny ve všech výrobnách betonu (včetně 
staveništních betonáren a betonáren ve výrobnách díl
ců).

18.3.5.2 Skladové hospodářství
Požadavky na skladové hospodářství uvádí ČSN P ENV 
206 v čl. 9.1.2.1.

Skladové hospodářství přísad obsahuje též homogeni
zační nádrže, umístěné v těsné blízkosti míchačky. 
V této nádrži je přísada udržována po dobu odběru do 
dávkovače v pohybu např. elektrickým mísidlem. Ob
jem homogenizační nádrže musí odpovídat nejméně 
jednodenní betonáži. V případě, že je přísada odebírána 
přímo ze sudu, je třeba přísadu nejdříve strojně promíchat 
(homogenizovat). Přísady se musí skladovat v prostorách 
zabezpečených proti nepříznivým klimatickým vlivům 
a temperovaných v období s teplotami pod + 5 °C.

Při celoroční výrobě betonuje nutné chránit skládky ka
meniva před sněhovými srážkami zastřešením nebo ji
ným způsobem zakrytí, pokud není zajištěn tzv. spodní 
odběr kameniva z deponií nebo pokud není zabezpečeno 
odstraňování zmrazků ohřevem v zásobníku (viz. ČSN 
73 2400, čl. 5.6.2).

Veškerý pytlovaný cement musí být skladován ve vhod
ných budovách odolných vůči vlivům počasí a to nejlé
pe na paletách, ze kterých se důsledně odstraní 
transportní smršťovací fólie. Pro malé betonářské práce 
může být cement po předběžném souhlasu stavebního 
dozoru skladován na vyvýšených plošinách a to za před
pokladu, že bude zajištěno v dostatečné míře jeho pře
krytí obalem odolným vůči vodě. Tímto způsobem 
může být skladováno množství cementu odpovídající 
předpokládané třídenní výrobě.

Doba skladování cementu nesmí být delší než předpisuje 
ČSN EN 197 pro daný druh cementu. Převyšuje-li stáří 
cementu tuto lhůtu, musí se znovu ověřit jeho vlastnosti.

Přísady musí být skladovány výrobcem předepsaným 
způsobem a užívány pouze po dobu jejich skladovatel- 
nosti udávané výrobcem. Při překročení této dobyje tře
ba ověřit účinnost přísady průkazními zkouškami.

Při dodávkách cementu a drobného kameniva musí být 
vždy ověřeno, jaké materiály byly dopravovány kon
krétním dopravním prostředkem před kontrolovanou 
dodávkou. Zvýšená pozornost vyprázdnění a vyčištění 
dopravního prostředku musí být věnována v těch přípa
dech, kdy byl v předchozím období dopravován v přípa
dě cementu jiný práškový inertní materiál (např. 
vápenec), v případě drobného kameniva pak zejména 
cukr, případně jiné chemické nebo odpadní látky.

18.3.5.3 Dávkovací zařízení a dávkování složek

Přesnost dávkovacího zařízení a dávkování složek je 
specifikována v ČSN P ENV 206, čl. 9.1.2.2 a 9.2. Cej
chování všech dávkovačů se provádí nejméně jedenkrát 
za 6 měsíců.

18.3.5.4 Zařízení na výrobu betonu a míchání
Pro míchačky platí ČSN P ENV 206, čl. 9.1.2.3. Způsob 
míchání betonu a požadavky na míchací zařízení jsou uve
deny v ČSN 73 2400, čl. 5.5 a ČSN P ENV 206, čl. 9.3.

Beton smí být míchán pouze v množství, které může být 
dopraveno a zpracováno do doby počátku tuhnutí. Čer
stvý beton, který vykazuje již počátek tuhnutí nesmí být 
použit. První záměs nadávkovaná do míchačky musí ob
sahovat mírně zvýšené množství malty tak, aby byl po
kryt vnitřek bubnu, aniž by byl redukován požadovaný 
obsah malty v betonu. Při přerušení míchání na delší 
dobu musí být míchačka důkladně očištěna. Dodatečné 
doplňování vody nebo přísad do čerstvého betonu po za
míchání je nepřípustné. Přidávání příměsí pro zlepšení 
zpracovatelnosti není povoleno, pokud nejsou výslovně 
uvedeny v dokumentaci nebo technologickém předpisu 
a ověřeny průkazními zkouškami.

Technickou úroveň betonárek, dávkovacích stanic a je
jich výkon, způsob prokázání parametrů zkušebním 
provozem, laboratoř betonárky, organizaci dopravy 
a dávkování cementu, střídání provozních režimů, orga
nizaci výdeje betonu, odbornou způsobilost pracovníků 
a zařízení, případně další ukazatele, odsouhlasuje SD 
v těch případech, kdy není zaveden systém jakosti.

V případě malých množství betonu, např. pro dokončo
vací práce nebo výrobu polymerbetonů nebo malt, musí 
stavební dozor předem odsouhlasit typ míchačky (spá
dová nebo s nuceným mícháním) a její výkon (objem).

Ruční míchání konstrukčních betonů není přípustné.

18.3.5.5 Ohřev čerstvého betonu

Při výrobě teplého čerstvého betonu musí být splněny 
podmínky uvedené v ČSN 73 2400, čl. 5.6.

Zmrzlé kamenivo, t.j. kamenivo s teplotou nižší než 
0°C, je nutno vždy ohřát. Kamenivo smí být ohřáto po
mocí suchého tepla nebo páry, nesmí být ohříváno pří
mo pomocí plynového nebo naftového plamene, 
případně nad ohněm.
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18.3.5.6 Výkon výrobny betonu

Výkon výrobny betonu (včetně predzásobení surovina
mi) musí být s potřebnou rezervou nadimenzován na 
bezchybný průběh betonáže všech konstrukčních částí 
betonových staveb. Výpočet výkonu výrobny je součás
tí technologického předpisu betonáže.

18.3.6 Doprava, ukládání a ošetřování betonu

18.3.6.1 Doprava

Během dopravy nesmí dojít ke snížení kvality čerstvého 
betonu. K zamezení rozměšování,ztráty složek nebo 
znečištění během dopravy a vyprazdňování se musí pro
vést vhodná opatření.

Údaje o dopravě čerstvého betonu jsou specifikovány 
v ČSN 73 2400, čl. 6.2 a 6.4.

Nej delší doby trvání dopravy čerstvého betonu závisí 
především na složení a teplotě betonu a povětrnostních 
podmínkách. Jsou uvedeny v závislosti na teplotě pros
tředí v ČSN 73 2400, tab. 4, pokud na základě průkaz
ních zkoušek a poloprovozního ověření betonáže nejsou 
stanoveny doby kratší.

Pro betony obsahující ztekucující přísady (superplastifi- 
kátory) nebo prevzdušňovači přísady musí být maxi
mální doba přepravy a zpracování předem ověřena 
poloprovozní zkouškou.

Při dodávání transportbetonu se postupuje podle ČSN P 

ENV 206, čl. 10.3.1 a 10.3.2.

Zhotovitel musí zajistit dostatečnou kapacitu přeprav
ních zařízení k zajištění nepřetržitých dodávek v poža
dované rychlosti. Rychlost dodávky čerstvého betonu 
během betonování musí být taková, aby byla zajištěna 
řádná manipulace s čerstvým betonem, jeho uložení 
i hutnění, a aby interval mezi jednotlivými šaržemi ne
překročil 20 min.

18.3.6.2 Ukládání a zhutňování

Ukládání čerstvého betonu musí být prováděno za pří
tomnosti kvalifikovaného pracovníka zhotovitele, jak 
stanoví ČSN P ENV 206, čl. 10.1.

Postupuje se přitom podle ustanovení ČSN P ENV 206, 
čl. 10.5. Postupy při betonování konstrukce a provádění 
pracovních spar jsou uvedeny v ČSN 73 2400, kap. 10 
a musí být předepsány v dokumentaci a to zejména 
u specifických a náročných konstrukcí a vždy v případě 
použití těsnících profilů.

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

strukcí se stěnami (povrchy) o sklonu menším než 
60° od vodorovné roviny, u betonových nádrží, při beto
náži konstrukcí, které budou přímo pojížděny nebo po- 
chozí, dále mostní římsy, nosné konstrukce mostů, nebo 
konstrukce se zvláštní úpravou povrchu apod., nebo 
v případech, kdy nelze spolehlivě zabezpečit ustanovení 
ČSN 73 2400 (např. v části 10), zpracuje zhotovitel 
a před zahájením betonáže předloží stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení technologický předpis betonáže. Takto

se postupuje i v těch případech, kdy si to objednatel nebo 
stavební dozor vyžádá (např. s ohledem na nedostatky 
při předchozí betonáži).

Před zahájením betonářských prací musí být zhotovite
lem splněny jednotlivé požadavky uvedené v těchto 
TKP, příslušných normách a dokumentaci stavby, týka
jící se konkrétních konstrukcí a jejich stavebních zvláš
tností a provedena kontrola. Zhotovitel a stavební dozor 
kontroluje zejména, zda :

a) předchozí konstrukce splňuje všechny požadavky
z hlediska kvality betonu, provedení a dodržení 
rozměrových tolerancí,

b) jsou předloženy a schváleny průkazní zkoušky beto
nu a beton bude dodáván z betonámy uvedené ve 
zprávě o průkazních zkouškách, zdaje zabezpeče
na náhradní výroba betonu ze stejných složek 
a stejných vlastností,

c) jsou schváleny technologické předpisy nebo technic
ké podmínky v případě speciálních betonářských 
prací nebo technologické postupy betonáže. 
U konstrukcí s nepřetržitou betonáží musí být za
jištěna náhradní výroba betonu téhož složení, u čer
paného betonu navíc ještě též záložní čerpadlo 
odpovídajícího výkonu, dále záložní zdroj energie 
pro vibrátory,

d) jsou předloženy doklady o jakosti výztuže a doklady
případně zkoušky stykování betonářské výztuže,

e) jsou zabezpečeny podmínky pro ošetřování konstruk
ce a provádění kontrolních zkoušek,případně pře
depsaných měření v průběhu betonáže,

f) jsou splněny požadavky vyplývající z ustanovení
těchto TKP, a zvláštních požadavků dokumentace 
a ZTKP, přičemž se zejména jedná o:

- rozměry bednění a umístění výztuže,

- odstranění prachu, pilin, sněhu, ledu a zbytků 
vázacího drátu z bednění nebo z podkladu,

- úpravu ztvrdlého betonu pracovních spar,

- navlhčení bednění, případně podkladu,

- tuhost bednění,

- vyhovující založení skruže,

- kontrolní otvory v bednění,

- těsnost jednotlivých částí bednění tak, aby bylo 
zamezeno úniku cementové kaše,

- přípravu povrchu bednění,

- očištění výztuže od nánosu na povrchu zabraňu
jících spojení s betonem (např. stopy oleje, ná- 
mrazků,barvy, odlupující se rzi),

- distanční vložky (vhodný typ a rozměr, počet, 
umístění, stabilita, čistota),
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- zajištění výkonné dopravy, způsobu hutnění 
a ošetřování vhodné pro požadovanou konzis
tenci betonu, záložního zdroje energie,

- odbornou způsobilost pracovníků.

Při dopravě, ukládání, zhutňování a ošetřování čerstvé
ho betonu musí být:

- dodržena stejnorodost betonu během dopravy 
a ukládání,

- rovnoměrně rozprostírán beton v bednění,

- beton stejnoměrně zhutňován a při tom zabráně
no segregaci během zhutňování,

- dodržena maximální výška, ze které se připouští 
volné shazování betonu,

- dodržena tloušťka vrstvy ukládaného betonu,

- správná rychlost betonáže a zaplňování forem 
s ohledem na tlaky betonu na bednění,

- dodržena předepsaná doba pro zpracování beto
nu s ohledem na čas k zamíchání betonu nebo 
jeho dodání na stavbu,

- provedena speciální opatření v případě zimní be
tonáže nebo v horkém počasí,

- dodržena předepsaná doba ošetřování betonu, 
zejména trvale vlhký povrch betonu po celou 
předepsanou dobu (bez přerušení),

- připraveno příp.i provedeno speciální opatření 
při extrémních povětrnostních podmínkách, 
jako je např. průtrž mračen,

- náležitě upravena místa, kde jsou určeny pracov
ní spáry,

- upraveny pracovní spáry před ztvrdnutím,

- provedeny povrchové úpravy podle požadavku 
dokumentace stavby, TKP, ZTKP nebo pokynů 
stavebního dozoru,

- správně zvolen způsob betonování a doba ošet
řování ve vztahu k okolnímu prostředí a vývoji 
pevnosti,

- čerstvě uložený beton ochráněn před vlivy vib
rací, nárazů, deformací bednění a skruže i jinými 
nežádoucími vlivy,

- dodrženy specifické požadavky technologické
ho postupu betonáže.

Užití žlabů, násypek a potrubí pro dopravu čerstvého be
tonu do bednění gravitací může být povoleno pouze na 
základě písemného svolení stavebního dozoru.

Otevřené žlaby a násypky musí být kovové nebo poko
vené, nesmí být použito násypek, žlabů nebo potrubí vy
robených z hliníku. Žlaby, násypky a potrubí nesmí být 
znečištěny.

Vibrátory musí být schváleného typu a vzoru, intenzita 
vibrování musí být taková, aby bylo dosaženo viditelné

ho sednutí betonu minimálně o 2 cm na ploše 
o poloměru nejméně 40 cm.

Při betonáži musí být k dispozici dostatečný počet vibrá
torů k řádnému zhutnění každé vrstvy ihned poté, co je 
uložena do bednění.

Vibrování nesmí zasahovat přímo nebo přes výztuž do 
úseků nebo vrstev betonu, které již zatvrdly do té míry, 
že beton přestává být tvárný. Vibrátory nesmí být využí
vány k přepravě betonu v bednění nebo ve žlabech.

Čerstvý beton se ukládá v horizontálních vrstvách, je
jichž tloušťka, podle ČSN 73 2400, nesmí převyšovat 
1,25 násobek délky hlavice ponorného vibrátoru, avšak 
nebude větší než 50 cm, kromě případů přesně specifi
kovaných v technologickém předpisu. Pokud je při jed
né operaci uložena neúplná vrstva, musí být ukončena 
vertikálním ohrazením. Pokud je pokládka čerstvého 
betonu dočasně přerušena, musí být potom, co se beton 
stane dostatečně pevný, aby udržel svůj tvar, očištěn do 
takové hloubky, aby byl obnažen zdravý beton. Ihned po 
přerušení pokládky čerstvého betonu musí být také od
straněna nahromaděná malta rozstříkaná po betonářské 
výztuži a na povrchu bednění. Úlomky této suché malty 
a prach nesmí být přidávány do čerstvého betonu.

18.3.6.3 Ošetřování betonu

Podrobný způsob ošetřování musí být uveden v techno
logickém předpisu pro konstrukční části, uvedené 
v článku 18.3.6.2.

Konkrétní způsob ošetřování musí být stanoven zhoto
vitelem a schválen stavebním dozorem před zahájením 
prací.

Zásady pro ošetřování betonu jsou uvedeny v ČSN P 
ENV 206 v čl. 10.6 a 10.7. Minimální počet dnů ošetřo
vání pro stupeň agresivity prostředí „2b“ a „3“ se pro
dlužuje o 3 dny oproti tab. 12 ČSN P ENV 206.

Pokud se pro ošetřování použije nástřikových hmot 
k vytvoření parotěsných ochranných povlaků, musí 
hmoty splňovat požadavky ČSN 73 6180. Zahraniční 
hmoty lze použít jen takové, které jsou dlouhodobě ově
řeny a jsou uvedeny v seznamu schválených hmot (např. 
seznam schválených výrobků objednatelem).

Beton musí být ošetřen ihned po jeho zhutnění a prove
dení nezbytné povrchové úpravy. Nástřik musí být apli
kován v jedné nebo ve dvou dílčích dávkách.Je-li 
použito k ošetřování betonu nástřikových hmot, musí 
být obnažený beton důkladně utěsněn ihned poté, co 
volná voda zmizí z jeho povrchu.Pokud je roztok apliko
ván ve dvou dávkách, musí druhá aplikace následovat 
do 30 min. po aplikaci prvé, pokud předpis výrobce ne
stanovuje jinak. Pro nanášení nástřiku musí být zajiště
no vhodné zařízení a prostředky ke kontrole a průkazu 
účinnosti aplikovaného prostředku na betonový povrch, 
aby výsledkem bylo rovnoměrné pokrytí v množství, 
které je doporučováno výrobcem. Pokud je ochranný 
nástřik na betonu poškozen před jeho zaschnutím nebo 
následně jakýmkoliv jiným způsobem, musí být apliko
ván nový nástřik na poškozené části tak, aby byla zajiš
těna celoplošná účinnost jeho působení.
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Povrch betonu, na kterém bude následné prováděna dal
ší betonáž nebo budou použity ochranné nátěrové systé
my, případně kde povrch bude tvořit podklad pro 
izolaci, se nesmí ošetřovat pomocí nástřiků parotěsných 
hmot, pokud nebude prováděno mechanické očištění 
povrchu.

U povrchů vodorovných betonových konstrukcí je třeba 
při ošetřování preferovat zakrytí vlhkými tkaninami 
(např .jutou s folií nebo geotextilií s folií). Méně účinné 
je zejména za větrného počasí zakrytí vodorovného po
vrchu pouze plastickou fólií.

U svislých povrchů je nejúčinnějším způsobem ochrany 
ponechání betonu v bednění, použití vhodných ochran
ných parotěsných obalů, případné použití speciálních 
nástřikových hmot k vytvoření ochranných povlaků.

Občasné kropení povrchu betonové konstrukce vodou 
není přípustné.

Konstrukce z provzdušněného betonu musí být ošetřo
vané mlžením nebo pomocí parotěsných nástřiků, za
krytím tkaninami a jejich udržováním v trvale vlhkém 
stavu (povrch nesmí oschnout) nebo jinými odpovídají
cími způsoby. U mostních říms ošetřovaných pomocí 
parotěsných nástřiků se vyžaduje při teplotách vzduchu 
vyšších než 25°C navíc ochrana proti působení sluneč
ního záření po dobu min. 3 dnů.

18.3.6.4 Betonování za zvláštních klimatických 
podmínek

Podmínky betonáže za nízkých nebo naopak za vyso
kých teplot jsou uvedeny v ČSN 73 2400, kap. 12. Po
drobné podmínky s ohledem na zvláštnosti konstrukce 
specifikuje „Technologický předpis“ zpracovaný zho
tovitelem a chválený SD.

18.3.6.5 Bednění a separační nátěry

Všeobecné požadavky na bednění monolitických kon
strukcí stanovuje ČSN 73 2400, kap. 7. Dále musí být 
splněny tyto podmínky a požadavky:

a) všechna bednění musí být co nejvíce vodotěsná, avšak
musí umožňovat dobrou kontrolu vyčištění styčné 
spáry před betonáží a spolehlivé provedení betonáže,

b) pokud se používají odbedňovací prostředky, nesmí
tyto prostředky jakýmkoliv způsobem nepříznivě 
ovlivňovat povrch betonu z hlediska estetického 
ani z hlediska jeho povrchových vlastností. Při po
užití odbedňovacího prostředku nesmí rovněž dojít 
ke znečištění výztuže nebo styčné pracovní spáry 
betonu, či k jinému znehodnocení okolních částí 
konstrukce. Náklady na případné opravy nebo 
úpravy v důsledku nesprávné nebo nevhodné apli
kace odbedňovacích prostředků jdou v plné míře 
na úkor zhotovitele,

c) použitý odbedňovací prostředek a způsob jeho aplika
ce musí být odsouhlasen stavebním dozorem,

d) betonáž nelze zahájit, pokud zejména bednění a vý
ztuž nejsou překontrolovány a odsouhlaseny sta
vebním dozorem,

e) konstrukční zásady a požadavky na materiál.

Je přípustné bednění ze dřeva, ocele i desek, které jsou 
ev. potaženy umělou hmotou. Pro bednění musí být po
užita nepoškozená prkna s ostrými hranami, široká mi
nimálně 80 a maximálně 120 mm. Neohoblovaná prkna 
musí být silná minimálně 24 mm, ohoblovaná pak mini
málně 22 mm.

Bednící desky nesmí být náchylné k změnám tvaru a ob
jemu po nasáknutí vodou.

Podrobně druh bednění,zvláště u podhledových ploch 
betonových konstrukcí, specifikuje dokumentace stav
by nebo ZTKP.

Bednění z desek musí být v rastru jeho spojů přizpůso
beno formě stavebního díla a desky musí být eventuálně 
dořezány. Doplňování deskového bednění pásy prken 
na viditelných místech není přípustné. Jako bednící des
ky smějí být použity jen tuhé desky stejného druhu.

Použití bednění z jiných materiálů, např. lisovaných 
dřevovláknitých desek, tabulí vlnitého plechu, betono
vých desek, je nepřípustné. Jako ztraceného bednění lze 
použít trapézových plechů a betonových dílců, případně 
B systému (pletivo lze použít výhradně pro pracovní 
spáry), pokud jsou navrženy v dokumentaci stavby. 
Veškeré hrany, okraje a lemy musí být opatřeny výplňo
vými lištami.

Ukotvení nebo stažení bednění pomocí úvínového (tzv. 
rádlovacího) drátu je nepřípustné. Na betonových plo
chách, které zůstanou viditelné, musí být úchyty umístě
ny v pravidelném rozestupu. Jejich počet musí být 
pokud možno omezen. Úchyty bednění, které zanechá
vají průchozí duté prostory, nesmějí být použity u kon
strukcí odolávajících tlakové vodě. Kotevní otvory musí 
být vždy vodotěsně uzavřeny. Na betonových plochách, 
které zůstanou viditelné, musí být otvory po úchytech 
vždy pečlivě a čistě upraveny správkovou hmotou ve 
vhodném barevném odstínu, pouze v ploše otvoru, nebo 
uzavřeny hloubkově vlepenými zátkami vyrobenými 
z anorganických hmot. Provedení tohoto detailu musí 
být odsouhlaseno stavebním dozorem.

Rozpěrky ze dřeva v bednění nejsou přípustné.

Ponechané části kotev musí končit minimálně 4 cm pod 
povrchem betonu.

Mezery vzniklé silným sesycháním bednění, které se 
neuzavřou ani při včasném namočení dřeva, musí být 
utěsněny dřevěnými pery.

Uspořádání bednících prvků na viditelných plochách, 
např. směr prken bednění, spoje, utěsnění spojů, šalova- 
cí klapky a otvory, musí být v RDS zobrazeny. Výkres 
musí být včas předložen stavebnímu dozoru ke schválení.

Bednění musí být vždy provedeno do hloubky 30 cm 
pod úroveň terénu.

f) separační prostředky

Jako separační prostředky smějí být používány jen 
osvědčené hmoty, které nezanechávají na betonu bedně
ní žádné skvrny. Zároveň nesmějí negativně působit na 
následně použité systémy pro ochranu povrchu.
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Při aplikaci separačního prostředku na jakýkoliv druh bed
nění nesmí dojít k znečištění výztuže tímto prostředkem.

Aby nedošlo ke znečištění výztuže a předpínacích prv
ků, musí být dřevěné bednění ošetřeno separačním pros
tředkem s takovým časovým předstihem, aby tento 
prostředek vnikl do dřeva ještě před položením výztuže.

Nová bednění pro pohledové plochy musí být před prv
ním použitím opatřena cementovou kaší, vyčištěna 
a minimálně 2x natřena nebo nastříkána separačním 
prostředkem.

g) kontrola před betonáží

Před betonováním musí být bednění a jeho zakotvení 
odsouhlaseno stavebním dozorem z hlediska jeho 
funkčnosti.

h) sledování v průběhu betonáže

Během betonáže musí být bednění trvale pozorováno, 
aby mohla být učiněna ihned opatření při jeho eventuál
ní malé tuhosti nebo poruchovosti.

i) odbedňování

Odbedňování konstrukce se provádí podle ustanovení 
ČSN 73 2400, čl. 13.1, pokud dokumentace stavby nebo 
technologický předpis, schválený SD, nestanoví jinak.

Bednění musí být odstraněno beze zbytku, to platí i pro 
bednění v dutinách, pokud je dřevěné.

18.3.6.6 Skruže a lešení

18.3.6.6.1 Pokud DZS nestanoví jinak, a pro zhotovení 
díla je nutno použít skruže nebo lešení, zajistí zhotovitel 
zpracování realizační dokumentace, její projednání 
a provedení mostních skruží (pomocných podpěrných 
konstrukcí) a lešení. Základním předpisem je ČSN 73 
8108. Podle použitého materiálu platí dále ČSN738101 
a ČSN 73 8107, technologické předpisy výrobce event, 
zhotovitele stavebních prací (např. pro O.K. Peiner) 
anebo vojenské předpisy (např. Žel-6-4/1 a 2 pro O.K. 
PIŽMO).

Při návrhu této provizorní a dočasné konstrukce je třeba 
vhodně volit skružový materiál, způsob založení, po
stup montáže a demontáže, nadvýšení a odskružení, 
event, postup betonáže. Je třeba respektovat předepsané 
průjezdné a průchozí prostory a event, výjimky včas 
projednat s příslušnými orgány a průjezdný a průchozí 
prostor, zvláště snížený, vyznačit. Rovněž je nutné zjis
tit průběh inženýrských sítí, zamezit možnému nepříz
nivému působení na založení, montáž, provoz 
a demontáž mostní skruže či provizorní podpěrné kon
strukce a naopak vyloučit nepříznivé působení skruže na 
tyto sítě.

183.6.6.2 Realizační dokumentace skruže musí obsahovat:

- způsob založení skruže,

- 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 zatěžo
vání a další specifické údaje nutné pro zabezpečení 
funkčnosti konstrukce,

- předpokládané hodnoty deformací a posunů skruže 
během betonáže a po ní,

- návrh způsobu sledování deformací a posunů.

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

18.3.6.6.3 Založení skruže nebo lešení musí splňovat 
základní předpoklady, tj. funkční spolehlivost a event, 
možnost odstranění. Proto se využívá patek pilířů, stá
vajících zpevněných ploch apod., v ostatních případech 
se zakládá na panelových rovnaninách, betonových či 
železobetonových pasech, v prostoru vodotečí na bera
něných bárkách nebo jiným, pro daný případ vhodným 
způsobem. Zvlášť uvážlivě je třeba postupovat při zaklá
dání na vysokých násypech, nebo na místech s nerovno
měrným sedáním.

Při plošném založení skruže musí být před betonáží pro
vedeno opatření pro odvedení jakýchkoliv srážkových 
vod z prostoru založení.

18.3.6.6.4 Vodorovná a svislá nosná konstrukce skruže 
musí splňovat tyto požadavky:

- stabilitu konstrukce při všech stádiích montáže i de
montáže,

- 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 vytýčení. 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 uve
deny pro výsledný tvar mostu (tj. bez nadvýšení) anebo 
včetně nadvýšení. Pro návrh skruže je nezbytné jedno
značné a srozumitelné definování výškového a směro
vého průběhu spodního líce podporované konstrukce. 
Jsou zde též uvedeny přípustné odchylky (polohy a vý
šek) vytyčení a montáže.

18.3.6.6.5 Odskružení se provede pozvolným, rovno
měrným a bezpečným spuštěním skruže a je prvním stá
diem její demontáže. Velikost spuštění se pohybuje 
zpravidla mezi 50-150 mm. Ve speciálních případech 
lze provést odskružení i jiným způsobem, např. zvednu
tím hotové konstrukce pomocí lisů. Jako odskružovací- 
ho zařízení se použije buď k těmto účelům zhotovených 
přípravků anebo odskružovacích klínů, šroubových sto
liček, lisů, pískových hrnců apod. Podstatné je, že funk
cí odskružovacího zařízení je spuštění konstrukce 
skruže a nelze ho použít pro zvedání částečně nebo plně 
zatížené skruže. Výjimkou jsou pouze drobné výškové
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úpravy nezatížené konstrukce, které však nesmí vlivem 
nerovnoměrného zvednutí jednotlivých stojek přitěžo- 
vat prostorovému ztužení.

Odskružovací zařízení se umísťuje pokud možno co nej
blíže k základům a tak, aby nebylo trvale zatopeno vo
dou tj. u vodotečí nad hladinu normální vody, ve 
stavebních jamách nad hladinu podzemní vody.

18.3.6.6.6 Montáž a demontáž skruže a lešení musí pro
bíhat způsobem schváleným stavebním dozorem.

18.3.6.6.7 V rámci realizační dokumentace musí zhoto
vitel zajistit statický výpočet skruže, v náročnějších pří
padech i statický výpočet lešení Případné výjimky 
odsouhlasí zhotoviteli stavební dozor. Statický výpočet 
musí prokázat stabilitu a požadovanou únosnost kon
strukce ve všech zatěžovacích stádiích.

S ohledem na prostorové uspořádání je třeba dimenzo
vat jednotlivé části podpěrné konstrukce tak, aby nedo
šlo k lokálnímu přetížení jejích částí. Při výpočtu 
zatížení se uvažuje kromě nahodilého zatížení (železo
beton, předpjatý beton, event, další speciální zatížení) 
i zatížení bedněním a dále zatížení 2 kN/m (pracovníci, 
stroje a materiál). Při výpočtu max. průhybu se uvažuje 
pouze nahodilé zatížení, velikost průhybů je možno 
omezit nadvýšením nosníků.

U náročných nebo nových řešení skruže provádí zhoto
vitel sledování deformací a posunů skruže při betonáži 
a po ní.

Skruž musí být navržena a provedena tak, aby nebránila 
plnému vnesení předpínací síly do konstrukce.

18.3.6.6.8 Pracovní lešení pro stavbu mostů lze stavět 
buď v rámci standartních lešení fasádních či prostoro
vých. Pokud do tohoto rámce z důvodů zatížení nebo 
výšky nezapadají, navrhují se v souladu s ČSN 73 81 01 
a ČSN 73 81 07 individuálně.

18.3.6.7 Úprava povrchů a spar betonu konstrukcí

18.3.6.7.1 Úprava povrchu se provádí v souladu s poža
davkem dokumentace stavby a ZTKP

Pohledové části monolitických i prefabrikovaných kon
strukcí a části přístupné vlivům prostředí musí mít hut
ný, uzavřený povrch, potřebný pro zabezpečení ochrany 
výztuže i betonu proti korozi. S ohledem na tento poža
davek je třeba věnovat zvláštní pozornost konstrukcím, 
které budou vystaveny vlivu prostředí ve skupině agre
sivity 2b, 3 a 5 podle ČSN P ENV 206, tab.2.

Před zahájením betonáže musí být odstraněny z bednění 
veškeré nečistoty a cizí předměty (viz ČSN 73 2400 ), 
včetně povrchu bednění se dotýkajících částí nebo zbyt
ků drátů, elektrod, výztuže apod.

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

byly vyráběny z jednoho druhu a stejného zdroje cemen
tu a kameniva a dle stejné receptury, a byly betonovány 
do bednění, které zajistí stejnou, a přitom pohledově 
příznivou povrchovou strukturu (vč. dodržení stejného 
druhu odbedňovacích prostředků). Vzhled betonových 
ploch a jejich případné povrchové úpravy musí být pro
vedeny v souladu s požadavky stavebního dozoru k jeho 
spokojenosti. DZS musí stanovit, a objednatel stanovuje 
parametry jakosti povrchu (odchylky od rovinatosti po
vrchů, odchylky od přímosti, kolmosti a rovnobežnosti 
hran, max.přípustné prohlubně a výstupky, odskoky díl
ců bednění atd).

18.3.6.7.3 V případě požadavku stavebního dozoru zho
tovitel vyrobí před zahájením příslušných prací „pokus
ný panel“ pro ověření vzhledu příslušné betonové 
konstrukce. Po schválení jsou složení betonu, druh ce
mentu i kameniva, způsob uložení betonu, druh bednění 
a technologie betonáže a ošetřování pro danou konstruk
ci závazné.

18.3.6.7.4 Zhotovitel je povinen zabránit znečištění po
vrchu betonových pohledových ploch v průběhu prová
dění prací (zbytky korozních zplodin, organickými 
látkami, odbedňovacími prostředky,zbytky po svařová
ní apod.). Rovněž skruže, pracovní lešení i pracovní me
chanizmy a konstrukce je nutno navrhnout a provést tak, 
aby nebyly příčinou devastace povrchu pohledových 
betonových ploch (odkapávající rzí, olejů apod.). Zho
tovitel nesmí použít takových technologií montáže ar
matur, při kterých je znečišťován vnitřní povrch bednění 
s následujícími pohledovými vadami po odbednění. Po
kud pohledové plochy nebudou mít potřebný estetický 
vzhled v souladu s DZS nebo požadavkem objednatele, 
provede se požadovaná úprava trvanlivým způsobem na 
náklad zhotovitele a způsobem odsouhlaseným staveb
ním dozorem. Za odstranění vad dle tohoto čl. 
18.3.6.7.4. se nepovažují ta opatření, jejichž životnost je 
nižší než životnost předmětné konstrukční části.

18.3.6.7.5 Větší konstrukční části, které nelze betonovat 
v jednom pracovním záběru bez přerušení betonáže, 
musí být vhodně konstrukčně i opticky rozčleněny pra
covními sparami. Pokud způsob rozčlenění není přede
psán DZS, musí být vždy před prováděním prací 
zhotovitelem předložen stavebnímu dozoru k odsouhla
sení.

18.3.6.7.6 Dilatační, styčné i těsné konstrukční (pracov
ní) spáry je nutno provádět ke spokojenosti stavebního 
dozoru tak, aby zabezpečily nejen dobrou funkční spo
lehlivost, ale aby rovněž působily dobrým estetickým 
dojmem. Pokud není v DZS předepsáno jinak, musí mít 
pracovní a dilatační spáry hrany upravené zkosením pod 
úhlem 45° od čelné roviny s délkou přepony 15 až 
20 mm. Pod tímto zkosením musí být vytvořena přimě
řená drážka potřebná pro provedení trvalého utěsnění. 
V pracovních spárách se provádí těsnění v případě mož
nosti průniku vody, je-li požadováno zabránit průniku 
plynů nebo je-li to předepsáno v dokumentaci stavby, 
případně ve VL-4. Pro utěsnění je nutno použít materiál 
odpovídajících deformačních vlastností a životnosti
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(nejlépe materiály silikonové nebo polysulfidové). 
Utěsnění spar musí být vždy provedeno (případně spára 
musí být izolována) tak, aby se zabránilo prosakování 
vody sparami. Materiál a způsob utěsnění určí DZS 
neboje navrhuje zhotovitel a schvaluje stavební dozor.

18.3.6.7.7 Pokud při betonáži stěn, desek, opěr nebo kří
del jsou použity spínací tyče bednění, musí být spolehli
vým způsobem zajištěna následná nepropustnost 
konstrukce v místě otvorů ponechaných v konstrukci 
a úprava povrchu betonu v okolí otvorů. V konstrukci 
lze ponechat pouze trubky z nekorodujícího a nehnijící
ho materiálu a to pouze se souhlasem SD.

18.3.6.7.8 Pro úpravu horního povrchu betonu bez bed
nění (na př. u pochozích ploch) může DZS stanovit plat
nost ustanovení ČSN 73 6123. Pokud se u některých 
konstrukcí provádí konečná povrchová úprava ručně 
(např. římsy), je nutno s úpravou začít bezprostředně po 
zhutnění. Při povrchové úpravě se nesmí používat voda, 
přidávat cement do povrchové vrstvy, vyhlazovat po
vrch ocelovým hladítkem, zatírat zednickou štětkou 
nebo provádět jiné podobné úpravy. Úprava povrchu 
musí být dokončena nejdéle do začátku tuhnutí cemen
tu, avšak ne později než za 90 minut od výroby betonu.

18.3.6.7.9 Kategorie povrchové úpravy betonových 
konstrukcí:

Podle použitého bednícího materiálu:

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

B: hoblovaná prkna na polodrážku se zkosením nebo 
bez zkosení hran prken,

C: překližka nebo ocelová bednění,

D: speciální druhy bednění (předsádkový beton, reliéfo
vý pohledový beton apod.).

Podle kvality povrchu:

a) s povrchovými drobnými vadami, které jsou po od-
bednění odstraněny - drobné odštěpky a přetoky, 
avšak není tím zeslabena krycí vrstva betonu. Větší 
prohlubně a nerovnosti jsou na náklady zhotovitele 
reprofilovány speciálními sanačními prefabriko
vanými maltami. Drobné barevné odchylky povr
chu nejsou na závadu,

b) jednotný a jednobarevný povrch bez vad uvedených
v bodě a) s možností opravy defektů na náklady 
zhotovitele speciálními povlakovými (štěrkovými) 
sanačními materiály,

c) drsný povrch betonu upravený pemrlováním nebo ot-
ryskáním tak, aby byla vidět struktura betonu, pří
padně se strukturou stříkaného betonu,

d) pohledový beton bez dále definovaných povrchových
vad.Povrch po odbednění již nevyžaduje žádnou 
další úpravu.
Připouští se sražení hran, žebírek (ze spar mezi prk
ny) a zatmelených míst prostupů rádlovacích tyčí 
přebroušením vysokootáčkovou bruskou se vzdu

chem chlazeným diamantovým brusným 
kotoučem, na náklady zhotovitele.
Povrchy musí být souosé, jednotné, uzavřené, rovné 
a bez větších pórů; max.hloubka pórů může být 5 mm 
a průměr 10 mm, pokud ZTKP nestanoví jinak. 
Povrchy musí mít jednotné barevné tónování všech 
pohledových ploch.
Jednotlivé konstrukční prvky musí rozměrově od
povídat dokumentaci stavby s uvažováním přísluš
ných tolerancí.
Pracovní spáry musí být dokonale probetonovány 
a co nejméně nápadně umístěny, případně musí od
povídat požadavkům ZTKP nebo dokumentaci 
stavby nebo požadavku SD.

e) povrch se zvláštní úpravou podle individuálního po
žadavku dokumentace stavby nebo požadavku sta
vebního dozoru.

18.3.6.7.10 Pokud dokumentace stavby nebo další usta
novení těchto TKP nestanoví jinak, bude povrchová 
úprava betonových konstrukcí pozemních komunikací 
provedena v těchto kategoriích:

Aa všechny neviditelné plochy,

Bd nebo Cd všechny viditelné plochy.

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

18.3.6.8 Sanace vad a poruch betonu při výstavbě, 
požadavky.

a) Jakékoli vady, případně poruchy betonových kon
strukcí, pohledových i zakrytých ploch smí být od- 
straněny nebo zakryty až po předchozím 
uvědomění SD a jím odsouhlaseným způsobem.

b) Způsob odstranění závažnějších vad a poruch, kdy se
např. rozhoduje, zda konstrukce vyhovuje z hledis
ka spolehlivosti a životnosti, musí být vždy odbor
ně posouzeny, projednány s projektantem 
a odsouhlaseny stavebním dozorem.Stavební do
zor si v případě potřeby vyžádá odborný posudek 
na náklady zhotovitele.

c) Pro opravy lze užít jen hmoty a systémy odzkoušené
a schválené v ČR. Tyto hmoty musí být vhodné pro 

daný typ aplikace na konkrétní stavební konstrukce 
z hlediska fyzikálně mechanických a jiných vlast
ností.
Při návrhu a provádění oprav betonu v konstrukci 
je nutno dbát, aby oprava byla funkční, měla odpo
vídající životnost, trvalé spojení s opravovaným 
betonem, zabezpečovala dlouhodobou a spolehli
vou ochranu betonu a výztuže, měla přiměřený es
tetický vzhled.
Odpovídající životností se rozumí bezporuchový 
stav opravovaného místa po celou dobu životnosti 
příslušné části betonové konstrukce, s předpokla
dem stejně intenzivní údržby opravovaného místa 
jako u bezchybných částí konstrukce. Obecně se ži
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votnost betonových konstrukcí předpokládá 80 - 
100 let (viz. ČSN 73 0031).

d) Technologický předpis na provedení opravy musí být
před zahájením prací na opravách schválen staveb
ním dozorem, musí obsahovat potřebné technické pa
rametry (např. pevnost betonu v tahu povrchové 
vrstvy, soudržnost s podkladem a.j.) a požadavky pro 
přípravu podkladu, podmínky pro skladování hmot, 
míchám a aplikaci, pro ošetřování a zkoušení, atd.
V předpisu se uvádí hodnoty důležitých parametrů 
zamýšlené opravy, kterých má být dosaženo, např.:

- životnost celého systému opravy,

- soudržnost s podkladem i jednotlivých vrstev 
mezi sebou,

- koeficient tepelné roztažnosti jednotlivých vrs
tev i souvrství,

- odolnost použitého systému vůči mrazu a che
mickým rozmrazovacím látkám,

- pevnost v tlaku, tahu, ohybu, modul pružnosti 
použitých hmot,

- schopnost přenést trhliny při teplotách pod 0° C,

- koeficient difúze pro vodní páru a CO2 (resp. di
fúzni odpor),

- nasákavost povrchů,

- průběhy nárůstu pevnosti jednotlivých hmot, 
případně doby zasychání či polymerace nátěrů 
a povlaků, a to v závislosti na teplotách,

- vhodnost hmot pro dosažení příznivých povr
chových vlastností, jako je například barva 
a struktura povrchu, rovinatost,

- schopnost ochrany výztuže před korozí,

- případné jiné parametry a údaje, které by mohly 
mít význam pro zamýšlenou opravu.

e) Pro provádění oprav tohoto druhu musí být prokázána
odborná způsobilost pracovníků zhotovitele podle 
TKP, kapitola 1.

0 Pro opravy nebo dodatečné úpravy mostovky jako 
podkladu pro izolaci platí ustanovení ČSN 73 6242 

a TKP 21. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, 
lze povrch upravit obroušením, otryskáním abrazi- 
vem, ocelovými kuličkami, vysokotlakou vodou, 
vodou s abrazivem, tvrdokovem, diamantovým 
broušením nebo jinou účinnou a vhodnou techno
logií. Technologie, při které dochází k narušení 
podpovrchové vrstvy betonu (např. mikrotrhlina- 
mi, podrcení atd.) za současného snížení hodnot je
jích pevnostních parametrů, nesmí být k úpravám 
použita. To platí i pro jiné části konstrukcí mimo 
mostovky.

g) Soudržnost vrstev vysprávky (vyrobené na silikátové 
bázi) s podkladem u nepojížděných betonových 
částí objektů je minimálně 1,2 MPa (ve stáří vy
správky 28 dnů a delším), pokud dokumentace ne

stanoví pevnost vyšší a použitá hmota má vlastní 
kohézni tahovou pevnost 1,2 MPa nebo vyšší.

h) Ochranné povlaky s nízkým modulem pružnosti sa
novaných betonových povrchu nezatížených pro
vozem musí splňovat především tyto požadavky:

- odolnost proti kombinovanému působení mrazu 
a chemických rozmrazovacích látek dle poža
davků v čl. 18.3.2,

- soudržnost ve spoji s betonovým podkladem 
min. 0,8 MPa,

- odolnost proti vzniku trhlin do 0,2 mm při -20°C 
(může být upřesněno pro konkrétní případy pod
le místa aplikace),

- vodotěsnost dle ČSN ISO 7031 nebo přílohy č. 5 
TKP a odolnost ropným látkám, vyžadují-li to 
provozní podmínky,

- propustnost pro vodní páru (difúzni odpor ekvi
valent. tl. vzduch, vrstvy v rozmezí 0,5 m až 4 m 
podle místa aplikace),

- stálost při ultrafialovém ozařování v případech 
aplikace na osluněných površích,

- odolnost vůči ostatním vlivům v místě aplikace 
(mechanickému, chemickému a biologickému 
namáhám),

- přijatelné estetické působení,

- životnost odpovídající původní předpokládané 
životnosti konstrukční části.

i) Četnosti a druhy průkazních a kontrolních zkoušek
hmot a postupů pro opravy betonu předkládá zho
tovitel k odsouhlasení SD v dohodnutém termínu 
před zahájením oprav.

j) Pro sanaci jakéhokoliv druhu trhlin v betonu libovolné
části konstrukce musí být zhotovitelem zpracován 
a SD schválen předem technologický postup. Po
stupuje se podle TP 88 - opravy trhlin v betonových 
konstrukcích.

k) Při návrhu, provádění a kontrole jakosti se po předcho
zím schválení SD může při běžných sanacích vad 
a poruch betonu na objektech mostů a jiných betono
vých konstrukcí vycházet také z TP 89 - Ochrana po
vrchů betonových mostů proti chemickým vlivům.

l) Při zvlášť technicky náročných opravách vad a poruch
(např. nosných konstrukcí mostů) je zhotovitel po
vinen postupovat podle TP 89 - Ochrana povrchů 
betonových mostů proti chemickým vlivům nebo 
podle předpisů viz. 18.11.2, podle požadavku sta
vebního dozoru. Sanaci vad a poruch lze v tomto 
případě zahájit po provedení referenčních ploch 
a jejich odsouhlasení stavebním dozorem. Při těchto 
náročných opravách zhotovitel na své náklady za
bezpečí odborný dozor, předem schválený objedna
telem, který bude provádět kontrolu prací 
a poskytovat odborné konzultace stavebnímu do
zoru.
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18.3.7 Prefabrikované dílce - výroba

18.3.7.1 Výroba dílců, beton a složky betonu, 
ostatní materiály

Podkladem pro výrobu prefabrikovaných dílců je schvá
lená RDS, jejíž součástí jsou zvláště výkresy tvaru a vý
ztuže, statický výpočet a detaily. Tato dokumentace 
musí být zpracována v těch případech, kdy se prefabri
kované dílce nevyrábějí podle schváleného typového 
podkladu, nebo když typový podklad není upraven dle 
CSN 73 6206 Z2.

Při zpracování dokumentace je zhotovitel povinen dodr
žet stanovené výrobní a montážní odchylky (třídu přes
nosti) rozměrů včetně odchylek uložení výztuže, 
zohlednit požadavky podle vhodnosti pro stupeň agresi
vity prostředí, zohlednit požadavky na vzhled dílce, 
strukturu povrchu a druh případné povrchové úpravy.

Dílce pro stavby musí být dodávány z výrobny se zave
deným certifikovaným systémem jakosti dle ČSN ISO 
řady 9000 neboje prováděna certifikace výrobku ve vý
robnách a je zde zabezpečena cizí nezávislá odborná 
kontrola jakosti. To se týká i dílců dodatečně i předem 
předpjatých.

Pokud po přechodnou dobu tento požadavek nebude 
možno splnit, je nutno v ZTKP jako součásti smlouvy 
o dílo pro konkrétní stavby stanovit podrobné podmínky 
a zásady kontroly jakosti a systému přejímání dílců, kte
ré musí obsahovat podmínku prověření odborné způso
bilosti výrobny nezávislou odbornou organizací dle 
schválení objednatele.

Pokud není ve výrobně zaveden certifikovaný systém ří
zení jakosti, jsou prefabrikované prvky nosných kon
strukcí a spodních staveb mostních objektů, opěrných 
a zárubních zdí, případně jiné prefabrikované prvky, 
které určí objednatel před zahájením jejich výroby, sta
vebním dozorem přejímány ve výrobně (pokud ZTKP 
nestanoví jinak). Při odsouhlasení expedice dílců na 
stavbu a při jejich převzetí se postupuje podle 
čl.18.3.7.6.

Pro výrobu, kontrolu a dodávání stavebních dílců z hut
ného betonu prostého, železobetonového i předpjatého 
platí ČSN 72 3000 a s ní související ČSN 73 2401 a ČSN 
P ENV 206, která určuje vlastnosti betonu.

Speciální požadavky na dílce z betonu předem i doda
tečně předpjatého jsou stanoveny v ustanoveních těchto 
TKP, neboje specifikuje dokumentace.

Kvalitativní požadavky na složky betonu a beton jsou 
uvedeny v ustanoveních těchto TKP. Beton pro výrobu 
dílců všeobecně je popsán v těchto TKP. Další závazné 
normy pro výrobu a montáž dílců jsou uvedeny v sezna
mu v čl. 18.11.

Vlastnosti betonu pro jednotlivé druhy dílců navrhova
ných do konkrétních podmínek (dle účelu použití), jsou 
stanoveny v ČSN 73 6206 Z2, a v příslušných kapitolách 

TKP, pokud požadavky na beton a jeho vlastnosti jsou 
vyšší než je stanoveno v ČSN 73 6206 Z2.

Požadavky na trvanlivost betonu stanovuje článek
18.3.2 těchto TKP.

Pokud ve stávajících normách případně typových pod
kladech nebo v dokumentaci pro výrobu dílců jsou po
žadavky na vlastnosti betonu definovány odlišně od 
vlastností definovaných v TKP, platí ve všech případech 
parametry dle TKP.

18.3.7.2 Kvalita dílců

Není-li třída přesnosti stanovena v dokumentaci, v pří
loze č.4 TKP 18 (přesnost vytyčování a geometrická 
přesnost mostních objektů) nebo v jiných kapitolách 
TKP nebo ZTKP, vyhoví výrobky s třídou přesnosti 
alespoň 10 dle bývalé ČSN 73 0220 (1986), tab. 1 resp. 
bývalé ČSN 73 0210 (1984), příloha 1.

Maximální přípustné odchylky jsou:

a) u betonových dílců pro vedení povrchové vody vyho
vující třídě přesnosti 10,

b) u dílců mostních podpěr, prvků protihlukových stěn,
betonových svodidel, opěrných a zárubních zdí, 
podchodů a propustků, vodohospodářských objek
tů, železobetonových nosných konstrukcí a obdob
ných konstrukcí vyhovující třídě přesnosti 9,

c) u dílců nosných konstrukcí a mostních podpěr z před
pjatého betonu, mostních říms a prefabrikovaných 
bloků pod ložisky vyhovující třídě přesnosti 8.

Při návrhu dílce nesmí být v dokumentaci předepsána 
nižší třída přesnosti (tj. větší tolerance a horší kvalita), 
než je uvedeno v jednotlivých kapitolách TKP nebo 
ZTKP a výše v bodech a), b), c).

Nevyhovují-li běžně vyráběné dílce těmto požadavkům, 
nesmí být zabudovány bez souhlasu stavebního dozoru, 
případně po předchozím vyjádření projektanta.

Pro výrobu a kontrolu jakosti prefabrikovaných dílců 
konstrukcí mostů a důležitých konstrukčních prvků 
a u předem dohodnutých objektů případně stanovených 
v ZTKP, musí zhotovitel zpracovat technickovýrobní 
a technologickou dokumentaci, (technologická pravid
la), která se min. 1 měsíc před zahájením výroby před
kládá objednateli ke schválení. Tato dokumentace musí 
obsahovat také podrobné technické podmínky stanovu
jící kvalitativní parametry, systém kontroly jakosti, plán 
kontrolních zkoušek s vymezením celků betonu, dovo
lené výrobní a montážní tolerance, způsob a dobu ošet
řování, podmínky pro expedici, dopravu, skladování, 
apod.

Tato dokumentace je závazná jak pro výrobce dílců, tak 
pro zhotovitele konstrukce.

18.3.7.3 Požadavky na vlastnosti dílců

Fyzikálně mechanické vlastnosti betonu a odolnost be
tonu dílců proti působení vlivu prostředí, v němž budou 
užity, musí být v souladu s požadovanou trvanlivostí 
a životností díla. Tyto požadavky musí specifikovat do
kumentace.

19



Minimální vlastnosti betonu pro jednotlivé druhy dílců 
navrhovaných do konkrétních podmínek (dle účelu po
užití), jsou stanoveny v ČSN 73 6206 Z2.

Požadavky na trvanlivost betonu stanovuje článek
18.3.2 těchto TKP.

Trhliny v betonu dílců nejsou přípustné, snižují-li 
funkční nebo statickou způsobilost dílce nebojeho navr
hovanou či požadovanou životnost.

U dílců, které nemají odpovídající povrchové vlastnosti 
nebo krytí výztuže, může objednatel připustit sekundár
ní ochranu jako náhradní řešení ochrany betonu proti 
korozi pro ty konstrukční části, které jsou vystaveny niž
šímu stupni agresivity prostředí, např. 2b. Pokud nelze 
sekundární ochranu provést, nebo s nabízeným způso
bem stavební dozor nesouhlasí, je nutno dílce označit a z 
použití vyřadit.

Betonové dílce s povrchovými trhlinami v povrchových 
podhledových plochách širšími než 0,1 mm se obecně 
nepovažují za odolné v prostředí 3b dle ČSN P ENV 206 
a s trhlinami širšími než 0,2 mm v prostředí 2b dle ČSN 

P ENV 206.

Požadavky na minimální krytí výztuže betonem u vy
ztužených prefabrikovaných dílců (železobetonových 
i předpjatých) jsou stanoveny ČSN 73 6206 Z2 pro mos
ty, v příloze 2 TKP 18 i pro ostatní konstrukce. Rozumí 
se jím nejmenší vzdálenost mezi povrchem dílce a povr
chem nejbližší výztuže (třmínku, spony). Pokud nelze 
zajistit dostatečné krytí, může být u některých prvků 
nebo jejich částí snížené krytí nahrazeno po předchozím 
odsouhlasení stavebním dozorem sekundární ochranou 
betonu nebo výztuže s dlouhodobou účinností.

V odůvodněných případech (např. při výrobě tenkosten
ných armovaných dílců a.p.) je možno se odchýlit od po
žadavků TKP na skladbu kameniva do betonu dílců 
a použít např. HDK max. zrnitosti 8 mm.

Používané odformovací prostředky, povrchové ochran
né látky a další chemické přípravky použité při výrobě, 
ošetřování a montáži dílců musí být navrženy a používá
ny v souladu s požadavky čl.3.1.6 ČSN 72 3000, čl.
18.3.6.5 těchto TKP a dále za těchto podmínek:

a) jejich použitím nesmí být ztížena nebo znemožněna
údržba konstrukcí z dílců (např. udržovací impreg
nace povrchu betonu ke zvýšení odolnosti, nátěry 
a povlaky na beton pro zvýšení životnosti aj.)

b) jejich použití nesmí znemožnit navazující další tech
nologie (například související s prováděním izola
cí, spřažení s monolitickou částí konstrukce apod.)

c) jejich použitím nesmí vzniknout pohledové vady vi
ditelných ploch dílců.

18.3.7.4 Ošetřování dílců

Pro ošetřování dílců platí ustanovení čl. 18.3.6.3 těchto 
TKP.

Vlastnosti betonu po tepelném ošetřování prvků z pro
vzdušněného betonu musí být vždy prověřeny zkouška
mi. Na základě těchto zkoušek se přesně definuje průběh 
ohřevu (doba odležení betonu, nárůst teploty a její nej-

vyšší hodnota, pokles, rozdíl teplot v dílci aj.) tak, aby 
nedocházelo k porušování vzduchových pórů, nežádou
címu vzniku kapilárních pórů a snížení mrazuvzdornosti 
a odolnosti betonu vůči agresivnímu prostředí.

18.3.7.5 Značení dílců
Označení na dílci, mimo požadavků ČSN 72 3000, čl. 
4.7, musí u dílců nosných konstrukcí a spodních staveb 
mostů obsahovat také identifikační číslo dílce vyznače
né trvanlivým způsobem v místě přístupném po zabudo
vání podle schváleného technologického pravidla viz 
18.3.7.2.

Pokud toto označení nelze provést, je nezbytné vyhoto
vit odpovídající plán uložení dílců (kladečský plán) 
a předat jej SD jako součást dokumentace skutečného 
provedení objektu.

18.3.7.6 Přebírání dílců

18.3.7.6.1 Pokud není zaveden ve výrobně certifikova
ný systém jakosti, řídí se přejímky čl. 18.8.3.

18.3.7.6.2 K odsouhlasení expedice dílce na stavbu 
a k jeho přejímce předloží zhotovitel „Certifikát o jakos
ti a kompletnosti dodávky“ jednotlivých prefabrikova
ných prvků. Součástí certifikátu jsou doklady o jakosti 
betonu, o kontrole shody podle ČSN P ENV 206, o beto
nářské výztuži, doklady o předpínání, injektování a o ja
kosti povrchových úprav a kontrole rozměrových 
tolerancí s jejich vyhodnocením, doklady o jakosti po
užitého materiálu pro kotvení předpínací výztuže a pod. 
O provedené přejímce prefabrikovaných dílců se do sta
vebního (montážního) deníku provede zápis. Nepřevza
té dílce se zřetelně označí a nesmí být expedovány nebo 
zabudovány. Pokud nejsou stavební dílce přejímány ve 
výrobně, provádí se jejich přejímka na staveništi před 
zabudováním.

18.3.7.6.3 U prefabrikovaných dílců nosných konstruk
cí mostů nebo u těch, kde si to zástupce objednatele vy
hradí, se provádí vizuální kontrola jejich stavu před 
vydáním souhlasu k zabudování (kontroluje se zejména 
změna v důsledku dopravy, skladování a manipulace).

18.3.7.6.4 Nestanoví - li dokumentace stavby nebo 
ZTKP podrobněji, provádí zhotovitel u mostních nosní
ků a podobných prvků měření vzepětí a jiných staticky 
důležitých geometrických parametrů podle předpisu 
v technologických pravidlech pro výrobu, a to ve výrob
ně před expedicí dílce. Naměřené hodnoty parametrů 
a jejich vyhodnocení předkládá zhotovitel SD při odsou
hlasení expedice a při přejímce dílců.

18.3.7.7 Provádění konstrukcí z dílců

Pro provádění konstrukcí z betonových stavebních dílců 
platí dokumentace stavby, TKP, příslušné ČSN pro 
daný druh konstrukce.

Pro provádění a kontrolu montovaných betonových 
konstrukcí staveb platí ČSN 73 2480 (94/03).
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V případě mostních konstrukcí platí pro provádění do
kumentace, jejíž součástí jsou technologická pravidla 
nebo podmínky pro montáž, injektování, předpínání. 
Souhlas k zabudování dílců nebo jejich montáži dává 
SD zápisem do stavebního deníku na základě:

a) úspěšně provedené přejímky dílců ve smyslu ustano
vení čl. 18.3.7.6,

b) pozitivního výsledku kontroly konstrukce nebo její
části, na kterou mají být stavební dílce osazeny
nebo namontovány (výsledky kontrolních zkou
šek, geodetických měření, prohlídka a pod.) SD,

c) vyhovujícího výsledku kontroly dokladů, konstrukcí,
materiálů, zařízení a opatření souvisejících s násle
dující montáží.

18.3.8 Injektáž kabelových kanálků

18.3.8.1 Všeobecně
Obecně pro injektování platí ČSN 73 2401 kapitola 8. 
Injektáž je jednou z rozhodujících činností, která pod
miňuje životnost předpjaté konstrukce. Injektážní práce 
nesmí být prováděny bez trvalého odborného vedení in- 
jektážních prací injektážním technikem zhotovitele. In
jektážní práce na mostních konstrukcích nebo 
u prefabrikovaných prvků mostních konstrukcí nelze 
provádět bez vědomí a účasti SD. Prefabrikované prvky 
lze ve výrobně injektovat bez účasti zástupce SD jen 
tehdy, pokud je zaveden certifikovaný systém jakosti 
nebo jde o výrobky s certifikátem jakosti. Protikorozní 
ochrana kabelů se soudržností se zajišťuje vyplněním 
všech kanálků a dutin cementovou injektážní maltou. 
Protikorozní ochrana ostatních kabelů se zajišťuje dle 
specifikace v dokumentaci, ČSN 736207, ČSN P 
742871 nebo ZTKP. Kotvy a spojky se musí obetonovat 
nebo chránit maltou. Druh betonu nebo malty musí mít 
takové vlastnosti a tloušťku, aby spolehlivě a dlouhodo
bě ochránily kotvy a spojky před korozí během život
nosti konstrukce. Minimální krytí kotev a spojek je 40 
mm, pokud dokumentace nebo ZTKP nestanoví krytí 
vyšší. Minimální množství cementu je 400 kg PC na 1 
m3 malty. V místech s teoretickou možností zatékání 

vody se solemi je nutno k ochraně (k obetonování) před- 
pínacích kotev, spojek, tlumičů závěsů a podobně, po
užít malt nebo betonů s odolností v prostředí 3b. Kabely 
a další části předpínacího systému musí být chráněny 
před korozí. Pokud přestávka mezi předpínáním a injek- 
továním přesáhne dovolenou dobu 14 dnů (dle ČSN 73 
2401), musí se chránit kabely dočasnou ochranou až do 
provedení injektáže. Dočasná ochrana se musí použít i v 
tom případě, když jsou kabely před předpínáním na 
nebo v konstrukci, pokud dokumentace nebo stavební 
dozor s ohledem na konkrétní podmínky nestanoví dobu 
kratší.

Použitý prostředek i systém dočasné ochrany musí mít 
odpovídající osvědčení akreditované zkušebny nebo or
gánu autorizovaného pro zkoušení předpínací výztuže 
a její ochrany (viz.čl.18.2.8), přitom ochranný prostře
dek nebo ochranný systém nesmí mít škodlivý vliv na 
předpínací výztuž, injektážní maltu nebo soudržnost.

Zmíněné osvědčení včetně postupu pro provádění 
dočasné ochrany musí být vždy předloženo SD k posou
zení pro konkrétní případ použití. Na základě těchto do
kladů, pokud vyhovují, povoluje SD provedení 
příslušných prací. U složitých a rozsáhlých konstrukcí 
řeší systém ochrany výztuže a termíny pro zainjektování 
zvláštní technologické postupy, v předstihu vypracova
né zhotovitelem a odsouhlasené SD.

Před zahájením injektování se musí prověřit, zda nejsou 
kabelové kanálky a prostředky pro odvzdušnění a od
vodnění ucpány. Ucpané kanálky se musí pročistit a veš
keré překážky průchodu injektážní malty se musí 
odstranit. Ucpané kanálky musí být profouknuty stlače
ným vzduchem, ev. propláchnuty vodou a v neprůchod
ných místech se musí provést potřebná opatření, např. 
provrtat nebo prosekat beton. Ještě před snížením teplot 
konstrukce pod 0°C se musí provést taková opatření, 
aby nezamrzla voda v kabelových kanálcích, které nej
sou zainjektovány. To se týká i kotevních kapes a jiných 
dutin určených k zainjektování. Při injektování musí být 
zachován postup předepsaný v dokumentaci nebo 
v technologickém předpisu vypracovaném zhotovite
lem. Podkladem pro vydání souhlasu s injektáží kabelo
vých kanálků je předložení dále uvedených dokladů:

a) Vyhodnocené předpínací protokoly, ze kterých je
zřejmé, že byl dodržen čl. 18.15.9.4 těchto TKP 
a ČSN 73 2401 čl. 7.3.6, 7.3.9.

b) Průkazní zkoušky injektážní malty dle ČSN 73 2401
a těchto TKP.

c) Technologický předpis pro provedení injektáže, není-
li tento součástí objednatelem schválené dokumen
tace stavby.

d) Zpráva o průběhu a výsledcích zkoušky injektovatel-
nosti.

e) Osvědčení o vlastnostech výrobku použití přísad do
injektážních malt pro předpínací výztuž, pokud 
mají být přísady použity (vydá státní zkušebna).

Na základě předložení a posouzení uvedených dokladů 
a kontroly dalších požadavků uvedených v těchto TKP 
dává stavební dozor souhlas s injektováním předpína- 
cích kanálků a obetonováním kotev konstrukce zápisem 
do stavebního deníku.

18.3.8.2 Cementová injektážní malta

Vlastnosti a použitelnost injektážní malty a jejich složek 
musí být prověřeny před zahájením injektování průkaz
ními zkouškami dle 18.4. Zpráva o průkazní zkoušce 
musí být předložena SD min. 14 dní před zahájením in
jektáže ke schválení.

V průběhu injektování se kontroluje jakost injektážní 
malty kontrolními výrobními zkouškami dle 18.5.

Požadavky na složky injektážní malty viz 18.2.10.

Složení a způsob míchání injektážní malty musí být vo
leny tak, aby její konzistence a krychelná pevnost splňo
valy požadavky čl. 18.2.10.
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18.3.8.3 Mechanizace a vybavení pro injektáž

Vybavení pro injektáž se skládá z aktivační míchačky, 
zásobníků a čerpadla se všemi potřebnými spojovacími 
hadicemi, dávkovacího zařízení pro vodu a cement a ze 
zkušebního zařízení. Míchačky musí umožnit výrobu 
malty homogenní konzistence a plynulou dodávku pro 
injektážní zařízení. Jejich kapacita musí být dostatečná, 
aby se zajistila injektáž kanálku včetně odvzdušnení bez 
přerušení při požadované rychlosti injektáže. Injektážní 
zařízení musí zajistit plynulou činnost s mírnými změ
nami tlaku a zpětný oběh malty při zastavení skutečné 
injektáže. Zařízení musí mít manometr a nesmí vyvodit 
tlak vyšší než 2 MPa. Všechna vedení čerpadla musí mít 
minimální počet ohybů, ventilů a změn průměru. Poža
duje se T kohout pro odběr vzorků. Zařízení musí zajistit 
udržení tlaku po dokončení injektáže a použití uzavíra
cího ventilu nesmí způsobit pokles tlaku v kanálku.

Požaduje se vybavení míchačky sítem s okem 2 mm, 
umístěným pod výpustí malty z míchačky do zásobníku 
malty tak, aby z veškeré malty byly odstraněny částice 
větší než 2 mm.

Během injektáže zajistí zhotovitel přítomnost přiměře
ného provozuschopného výplachového zařízení a ná
hradního zdroje energie, aby umožnil kompletní 
odstranění malty z kanálků při poruše injektážního zaří
zení nebo jiném přerušení před ukončením injektáže.

Všechna zařízení budou udržována čistá, zbytky mate
riálů se odstraní mytím dle požadavků stavebního dozo
ru. Injektážní malta se musí míchat strojně 
v rychloběžných míchačkách osvědčených soustav 
s přiměřenou výkonností. Injektování se musí provádět 
čerpadly, která jsou schopna vhánět injektážní maltu do 
kabelových kanálků pomalu, plynule, rovnoměrně a za 
tlaku předepsaného technologickým předpisem pro in
jektáž. Čerpadla musí být vybavena manometry měřicí
mi přetlak malty během injektáže. Strojní vybavení pro 
přípravu injektážní malty a injektáž musí být odsouhla
seno SD.

18.3.8.4 Dávkování a míchání malty

Pro míchání injektážní malty platí obecně ČSN 73 2401.

Všechny materiály budou dávkovány podle hmotnosti 
kromě vody, která může být dávkována podle hmotnosti 
nebo objemu. Přesnost dávkování bude:

±2% pro cement

+1 % pro záměsovou vodu z požadovaného množství.

Podle podmínek prostředí a vlivu materiálů (např. teplo
ta, sestavení kabelu, vlastnosti použitého cementu) musí 
být vodní součinitel dodržen co možno nejnižší s ohle
dem na požadované plastické vlastnosti malty.

Materiál bude míchán tak, aby se vyrobila homogenní 
směs, která se neustále pomalu promíchává až do oka
mžiku čerpání do kabelového kanálku. Při míchání se 
nejprve přidává voda, potom cement a příměsi. Dávky 
cementu se smí přidat najednou nebo postupně až do při
dání celkového množství. Minimální doba míchání se

musí určit přiměřeně podle výsledků průkazních zkou
šek malty.
Teplota čerstvě namíchané malty musí odpovídat ČSN 
732401, skutečně změřená teplota musí být uvedena ve 
všech zprávách o provedených zkouškách. U míchačky 
musí být vyvěšen použitelný, aktuální a čitelný předpis 
pro dávkování složek a postup míchání.

18.3.8.5 Injektování

Pro injektování obecně platí ČSN 73 2401.

Dodržet se musí tyto postupy:

a) U složitějších konstrukcí, kde délka kanálku je větší
než 30 m nebo tehdy, když je rozdíl průřezu kabe
lového kanálku a plochy výztuže větší než 
4 000 mm2, se pro injektování musí zpracovat sa

mostatný technologický předpis, který musí být 
předložen ke schválení SD, pokud technologický 
předpis není součástí objednatelem schválené do
kumentace.

b) Kabelové kanálky se musí injektovat jednotlivě.

c) Před zahájením injektování se musí prověřit, zda nej
sou kabelové kanálky a odvzdušňovací otvory 
ucpány nebo navzájem propojeny.

d) Ucpané kanálky nebo prvky odvzdušnění se musí
pročistit a všechny překážky odstranit.

e) U propojených kanálků je nutno provést injektáž sou
časně.

f) Kabelové kanálky dle bodu a) tohoto článku musí být
opatřeny uzavíratelnými ventily nebo kohouty pro 
možnost podržení předepsaného tlaku po nutnou 
dobu a pro možnost opakované injektáže, která 
u těchto kanálků musí být provedena.

g) Musí se provést kontrola, že systém kabelových ka
nálků, injektážních a odvzdušňovacích trubiček je 
prostupný pro injektážní maltu. To se zajistí pro- 
fouknutím systému (t.j. každého kanálku) suchým 
vzduchem bez příměsí oleje a kontrolou jednotli
vých míst odvzdušnění a odvodnění. Voda z kabe
lových kanálků se musí odstranit. K tomuto účelu 
slouží eventuálně odvodnění nejnižších míst a pro- 
fouknutí kanálku suchým stlačeným vzduchem.

h) Písemný souhlas stavebního dozoru musí být vydán
před zahájením injektážních prací. Injektování 
musí být plynulé a dostatečně pomalé, aby se za
bránilo rozmísení složek malty. Injektování malty 
se provádí při rychlosti 5 až 10 metrů za minutu, 
k jinému postupuje třeba souhlas SD. Metoda in
jektáže musí zajistit úplné vyplnění kanálku a ob
klopení oceli. Malta se musí nechat vytékat z každé 
odvzdušňovací i odvodňovací trubičky a konce ka
nálku tak dlouho, až je její konzistence shodná s 
konzistencí vyrobené malty. Dále se zachytí do čis
té nádoby dalších 5 litrů u každého místa odvzduš
nění, pokud je třeba provést kontrolní zkoušky, 
zkouší se podle TKP a potom se vyřadí. Otvor se 
pevně uzavře. Všechny odvzdušňovací a odvodňo-
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vaď trubičky se uzavřou podobným způsobem po
stupně ve směru injektování kromě těch, které jsou 
umístěny 400 mm za vrcholy oblouků a které se 
uzavřou před příslušným otvorem ve vrcholu ob
louku. K uzavření všech otvorů se požaduje použít 
kohoutů, které jsou pevně napojeny na odvzdušňo- 
vací a odvodňovací trubičky.

i) Injektážní otvory se potom uzavřou kohoutem pod tla
kem a přetlak 0,6 MPa se udržuje ještě aspoň 1 mi
nutu. Uzávěr mezi čerpadlem a kanálkem se 
uzavře, zpětný oběh malty se otevře. Hadice zůstá
vají napojeny, čerpadlo je v činnosti při zpětném 
oběhu malty. Odvzdušňovací otvory v nejvyšších 
bodech se po 1 až 10 minutách od dokončení injek
tování opatrně znovu postupně po jednom otevřou 
a ihned zavřou, ev. vzduch nebo voda se nechají 
uniknout, únik vzduchu, vody nebo malty se zazna
mená a hlásí okamžitě SD. Potom je nutno kohouty 
znovu uzavřít a v kanálku opět vyvodit přetlak in
jektážní malty 0,6 MPa. Kohouty nesmí být od tru
biček odmontovány dříve než po 24 hodinách od 
dokončení injektáže. Zainjektované kanálky nesmí 
být vystaveny nárazu nebo vibracím po dobu 24 
hodin od injektáže.

j) Nejméně 48 hodin po injektáži se za přítomnosti SD
kontroluje hladina malty v injektážních a odvzduš- 
ňovacích trubičkách a případně doplní čerstvě na
míchanou směsí. Dále se, pokud to je možné, 
odstraní kryty kotev a pořídí se fotografická doku
mentace s jasným popisem. Tato dokumentace je 
nedílnou součástí dokumentace skutečného prove
dení stavby.

k) Jestliže má SD pochybnosti o úplném zainjektování
kabelových kanálků, může požadovat na zhotovi
teli provedení nedestruktivních zkoušek, případně 
kontroly endoskopem.

l) Zhotovitel pořídí úplný záznam injektážního postupu
pro každý kanálek. Kopie těchto záznamů budou 
předány SD do 24 hodin po injektáži.

m) Odvzdušňovací trubičky se utěsní po dokončení in
jektáže tak, aby se zajistila vodotěsnost a uzavření 
kabelů nezávisle na hydroizolaci povrchu mostov
ky.

n) Bezprostředně před zahájením injektování se musí
propláchnout kabelové kanálky (které nejsou tvo
řeny ocelovou trubkou) čistou vodou, aby se po
vrch betonu navlhčil.

o) Injektování je možné skončit, vyteklo-li na druhém
konci, popř. na nejvyšším místě kabelového kanál
ku dostatečné množství injektážní malty stejno
měrného složení, které odpovídá vháněné maltě. 
Po vyplnění celého kanálku injektážní maltou 
musí, pokud technologický postup injektáže nesta
noví dobu delší. Celkem se tedy každý kanálek tla- 
kuje 2x (poprvé před vypouštěním vzduchu po 
dobu 1 - 10 min., podruhé po vypuštění min. 5 mi
nut).

p) Injektování mohou provádět pouze pracovníci s přimě
řenými znalostmi, výcvikem a ověřenou praxí při 
provádění těchto prací, jejichž způsobilost je osvěd
čena podle schváleného postupu (certifikace).

Předpínání a injektování se provádí za dohledu zodpo
vědného technika s příslušnými znalostmi, výcvikem 
a zkušenostmi v provádění podobných činností. Tato 
osoba musí být přítomna během všech činností a musí 
být odpovědná za dodržování technických a bezpečnos
tních předpisů vztahujících se k uvedeným činnostem. 
Jmenovaná zodpovědná osoba musí mít souhlas staveb
ního dozoru k vykonávání těchto prací.

Zodpovědný technik musí mít osvědčení podle schvále
ného systému ověřování odborné způsobilosti a potře
bnou kvalifikaci.

18.3.8.6 Klimatické podmínky
Očekává-li se, že venkovní teplota poklesne pod 5°C, je 
nutno zaznamenat přesně minimální a maximální teplo
tu vzduchu a konstrukcí sousedících s injektovanými 
kanálky. Nesmí se použít zmrzlé materiály, kanálky 
a zařízení nesmí obsahovat námrazy a led. Injektování 
se nesmí provádět při teplotě nižší než 5°C nebo je-li 
pravděpodobný pokles pod 5°C v následujících 5 dnech, 
pokud se nezajistí zahřívání prvku konstrukce nad 5°C 
po dobu nejméně 5 dnů. Přitom musí být dodržena 
všechna další ustanovení ČSN 73 2401. Metoda zahří
vání musí být odsouhlasena SD. Kanálky se nesmí za
hřívat horkou párou.

Při teplotách vzduchu nižších než 0°C je injektování bez 
zvláštních opatření schválených SD zakázáno.

Po dobu tuhnutí injektážní malty musí být udržována 
teplota betonu v okolí kanálků +5°C po dobu 5 dnů, 
není-li zkouškami prokázána jako dostatečná doba kratší.

18.3.8.7 Opravy vad

Zjistí-li se při kontrole zainjektování kanálků, že někte
ré části kanálků, případně celé, nejsou řádně vyplněny 
injektážní maltou, musí zhotovitel vypracovat technolo
gický postup opravy injektáže a před zahájením opravy 
jej přeložit SD ke schválení. Oprava nesmí být započata 
bez souhlasu SD.

Musí být umožněn odvod vzduchu z nevyplněných částí 
kanálků a dodržena všechna ustanovení ČSN 73 2401 čl.
8.3. S ohledem na povinnost nepřetržité přítomnosti SD 
při injektáži se provádí kontrola zaplnění kanálků injek
tážní maltou pouze namátkově vizuálně v oblastech ko
tev, kontaktních spar, případně odvzdušňovacích 
trubiček.

Při zjištění hrubých závad během injektáže, tj. např. při 
nedostatečné připravenosti zhotovitele, při neodborném 
vedení prací, při špatném stavu strojního zařízení nebo 
nedodržování technologie injektáže, je přítomný SD 
oprávněn injektážní práce okamžitě zastavit.

Došlo-li však již přesto ke vzniku evidentních vad injek
táže nebo byly hrubé závady zjištěny vizuální namátko
vou kontrolou, může SD požadovat kontrolu 
skutečného zainjektování některou speciální diagnos
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tickou metodou na náklady zhotovitele (zpravidla endo- 
skopická metoda, metoda vyplňování prázdných 
kanálků vodou nebo vzduchem při měření jeho množ
ství, impakt metoda akustického sondování dutin s ově
řením, radiografie, radiometrie a podobně).

18.3.8.8 Injektážní zkouška (zkouška injektova- 
telnosti)

Každý zhotovitel dodatečně předpjatých mostních kon
strukcí musí provést alespoň jednu injektážní zkoušku 
pro každý systém vedení kabelů (1 ks pro kabely v ka
nálcích, 1 ks pro volné kabely nebo závěsy, 1 ks pro 
předpínací tyče vč. spojek) v souladu se zde předepsa
ným postupem. Tato zkouška se provádí k prokázání in- 
jektovatelnosti kabelových kanálků každého systému 
dodatečného předpínání, musí ji lx provést každý zho
tovitel systému předpínání. Zkoušky mají v praxi proká
zat, že metoda a postup injektáže navržené zhotovitelem 
zajišťují kompletní vyplnění kanálků a dokonalé obalení 
předpínací výztuže maltou.Zkoušku provádí každý zho
tovitel nejméně lx za dva roky. Je nutno ji dále provádět 
vždy při změně součástí systému předpínání, případně 
při změně technologických postupů injektáže, případně 
požaduj e-li to SD nebo ZTKP.

Nejméně 56 dní před plánovaným zahájením sestavová
ní kabelových kanálků pro systém předpínání na stavbě 
provede zhotovitel zkoušky injektování podle realizační 
dokumentace. Zkoušky budou zahrnovat všechny pří
slušné detaily kabelových kanálků, systémy trubiček 
pro odvzdušnění a injektování, podpor kanálků a před- 
pínacích kotev, včetně tzv. mrtvých kotev.

Předpínací kabely budou přitom dostatečně napjaty tak, 
že lana v kanálku budou představovat typické uspořádá
ní. Všechny metody a materiály budou stejné jako 
v RDS typického objektu a budou předloženy ke schvá
lení SD jako část detailního popisu metody.

Injektování včetně kontrolních zkoušek se provede 
v souladu s TKP. Po třech dnech zhotovitel opatrně roz
řízne a obnaží příčné a podélné řezy kanálkem a kotvami 
podle požadavku SD příslušného k této zkoušce, aby 
prokázal, že kanálky jsou plně zainjektovány, avšak nej
méně na 4 místech v délce min. 1 bm, a to v kotvách, 
spojkách, nejvyšších místech kanálku atd.

Zhotovitel vypracuje zprávu se všemi detaily o provede
ných zkouškách, jejich výsledcích, s fotografiemi řezů 
kanálky.

Předpínání pro definitivní stav nebude schváleno bez pí
semného souhlasu SD s postupem injektování a s vý
sledky předložené zprávy o injektážní zkoušce. Zpráva 
o průběhu a výsledcích zkoušky injektovatelnosti nesmí 
být starší než 2 roky.

18.3.8.9 Kabelové kanálky

Systém kabelových kanálků, jejich spojek, injektážních 
a odvzdušňovacích trubiček, odvodnění přechodových 
částí u kotev a krytů kotev musí vytvářet kompletní 
vzduchotěsné a vodotěsné uzavření kabelů. Systém 
bude plně kompatibilní s kotevním systémem. Těsnost 
bude testována přetlakem vody 0,05 MPa před betonáží,

aby se prověřila jeho neporušenost a správné sestavení, 
pokud si to stavební dozor vyžádá. Jako minimum se po
žaduje dosáhnout při testech stejných výsledků, jaké 
udává výrobce u prověřených systémů. Zhotovitel dolo
ží zkouškou, že utěsnění kabelu zůstane neporušené po 
předpínání.

Odvzdušňovací trubičky o minimálním vnitřním prů
měru 25 mm budou umístěny u kotev, spojek, podstat
ných změn průřezu kanálku, smyček oblouků, 400 mm 
za mezilehlými oblouky (za vrcholy oblouků) ve směru 
injektáže a podle dalších pokynů SD. Maximální možná 
vzdálenost odvzdušňovacích trubiček je 15 m, pokud 
SD nestanoví jinak. Velikost a rozmístění trubiček smí 
být změněna, pouze pokud zkoušky prokáží vhodnost 
těchto změn. Odvzdušňovací trubičky musí být pevně 
spojeny s kanálky. Odvzdušňovací, odvodňovací ani in
jektážní trubičky nesmí být v betonu zalomeny nebo 
zmáčknuty .Trvale se musí zabránit, aby v kanálcích ne
stála voda a před injektáží se musí provést pečlivé vyčiš
tění. Všechny kotvy se utěsní ochrannými kryty a opatří 
injektážními a odvzdušňovacími trubičkami. Utěsnění 
kotev musí umožnit plynulou injektáž přes kotevní ob
jímku nebo injektážním otvorem v kotvě.

Odvzdušňovací trubičky na každém kabelu musí být 
řádně označeny a chráněny trvale před poškozením.

Odvzdušňovací trubičky v nejvyšších místech musí být 
vytaženy minimálně 500 mm nad nejvyšší bod kabelo
vého kanálku, do doby injektáže parotěsně uzavřeny, 
řádně označeny a v této poloze mechanicky zajištěny 
min. 24 hodin po skončení injektáže.

18.3.9 Výztužná ocel

18.3.9.1 Všeobecně
Pro použití výztuže do betonu platí ČSN 73 2400 kapito
la 3.2.8, 17,18. Na výztuž do betonu lze použít jen oceli 
vyhovující příslušným normám a odpovídající požadav
kům dokumentace stavby.

18.3.9.2 Kontrola výztuže
Provádí se ve smyslu ČSN 73 2400. Před uložením do 
bednění a forem kontroluje zhotovitel u betonářské oceli 
velikost průměrů, počet prutů a tvar výztužných vložek 
podle dokumentace stavby.

Po uložení betonářské výztuže musí zhotovitel vyzvat 
SD k odsouhlasení výztuže. Výzva je organizována tak, 
aby SD mohl vizuelně zkontrolovat a odsouhlasit defini
tivně uloženou výztuž i v obtížně přístupných místech 
ještě před jejich znepřístupněním.

18.3.9.3 Stříhání a ohýbání

Stříhání prutů betonářské oceli se provádí nůžkami 
strojními nebo ručními.

Pro ohýbání výztužných vložek platí ČSN 73 2400, čl.
8.2.

Pro ohýbání prutů z ocelí zpevňovaných tvářením za 
studená platí čl. 8.2.5 a pozn. 25 ČSN 73 2400.
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Pro výztužné vložky z oceli chemicky zušlechtěné platí 
změna b) ČSN 73 2400.

18.3.9.4 Stykování a spojkování
Stykování je předepsáno v ČSN 73 6206. Zvolenou 
technologii spojkování, a to i spojkování lisovanými ob
jímkami apod., je nutno ověřit vždy průkazními zkouš
kami, jejichž výsledek se předkládá stavebnímu dozoru 
jako podklad k odsouhlasení dané technologie.

18.3.9.5 Svařování

Každé svařování betonářské výztuže smí být prováděno 
jen při důsledném dodržování stavebním dozorem 
schválených podrobných technologických předpisů vy
pracovaných zhotovitelem výztuže pro jeho svařovací 
zařízení a jeho specifické podmínky, pro druh oceli, prů
měry svařovaných prutů a druhy svarových spojů ve 
smyslu ČSN 73 1201, ČSN 73 6206, ČSN 73 2400 
a Technologie stykování betonářské výztuže (zpracova
né VÚPS Praha 1988). Svary a nosné svařované spoje 
musí svými rozměry, polohou a jakostí odpovídat úda
jům stanoveným v dokumentaci stavby v souladu s ČSN 
73 1201 a ČSN 73 6206.

Při výrobě betonářské armatury se používají tyto svařo
vané spoje:

a) tupé spoje V - svar, X - svar, svar do ocelové podlož
ky, do měděné formy, stykový odporový svar,

b) příložkové spoje a spoje přesahem,

c) spoje křížících se tyčí (provedené bodovým odporo
vým svařováním, jen výjimečně elektrickým ob
loukem),

d) kombinované spoje (přivaření tyčí k plechům, válco
vaným profilům apod.).

Stupeň svařitelnosti pro každý druh výztuže udává vý
robce a je uveden v ČSN 73 1201. Svářečské práce uv
nitř bednění mohou být povoleny SD jen za dodržování 
zvláštních ochranných opatření pro bednění a výztuž.

18.3.9.6 Přípustná koroze, znečištění výztuže 
před zabudováním, vázání výztuže

Betonářská výztuž musí mít přeďzabetonováním přiro
zený a čistý povrch bez odlupujících se okují, bez znač
nější koroze, bez mastnoty, hlíny, bez znečištění 
zatvrdlým cementovým tmelem a jinými nečistotami. 
Za značnější korozi se považuje taková, při které je celý 
obvod vložky souvisle zasažen korozí, nebo dochází 
k jakémukoliv odlučování šupinek korozních zplodin, 
případně se projevuje počátek koroze důlkové. Tam, 
kde může dojít ke značnější korozi připravené betonář
ské oceli z důvodu delšího časového odstupu betonáže 
konstrukce nebo její části, musí zhotovitel provést tako
vé vhodné opatření, aby k této korozi nedošlo. Pokud ke 
značnější korozi přesto dojde, je zhotovitel povinen pro
vést očištění výztuže i betonu na pohledových částech 
konstrukce ke spokojenosti stavebního dozoru. U mos
tních říms a betonových svodidel uložených v prostředí 
3b a všech prefabrikátů v prostředí 2bb, 3a, 3b je přípus
tná pouze nepatrná koroze betonářské výztuže, t.j. tako

vá, jejíž korozní zplodiny lze setřít hadrem. Při ukládání 
betonářské výztuže se dává při fixaci přednost vázání 
výztuže. Montážní svary mohou být použity pouze 
v těch místech, kde prokazatelně vázání nelze použít. 
Výjimkou je použití továrně vyráběných odporově sva
řovaných Kari sítí. Fixace výztuže svařováním nelze též 
použít u těch částí konstrukce, kde by mohlo dojít k po
škození izolace, těsnění apod. vlivem zvýšené teploty.

Distanční podložky musí být upevněny na výztuži. Po
čet, umístění a druh distančních podložek musí být udán 
na výkresu výztuže. Minimálně musí být položeny 4 dis
tanční podložky na každý čtvereční metr. Položená vý
ztuž smí být po zabudování zatěžována chůzí jen 
prostřednictvím podlážek, které zatížení rozloží.

18.3.10 Předpínací výztuž a předpínání

18.3.10.1 Všeobecně

Před zahájením prací s předpínací výztuží a předpíná- 
ním systému musí zhotovitel SD písemně oznámit kva
lifikovaného zástupce zhotovitele. Tento pracovník 
musí trvale kontrolovat kladečské a předpínací práce. 
Zhotovitel RDS musí být na vyžádání SD přizván ke 
kladečským a předpínacím pracem na staveništi. Před
pínací výztuž se musí chránit před škodlivými vlivy 
podle ČSN 73 2401.

Kromě toho během dopravy a skladování je třeba se vy
varovat:

- chemického, elektrochemického nebo biologického 
účinku, který by mohl způsobit korozi,

- poškození výztuže,

- znečištění ovlivňujícího trvanlivost nebo sou
držnost,

- přetvoření výztuže násilným ohybem,

- nechráněného skladování, vystavení dešti nebo sty
ku s půdou,

- skladování v prostředí s probíhající kondenzací 
vzdušné vlhkosti na ocelové výztuži,

- svařování v blízkosti předpínací výztuže bez náleži
tých ochranných opatření.

Předpínací výztuž lze před korozí po celém povrchu 
chránit během skladování a montáže schváleným proti- 
korozním nástřikem.

Předpínací výztuž dovezená ze zahraničí se může použít 
pokud vyhovuje ustanovení stavebního zákona č. 
50/1976 Sb. ve smyslu pozdějších předpisů a pokud je 
schválena podle ČSN 73 6207.

Použije-li se předpínací výztuže dovezené ze zahraničí, 
musí být ověřena její spolehlivost spolu s uvažovaným 
kotevním materiálem v rámci ověření systému předpí
nání postupem podle ČSN P 74 2871.

Jsou-li předpínací prvky vyráběny v podmínkách stave
niště, musí být dodávka předpínací oceli časově pláno
vána tak, aby ocel mohla být neprodleně zpracována. 
Dodávky předpínacích ocelí s vadnými místy jsou ne-
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prípustné a to i když vadná místa jsou vyznačena a za
psána v kontrolním osvědčení. Na dodacím dokladu 
předpínací výztuže musí být potvrzena odchylka průře
zu předpínací ocele od jmenovité hodnoty. Odchylky od 
jmenovité hodnoty větší než + 2% musí být před zaháje
ním předpínacích prací sděleny stavebnímu dozoru 
a zohledněny při výpočtu přetvoření. Doklad o jakosti, 
resp. dodací listy předpínací ocele a kotev musí obsaho
vat informace o cizí nezávislé kontrole.

18.3.10.2 Zajištění požadované polohy předpínací 
výztuže

Pro ukládání předpínací výztuže platí ČSN 73 2401, 
čl. 6.1. a ČSN 73 6207. Předpínací výztuž se musí ukládat 
tak, aby byly splněny požadavky dokumentace stavby:

- na tloušťku krycí vrstvy betonu a na vzdálenosti 
mezi vložkami předpínací výztuže,

- na mezní odchylky polohy-předpínací výztuže (které 
stanoví tabulka č.2 a 3 ČSN 73 2401), pokud doku
mentace stavby nestanoví hodnoty menší,

- na projektové tloušťky krycí vrstvy betonu, které sta
noví tabulka 2, ČSN 73 2401, dále ČSN 73 6207, po
kud dokumentace stavby nestanoví hodnoty větší,

- na odchylky polohy prostředků na vytvoření kabelo- 
vých kanálků, které se zajistí podle tab.3, 
ČSN 73 2401.

Zejména se musí dbát na to, aby zajištění kabelových 
kanálků bylo dostatečně tuhé, aby předepsané obalení 
a krytí betonem bylo zachováno na všech dílech kon
strukce v souladu s požadavkem ČSN 73 2401 a doku
mentací stavby.

18.3.10.3 Stříhání výztuže

Vložky předpínací výztuže určené pro kabel se odřezá
vají na požadované délky frikční pilou, dráty se mohou 
stříhat i nůžkami.

18.3.10.4 Kotvy a spojky

Mimo požadavků v čl. 18.3.10.1 je třeba tyto prvky ih
ned při montáži na konstrukci opatřit dočasnou dosta
tečně účinnou protikorozní ochranou.

18.3.10.5 Předpínání

Pracovníci, kteří provádějí předpínání, musí mít odpoví
dající znalosti, školení a zkušenosti. Práce při předpíná
ní musí být vedeny technikem s odpovídajícími 
znalostmi a zkušenostmi, odpovědným za provádění 
předpínání a vedení potřebné technické dokumentace. 
Tento technik nebo vyškolený zástupce musí být příto
men po celou dobu předpínání na předpínacím pracoviš
ti. Při předpínání prostých nosníků z jednoho kusu nebo 
dělených s kontaktními spárami na předpínací dráze 
mimo vlastní podpěry mostu dává souhlas s předpíná- 
ním SD na základě prověření níže uvedených dokladů 
a provedených kontrol:

a) přejímky dílců ve smyslu ustanovení TKP - tvarové 
přesnosti dílců, kvality betonu a ostatních paramet
rů předepsaných dokumentací,

b) dokladů o původu a kvalitě předpínací výztuže,

- dokladů o jakosti výztuže od výrobce s uvede
ním výsledků zkoušek,

- kontrolních zkoušek zhotovitele podle čl. 
18.5.2.4 této kap. TKP,

- pracovního diagramu výztuže,

c) hodnot přetvoření předpínací výztuže, vypočtených
na základě zjištěného pracovního diagramu použi
té předpínací výztuže,

d) výpočtu sil vnášených do předpínací výztuže, stano
vených z údajů v RDS,

e) dokladu o průkazní zkoušce napínacího zařízení,

f) atestů napínacích zařízení a manometrů,

g) dokladů o ověření etalonového manometru,

h) průkazních zkoušek lepidla pro kontaktní spáry a vý
sledků kontrolních zkoušek,

i) dokladů o jakosti kotevního a spojovacího materiálu.

Pro předpínání mostních konstrukcí prováděné přímo na 
mostních podpěrách dává souhlas s předpínáním SD na 
základě prověření níže uvedených dokladů a provede
ných kontrol:

a) až i) - stejných jak je uvedeno výše,

j) kontroly konstrukce nebo její části, na kterou mají být
stavební dílce osazeny,

- geodetického zaměření,

- výsledků kontrolních zkoušek betonu,

- výsledků vizuální kontroly konstrukce,

k) kontroly stáří betonů a výsledků kontrolních zkoušek
betonu uzavíracích nebo prostorových spár, vizuál
ní kontroly kontaktních spár,

l) osvědčení o jakosti mostních ložisek a fyzické kontro
ly jejich stavu a jejich zaměření,

m) opatření proti účinkům bludných elektrických proudů,
pokud jsou v dokumentaci stavby předepsána,

n) prověření případných speciálních požadavků přede
psaných RDS (např. způsobu dočasné ochrany 
předpínací výztuže, rozšíření kontrolních zkoušek 
předpínacích lan v případě jejich namáhání na úna
vu, plnění požadavků daných zvláštností konstruk
ce nebo technologií provádění apod.).

Na základě převzetí a posouzení uvedených dokladů 
a provedení kontroly dává SD souhlas s předpínáním 
konstrukce zápisem do stavebního deníku nebo jinou pí
semnou formou.

Pro předpínání platí ČSN 73 2401 kapitola 7. Kromě 
toho je nezbytné plnit tyto zásady:

a) předpínání musí vyhovovat předem stanovenému po
stupu,

b) na staveništi, popř. ve výrobně musí být písemné ná
vody, jak se má postupovat při předpínání,
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c) technici a dělníci provádějící předpínání musí být
zkušení a musí mít zvláštní školení; doklady o tom 
musí být stavebnímu dozoru k dispozici,

d) během předpínání musí být zajištěna náležitá bezpeč
nostní opatření a musí o nich být učiněn záznam 
bezpečnostním technikem.

e) vzniknou-li při předpínání poruchy betonu nebo sys
tému předpínání, musí být práce ihned zastaveny 
a informován SD.

Jsou-li rozdíly mezi změřeným a vypočteným přetvoře
ním větší než stanovuje ČSN 73 2401, čl. 7.1.24 (pokud 
dokumentace nebo ZTKP nestanovuje hodnotu jinou ), 
příčinu tohoto rozdílu musí zhotovitel vyšetřit a zdůvod
nit za účasti SD. Po odsouhlasení způsobu řešení staveb
ním dozorem musí zhotovitel provést nápravu.

18.3.10.6 Zavádění předpětí

Předpětí se může do betonu zavést, jakmile beton v kon
strukci dosáhl nejméně krychelné pevnosti předepsané 
pro zavedení předpětí v ČSN 73 6207, ČSN 73 2401 čl.
7.3, nebo v dokumentaci stavby, předepisuje - li hodnoty 
vyšší

Pro předem předpjaté konstrukce platí ČSN 73 2401.

18.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

18.4.1 Dodávka a skladování

18.4.1.1 Materiál pro beton

Pro skladování materiálu pro beton platí ustanovení 
článku 18.3.5.2.

18.4.1.2 Výztuž
Pro dodávku a skladování výztuže obecně platí ČSN 
73 2400.

Výztuž musí být chráněna před škodlivými vlivy během 
dopravy i skladování a uložení v konstrukci až do beto
náže. Skladování výztuže na staveništi musí být takové, 
aby nedošlo k jejímu znečištění, poškození a záměně 
různých druhů i různých dodávek.

Předpínací výztuž se dodává a skladuje podle ČSN 
73 2401 a čl. 18.3.10.1 těchto TKP.

Předpínací výztuž musí být náležitě označena a odděleně 
uložena podle druhů, podle jmenovitých průměrů a podle 
jednotlivých dodávek nebo taveb, pro něž platí týž atest.

18.4.1.3 Betonové dílce

Betonové dílce se dodávají s certifikátem jakosti vč. do
kladů o splnění technických požadavků stanovených 
pro výrobek v dokumentaci stavby a TKP. Mimo poža
davků ČSN 73 3000, čl. 6.1.2, se v dodacích dokladech 
mostních dílců dále uvádí:

a) třída (značka) použitého betonu a jeho vlastnosti,

b) třída přesnosti dílce,

c) název příslušných technologických pravidel,

d) zda byl použit proteplovací režim při výrobě (zima,
léto),

e) doklady o jakosti betonu dílce v rozsahu podle pří
slušných technologických pravidel. Jde zejména 
o tyto přílohy:

- protokoly o zkouškách betonu (pevnost, vodo
těsnost, odolnost),

- doklady o použité výztuži (betonářské a pro 
předpínání),

- u předepnutých prvků doklady o předepnutí, in- 
jektování, o kotevním materiálu ap.,

- údaj o schválení hromadné výroby dílce (číslo 
dokladu vystaveného státní zkušebnou).

Pokud se dílce skladují na staveništi, musí se uložit tak, 
aby nedošlo k jejich poškození, znečištění a znehodno
cení (nežádoucí deformace, zkroucení). Při dopravě 
a skladování se dílce zajistí před nepříznivými vlivy po
škození.

Předpjaté nosníky musí být dopravovány ve správné po
zici dle dokumentace, body podepření a směry reakcí 
nosníku musí být při dopravě a skladování stejné, jako 
budou při zabudování nosníku. V případě, že zhotovitel 
vyžaduje jinou polohu nosníku při dopravě, může tak 
učinit teprve po posouzení projektanta a souhlasu SD.

18.4.2 Průkazní zkoušky

18.4.2.1 Beton

Průkazními zkouškami zhotovitel prokazuje optimální 
složení betonu a spolehlivé splnění požadovaných para
metrů betonu, s přihlédnutím k podmínkám betonáže, 
konstrukce, dopravy betonu, klimatických vlivů, ošetřo
vání apod.

Pro způsob provedení průkazních zkoušek betonu a je
jich vyhodnocení je závazný metodický pokyn v příloze
1. těchto TKP 18.

Před zahájením průkazních zkoušek je nutno předložit 
SD k odsouhlasení jednotlivé složky betonu.

Poměr frakcí kameniva je třeba stanovit tak, aby výsled
ná mezerovitost betonu zhutněného vibrací byla nej- 
menší a zrnitost splňovala požadavky uvedené v čl. 
18.3.1.3 a 18.3.1.10.

Při průkazních zkouškách musí být stanoveny i změny 
konzistence v čase podle předpokládaného harmono
gramu betonáže, resp. změny konzistence v čase v zá
vislosti na předpokládaných vnějších teplotách. To se 
týká zejména letních betonáží v případě, kdy čerstvý be
ton je dovážen na staveniště z větší vzdálenosti. Pro po
souzení konzistence předepsané RDS resp. 
technologickým předpisem betonáže je rozhodující ta 
konzistence dosažená v příslušném časovém odstupu, 
která odpovídá dopravě čerstvého betonu na staveniště 
a uložení do bednění za maximálních předpokládaných 
vnějších teplot. V případě, že požadovanou konzistenci 
nelze zajistit ani dávkováním ztekucujících přísad pří
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mo na staveništi, je třeba např. navrhnout použití přísad 
zpomalujících tuhnutí cementu.

Při průkazních zkouškách je třeba vyrobit více zkušeb
ních záměsí s různým množstvím cementu (s odstupňo
váním dávky po max. 50 kg/m3), aby bylo možno 

stanovit jeho optimální dávku. Při zkouškách pevnosti 
se zjedná záměsi vyrábí vždy trojice těles.

Dlouhodobá průměrná pevnost se stanoví z výsledků 
zkoušek většího počtu vzorků téhož cementu za delší ča
sové období (např.l rok).

Součástí zadání průkazních zkoušek musí být i stanove
ní návrhových krychelných pevností betonu (případně 
též válcové, výjimečně v tahu ohybem) pro jednotlivé 
třídy a druhy betonů s přihlédnutím ke stejnoměrnosti 
dosavadní výroby, popř. k technické úrovni betonárky. 
S výhodou lze pro tento účel využít „směrné pevnosti“, 
uvedené v tab. 10, ČSN 73 2400 (příloha 1).

Parametry jiných prokazovaných vlastností betonu 
musí být specifikovány v zadání průkazních zkoušek.

U provzdušněného betonu, určeného do prostředí se 
stupněm agresivity 3 b, musí být prokázána: Odolnost 
povrchu zkušebního tělesa proti působení vody a che
mických rozmrazovacích látek zkouškou podle ČSN 73 
1326 a přílohy 3 těchto TKP (jinou zkušební metodu lze 
použít pouze po dohodě s objednatelem). Zkušebním tě
lesem je odřez tloušťky cca 50 mm z válce průměru 150 
mm a výšky 300 mm (lze použít i krychle o hraně 150 
mm). Beton musí při zkoušce dosáhnout parametr odol
nosti nejméně o 50 % vyšší než je požadován v doku
mentaci stavby nebo v čl. 18.3.2 TKP (např. požadavek 
dokumentace = min. 75 cyklů, požadavek pro průkazní 
zkoušky = 75 x 1,5 = min. 113 cyklů).

Zpráva o výsledcích průkazních zkoušek betonu musí ob
sahovat nejméně tyto konkrétní údaje (číselné hodnoty):

- válcovou nebo krychelnou pevnost betonu podle čl. 
18.4.2.1,

- objemovou hmotnost betonu,

- konzistenci čerstvého betonu,

- odolnost povrchu betonu podle čl. 18.4.2.1,

- údaje o vlastnostech a složení podle čl. 8.2.2, 8.2.3, 
8.3.2 a 8.3.3 ČSN P ENV 206,

- údaje o dalších dosažených vlastnostech betonu 
podle čl. 15.2.2 ČSN 73 2400 nebo ČSN 73 1209 (tj. 
např. houževnatost, pevnost v tahu, pevnost v tahu 
povrchové vrstvy, modul pružnosti, nasákavost, ob
jemová stálost, odolnost proti obrusu, nárůst pevnosti,

- údaje o složkách použitých pro přípravu vzorků be
tonu pro průkazní zkoušky,

- zpřesňující součinitele pro nedestruktivní zkoušení 
betonu.

Všechny prokazované parametry musí být doloženy for
mou protokolu o provedení příslušné zkoušky a musí 
být vyhodnoceny s uvedením příslušného závěru (zda 
bylo dosaženo vlastnosti požadované v zadání a doku
mentaci, zda jsou použité složky vhodné).

Zpráva o průkazní zkoušce musí obsahovat identifikač
ní údaje o subjektech vykonávajících jednotlivé zkouš
ky a vyhodnocení.

Zpráva o výsledcích průkazních zkoušek betonu musí 
dále obsahovat též pokyny pro regulaci složení beto
nu, zejména při kombinování různých přísad, dále 
druh a četnost kontrolních zkoušek, pokud nejsou sta
noveny v TKP, ZTKP, v ČSN P ENV 206 nebo pokud 
se od této normy liší. Zpráva o výsledcích průkazních 
zkoušek betonu musí být předložena stavebnímu do
zoru k odsouhlasení podle ustanovení uvedených 
v kap. 1 TKP.

Podrobně je způsob provedení průkazních zkoušek 
a zpracování zprávy o průkazní zkoušce uveden v „Me
todickém pokynu pro provádění průkazních zkoušek be
tonu“ v příloze č. 1 těchto TKP.

Před zahájením betonáže musí být navržené složení be
tonu a použitelnost navržené receptury s ohledem na 
podmínky dopravy, ověřeno a vyregulováno na pokus
ných záměsích v konkrétních podmínkách stavby, 
s ohledem na dosažení vlastností čerstvého i ztvrdlého 
betonu. To se týká vždy ztekucených a provzdušněných 
betonů. Průkazní zkouška nesmí být před zahájením be
tonářských prací starší než 6 měsíců. Při průkazní 
zkoušce musí být zohledněna doba dopravy včetně času 
pohybu v prostoru staveniště, jakož i druh dopravy 
a ukládání čerstvého betonu.

Pokud je nutno ověřit proveditelnost (betonáž) zvlášť 
náročných konstrukčních prvků, bude proveditelnost je
jich betonáže s ohledem na dosažení vlastností betonu 
a dalších vlastností prvku předem prokázána při provoz
ní zkoušce betonáže.

Provedení těchto zkoušek musí být technicky vyřešeno 
v dokumentaci.

Zkouška musí být provedena vždy, předepisuje - li to 
dokumentace stavby, případně ZTKP nebo vyžádá - li to 
stavební dozor. Tato zkouška se hradí jako zvláštní po
ložka.

18.4.2.2 Injektážní malta

Pro rozsah a provedení průkazních zkoušek injektážní 
malty platí obecně ČSN 73 2401. Dále platí tato ustano

vení:

Průkazní zkoušky injektážní malty obsahují i zkoušku 
odloučení vody z malty, sednutí malty a zvětšování ob
jemu malty za mrazu podle ČSN 73 2401 a TP pro kabe- 
lobeton, Doc.Ing B.Voves, DrSc., 1987, VÚPS č.6- 

243/87.

Před zahájením injektování se prokazuje průkazními 
zkouškami, že ze zpracovávaných složek lze při zamýš
lené technologii na daném zařízení vyrábět injektážní 
maltu požadovaných vlastností. 14 dní před zahájením 
injektáže předloží zhotovitel výsledky průkazních 
zkoušek injektážní malty ke schválení stavebnímu do
zoru.

Průkazní zkoušky injektážní malty se provádějí na in
jektážní maltě, vyrobené z materiálů a pomocí zařízení 
a personálu, který se předpokládá pro sledovanou stav
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bu. Tyto průkazní zkoušky budou zhotovitelem zhodno
ceny v dostatečném předstihu a SD odsouhlaseny 
z hlediska vhodnosti pro daný účel. Tím se má umožnit 
úprava použití materiálů, zařízení nebo personálu pro 
injektážní činnosti. Všechny zkoušky se provádějí na 
náklad zhotovitele. Prověření materiálů spočívá ve vý
robě injektážní malty a v provedení zkoušek uvedených 
v TKP a ČSN. Výroba musí proběhnout za teplotních 
podmínek očekávaných na stavbě. Pokud je pravděpo
dobné, že injektážní činnosti budou prováděny v růz
ných ročních obdobích, bude prověření zahrnovat 
rozsah očekávaných teplot (např. při očekávané injektá- 
ži za nižších teplot musí být provedena průkazní zkouš
ka objemové změny malty za mrazu). Zdroje materiálů 
a postupy odsouhlasené nesmí být změněny bez písem
ného souhlasu SD. Stáří, chemické složení, jemnost 
mletí a teplota cementu musí být podrobeny přísné kon
trole.

18.4.2.3 Výztužná ocel

Jakost výztužné oceli je prokazována hutním atestem.

Pro průkazní zkoušky svařitelnosti platí ČSN 73 2400, 
článek 16.2.2, 16.2.3.

18.4.2.4 Předpínací výztuž kotvy a spojky

Pro způsob provedení a rozsah průkazních zkoušek 
všech prvků systémů předpínání je závazná ČSN P 

742871.

18.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

18.5.1 Beton

Kontrola jakosti výroby a kontrola shody se provádějí 
podle ČSN P ENV 206, kap. 11. Při kontrole shody pev
nosti betonu s požadavky normy na třídu betonu se vždy 
hodnotí tzv. celky, které jsou definovány: a) stejným 
druhem betonu, b) maximálním objemem betonu 450 
m3 podle ČSN P ENV 206, c) maximální dobou výroby 
1 týden podle ČSN P ENV 206.

Před zahájením betonáže konstrukce je třeba ji rozdělit 
podle uvedených maximálních objemů na hodnocené 
celky a tyto potom podle časového průběhu betonáže 
dále upřesnit.

Četnost kontrolních zkoušek obsahu vzduchu v čer
stvém betonu v místě betonáže je nejméně 1 zkouška na 
každý dopravní prostředek u betonu pro mostní římsy, 
svodidla a prvky odvodnění. U ostatních konstrukcí nej
méně 3 zkoušky denně. Ve výrobnách dílců a při výrobě 
betonuje nutno provádět zk. obsahu vzduchu v čerstvém 
betonu min. 3 krát denně. Pro ostatní druhy monolitic
kých konstrukcí z provzdušněného betonu se kontrola 
obsahu vzduchu provádí min. 3 krát denně, avšak nejvý
še jedna zkouška z každého dopravního prostředku.Č

etnost kontrolních zkoušek pevnosti betonu na krych
lích je stanovena v ČSN P ENV 206, čl. 11.3.5.1 až
11.3.5.3, při betonování konstrukce z předpjatého beto
nu je uvedena v ČSN 73 2401, čl. 10.4.3.2 až 10.4.3.6.

Zkouška vodotěsnosti metodou stanovení hloubky prů
saku tlakové vody (viz příloha č.5 TKP 18) se provádí 
v četnosti min 1 x na každý druhý hodnocený celek, po
kud s ohledem na individuální podmínky konstrukce, 
vlastnosti betonu, nestanoví ZTKP jinak. Kriterium 
hodnocení stanovuje ČSN ENV 206 čl. 7.3.1.5. Tuto 
zkoušku není třeba provádět, jestliže se zároveň požadu
je zkouška odolnosti povrchu betonu proti působení 
vody a CHRL podle tohoto článku.

Zkouška odolnosti povrchu betonu proti působení vody 
a CHRL se provádí v četnosti podle požadavku ZTKP, 
nejméně však jedna zkouška na 450 m3 betonu téhož 

složení, nebo za 1 týden betonáže jednoho objektu. Při 
hodnocení výsledků zkoušek je shoda vyhovující, jestli
že vzorek (kontrolní nebo odebraný z konstrukce) nemá 
odolnost nižší, než je předepsáno dokumentací stavby 
nebo čl. 18.3.2.

Zkušební tělesa se vyrábí v místě ukládání betonu, za 
čerpadlem betonu. Současně se provádí zkouška konzis
tence a zkouška obsahu vzduchu.

Kontrola shody pro pevnost, konzistenci, vodní součini
tel, obsah cementu, obsah vzduchu v čerstvém betonu, 
vodotěsnost a obsah chloridů je stanovena v ČSN P 
ENV 206, čl. 11.3.

18.5.2 Injektážní malta
Pro rozsah a provedení kontrolních zkoušek platí ČSN 
73 2401, čl. 10.4.2-5, dále se musí provádět též zkoušky 
přítomnosti částic větších než 2 mm na sítu.Malta nesmí 
obsahovat žádné zbytky (žmolky). To se ověří kontro
lou na sítě velikosti ok 2 mm při každém odběru vzorku 
malty z odvzdušňovacích trubiček pro kontrolní zkouš
ky. Kontrolními zkouškami injektážní malty se během 
injektování kontrolují její předepsané vlastnosti. Do 6 
týdnů od ukončení injektáže předloží zhotovitel SD vý
sledky kontrolních zkoušek injektážní malty.

18.5.3 Výztužná ocel

Při kontrole výztužné oceli dodané s hutním atestem se 
postupuje podle ČSN 73 2400, čl. 16.Č

etnost zkoušek je následující:

- Pro zkoušky vlastností podle ČSN 73 2400, čl. 
16.3.2 se odebírá z každé dodávky jeden vzorek oce
li téže značky od každého jmenovitého průměru. 
Celkový počet vzorků musí být nejméně 6. Délka 
vzorku je min. 80 cm.

- Pro kontrolní zkoušky svařované výztuže nebo 
ovlivněné jakýmikoliv svary platí ČSN 73 2400, čl. 
16.2.4.

- Pro zkoušení, vyhodnocování zkoušek a pro jejich 
četnost platí ČSN 05 1130, ČSN 05 1131, ČSN 05 
1132, ČSN 05 1133.

18.5.4 Předpínací výztuž

Kontrolními zkouškami předpínací výztuže se kontrolu
jí její předepsané vlastnosti. Zkoušky předpínací výztu
že se provádějí podle ČSN 73 2401, ČSN 42 0310, ČSN
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024308, Podmienky na užívanie lán Lp 15,5- 1620aLp
15.5 - 1800, zpracoval VÚIS v r. 1985.

Rozsah kontrolních zkoušek předpínací výztuže stanoví 
ČSN 73 2401, čl. 10.3.2.2,3,4 a čl. 10.3.2.9.

Požadavky na rozsah kontrolních zkoušek kotev a spo
jek udává ČSN 73 2401, ČSN 74 2870, ČSN P 74 2871 
a TP konkrétního předpínacího systému které tato nor
ma stanovuje, případně ZTKP.Č

etnost zkoušekje stanovena v ČSN 73 2401, čl. 10.3.2.5.

Pro vyhodnocení zkoušek platí ČSN 73 2401, čl.
10.3.2.10 až 10.3.2.16. Nevyhovující výztuž se nesmí 
pro předpínání použít.

18.5.5 Betonové dílce

Zhotovitel vždy předem, v dostatečném předstihu před 
zahájením výroby,oznámí SD kdo, kdy a kde bude pre
fabrikované prvky vyrábět. SD je oprávněn provést kon
trolu výroby, seznámit se s úrovní kvality používaných 
materiálů, úrovní dosahovaných kvalitativních paramet
rů a výsledků zkoušek, celkovým kontrolním systémem, 
úrovní výrobního zařízení pro výrobu betonu a technolo
gií výroby (zpracování betonu, ošetřování případně pro- 
teplování) apod. a na základě celkového posouzení 
schválit nebo odmítnout způsobilost výrobny.

Kromě požadavků ČSN 72 3000, čl. 5, platných pro veš
keré dílce, platí příslušná ustanovení kap. 18 TKP, týka- 
jící se zkoušek betonu a jeho složek, výztuže, 
předpínání, injektování atd. Způsob a rozsah kontroly 
jakosti betonu dílců pro mosty je upřesněn též v techno
logickém předpisu výrobce pro výrobu a montáž dílců.

Objednatel může stanovit druh a četnost kontrolních 
nebo přejímacích zkoušek v závislosti na významu díl
ců, a to v ZTKP nebo dodatečně dle konkrétních podmí
nek a úrovně výrobny a technické náročnosti 
konstrukčních prvků.

Obdobně se postupuje při stanovení požadavků na 
zkoušky hotových dílců.

Provádění kontroly přesnosti rozměrů a tvaru staveb
ních betonových dílců se řídí přílohou 4. těchto TKP 18 
a může být upřesněno v technologických pravidlech pro 
výrobu těchto dílců.

18.5.6 Ověřování kvality betonu v konstrukci

Ověřování kvality betonu v konstrukci se provádí v pří
padech uvedených v dalším textu pod body a) až f). Ově
řování kvality betonu v konstrukci se provádí buď 
nedestruktivními zkouškami nebo odběrem jádrových 
vývrtů. Jádrové vývrty o průměru 50 - 150 mm je třeba 
odebírat zařízením, osazeným diamantovými jádrový
mi korunkami. Štíhlost vývrtu po zaříznutí musí být 
vždy větší než 1,0. Pouze ve výjimečných případech po
volí SD zkoušení těles se štíhlostí menší, přičemž je 
však nutno použít ověřený přepočítací vztah zohledňují
cí nižší štíhlost zkušebních těles. Výztuž zasažená odvr- 
tem nesmí zaujímat více než 5% objemu vývrtu a nesmí 
být v žádném případě rovnoběžná se směrem působící

síly při destruktivní zkoušce. Jádrové vývrty před 
zkouškou se koncují podle ČSN 73 1329.

Nedestruktivní metody k ověření kvality betonu v kon
strukci se použijí, je-li k nim k dispozici dostatečně vě
rohodný kalibrační vztah. Při přepočtu měřeného 
parametru na pevnost betonu v tlaku, resp. v tahu je třeba 
vždy používat tzv. spodní toleranční mez kalibračního 
vztahu. Pokud tato spodní toleranční mez kalibračního 
vztahu není známa je třeba vždy výslednou průměrnou 
nedestruktivně zjištěnou hodnoty pevnosti betonu v tla
ku snížit o 20 %.

Je-li takto odvozená hodnota ve smyslu ČSN 73 0038 
větší než dokumentací požadovaná garantovaná, nor
mová nebo výpočtová pevnost lze hodnocenou kon
strukci nebo konstrukční prvek považovat za 
vyhovující. V opačném případě je třeba přistoupit k od
běru jádrových vývrtů, přičemž jejich počet musí být 
vždy předem dohodnut se SD. V případě, že odvozená 
garantovaná, normová nebo výpočtová pevnost podle 
CSN 73 0038, vypočtená na základě destruktivních 
zkoušek jádrových vývrtů, bude větší než parametry po
žadované dokumentací, považuje se hodnocená betono
vá konstrukce, resp. konstrukční prvek za vyhovující 
z hlediska statické způsobilosti.

V případě, že odvozená garantovaná, normová nebo vý
počtová pevnost podle ČSN 73 0038 zjištěná destruktiv
ními zkouškami na vývrtech z konstrukce je nižší než je 
navrženo v dokumentaci stavby, musí být konstrukce 
staticky posouzena se zavedením nižších pevností stati
kem, kterého odsouhlasí objednatel.Na základě tohoto 
posouzení navrhuje zhotovitel způsob sanace formou 
změny RDS s přiloženým technologickým postupem sa
nace betonu.

Současně může SD nebo projektant předepsat i ověření 
homogenity (stejnoměrnosti) betonu. K tomuto účelu se 
použije metoda Schmidtova tvrdoměru podle ČSN 73 
1371 nebo ultrazvuková impulzová metoda podle ČSN 
73 1371 a ČSN 73 2011, resp. ČSN ISO 8047.

Pro účely TKP je řešeno nedestruktivní zkoušení betonu 
na konstrukcích a dílcích, přičemž zkoušení na vzorcích 
se předpokládá při stanovení kalibračních a upřesňují
cích vztahů pro použitou metodu.

Nedestruktivní zkoušení betonu na konstrukcích a díl
cích se provádí v těchto případech:

a) pokud nebyly provedeny kontrolní zkoušky podle po
žadavků ČSN 73 2400, ČSN 73 2401, ČSN P ENV 

206, dokumentace stavby nebo technologických 
pravidel pro výrobu a montáž dílců a TKP, nebo 
byly tyto zkoušky provedeny v nevyhovujícím roz
sahu, případně nastaly pochybnosti o kvalitě pro
vedení kontrolních zkoušek zhotovitele,

b) pokud kontrolní zkoušky ukázaly, že beton nedosa
huje kvality požadované dokumentací stavby,

c) pokud byly dodatečně zjištěny nedostatky v technolo
gii výroby, dopravy, zhutnění nebo ošetřování be
tonu, zvláště pak za ztížených klimatických 
podmínek,
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d) pokud se na konstrukci objevily poruchy ovlivňující
její statickou způsobilost nebo životnost, nebo po
kud byla konstrukce jinak mechanicky poškozena,

e) pokud se jedná o rekonstrukci díla nebo o změnu do
kumentace a dále se počítá s vyšším užitným zatí
žením,

f) pokud je nutno ověřit účinnost některých technologic
kých opatření (např. přísad), stejnoměrnost betonu 
nebo nárůst hodnoty parametru (např. pevnosti 
v tlaku) v reálných podmínkách stavby.

Nedestruktivní zkoušky betonu se řídí ČSN 73 2011 
a ČSN 73 1370 a dalšími normami navazujícími, viz. čl. 
18.11 této kap TKP.

Nedestruktivní zkoušení betonu metodami č. 1,2,3,5,6,7 
(viz. níže uvedené označení) mohou provádět pouze fy
zické nebo právnické osoby, které mají pro provádění 
příslušných prací akreditaci nebojsou držitelem průka
zu CDS 2 resp. jsou držitelem oprávnění od MDS-ČR.

V případě rozhodčích zkoušek provádí nedestruktivní 
zkoušení akreditovaná zkušebna nebo nezávislý odbor
ný ústav v souladu s kap. 1 TKP.

SD může určit další závazný parametr kvality betonu 
v konstrukci nebo dílci nad rámec platných norem 
a předpisů, včetně jmenovité hodnoty, např. stejnoměr
nost betonu nebo objemovou hmotnost. V tom případě 
budou předem v dokumentaci stavby stanoveny pod
mínky kontroly a zkoušení, jeho metodika, přičemž se 
přednostně využije některé nedestruktivní metody 
zkoušení.

Přehled hlavních metod:

1. Špičákové metody. Zkoušení Špičákovým tvrdomě
rem se provádí podle ČSN 73 1373 za účelem zjiš

tění pevnosti nižších tříd betonu.

2. Metody kuličkových kladívek. Zkoušení betonu ku
ličkovými kladívky se provádí podle ČSN 73 1373 

při zjišťování pevnosti betonu.

3. Odrazové metody - Schmidtovy tvrdoměry. Zkoušení
odrazovými metodami - Schmidtovými tvrdoměry 
- se provádí podle ČSN 73 1373, resp. ČSN ISO 

8045, při zjišťování pevnostních parametrů a stej
noměrnosti betonů a malt. Mimo tvrdoměrů uvede
ných v ČSN lze použít kyvadlových odrazových 
tvrdoměrů Schmidt typu P a PT též pro zjištění pev
nosti betonů a malt, avšak za použití obecného ka
libračního vztahu uvedeného v dokumentaci 
tvrdoměru.
Pro úpravu zkušebních míst pro zkoušení všemi 
typy odrazových tvrdoměrů se ČSN 73 1373, čl. 44 

doplňuje takto:
Zkušební místa se zbaví povrchové vrstvy betonu 
vybroušením za sucha tak, aby byla jasně patrná 
struktura betonu (také se odbrousí zkarbonatovaná 
nebo jinak znehodnocená vrstva), a to přednostně 
bruskou s brusným diamantovým kotoučem rovin
ným broušením při vzduchovém chlazení. Pokud 
je použito brusného kotouče karborundového, ne
smí dojít k poškození povrchové vrstvy betonu

např. přehřátím ap. a vybroušená plocha musí být 
rovná a hladká.

4. Metody místního porušení. Metod místního porušení
se použije pro zjištění pevnostních parametrů beto
nu (po předchozí dohodě zhotovitele se stavebním 
dozorem, přičemž bude již v průběhu výstavby 
zhotoveno dohodnuté množství zkušebních beto
nových těles ze stejných záměsí jako konstrukce, 
ke zjištění kalibračních upřesňujících vztahů). Při
tom se postupuje podle ČSN ISO 8046.

5. Ultrazvuková impulzová metoda. Ultrazvuková im
pulzová metoda se provádí podle ČSN 73 1371 
a ČSN 73 2011, resp. ČSN ISO 8047 za účelem 
zjištění pevnosti betonu, stejnoměrnosti, hutnosti, 
strukturních změn, vad a poruch betonu v kon
strukci, včetně pilot.

6. Radiometrické a radiografické metody. Radiometric
ké a radiografické metody se provádějí podle ČSN 
73 1375 a ČSN 73 1376 ke stanovení objemové 

hmotnosti a vlhkosti betonu, plochy, tvaru a množ
ství výztuže v betonových, železobetonových 
a předpjatých konstrukcích a ke zjišťování defektů 
a vad.

7. Indukční elektromagnetické zjišťování výztuže. In
dukční elektromagnetická metoda se provádí podle 
ČSN 73 2011, přílohy I, za účelem stanovení polo
hy, průměru, množství výztuže a tloušťky krycí 
vrstvy nad výztuží v betonu konstrukcí a dílců. Zís
kané výsledky mohou být po schválení stavebním 
dozorem ověřeny přímým měřením hledaných pa
rametrů v destruktivní sondě po odstranění krycí 
vrstvy betonu.

8. Zkoušení pevnosti v tahu povrchové vrstvy resp. sou
držnosti vrstev s podkladem. Metoda stanovení 
pevnosti povrchové vrstvy betonu v tahu podle 
ČSN 73 6242, příl. C, se též považuje za nedestruk

tivní metodu (obdobně jako metoda místního poru
šení), neboť dochází k malému porušení povrchu 
betonu do hl. cca 5-10 mm (podle vlastností beto
nu). Metoda se použije k ověření požadovaného 
parametru pevnosti povrchové vrstvy betonu 
v tahu, důležitého pro dosažení kvality následných 
navazujících technologií (zřizování izolačního 
systému, nanášení povlaků, provádění oprav 
apod.). Na základě rozhodnutí stavebního dozoru 
a zhotovitele lze též provést výše uvedenou zkouš
ku, pokud je to vhodnější, podle ČSN 72 2451, 
ČSN 73 2577 nebo ČSN 73 1344. Těmito postupy 

se též ověřuje přilnavost nátěrů, ochranných povla
ků, potěrů, malt, obkladů a jiných povrchových 
úprav k povrchu betonových konstrukcí a dílců.

9. Impakt echo metoda pro kontrolu rozměrů (délky,
tloušťky) nebo integrity (dutin,kaveren,trhlin,ho
mogenit,spojů) dílců nebo konstrukcí vč. pilot, při 
které se vyhodnocuje odražený akustický signál, 
vybuzený úderem o malé energii, např. metoda 
P.I.T., TNO a pod.
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10. Metody optické kontroly vad a poruch betonu pomo
cí endoskopů nebo TV kamery, v dutinách nebo 
vývrtech v betonu, včetně záznamu obrazu.

11. Vodní tlaková zkouška ve vrtech v konstrukci, má-li
být ověřena vodotěsnost betonu nebo vodotěsnost 
konstrukce, případně zjištěna místa netěsností, po
ruch a vad. Metodiku navrhuje zhotovitel nebojím 
pověřená zkušebna a odsouhlasuje SD.

Před prováděním nedestruktivních zkoušek je nutno 
mezi zhotovitelem a stavebním dozorem dohodnout po
drobnosti použité zkušební metodiky (provádění návrtů, 
vliv vlhkosti betonu, vliv teploty prostředí, způsob vy
hodnocení naměřených hodnot atd.). Pokud při prová
dění výše uvedených zkoušek dojde k narušení nebo 
změnám povrchu konstrukcí, je zhotovitel, odborný 
ústav nebo fyzická osoba, zajišťující provedení zkouš
ky, povinen předem dohodnout se stavebním dozorem 
způsob a termín opravy porušených míst. Volí se zásad
ně takový způsob opravy povrchu konstrukce, který ne
snižuje její životnost ani nezhoršuje její vzhled a užitné 
vlastnosti, oprava musí mít stejnou životnost jako celá 
konstrukční část, na níž byla oprava provedena. Pro po
drobnější specifikaci způsobu opravy lze použít ustano
vení čl. 18.3.6.7 (sanace vad) TKP.

18.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky rozměrů a polohy betonových mos
tních a dalších objektů (a ze železového a předpjatého 
betonu) jsou předepsány v příloze 4. TKP 18.

Závazné třídy přesnosti pro objekty pozemních komuni
kací:

a) u betonových objektů pro vedení povrchové vody
max. odchylky vyhovují třídě přesnosti 10, při
čemž však musí být vždy zajištěn plynulý odtok 
bez tvorby kaluží a vzdutí,

b) u konstrukcí mostních podpěr, prvků protihlukových
stěn, opěrných a zárubních zdí, podchodů a pro
pustků, betonových svodidel, vodohospodářských 
objektů, železobetonových nosných konstrukcí 
a obdobných konstrukcí max. odchylky vyhovují 
třídě přesnosti 9,

c) u nosných konstrukcí a mostních podpěr z předpjaté
ho betonu, mostních říms a u bloků pod ložisky od
chylky vyhovují třídě přesnosti 8.

Při návrhu konstrukce nesmí být v dokumentaci stavby 
předepsána nižší třída přesnosti (tj. větší tolerance a hor
ší kvalita), než je uvedeno v jednotlivých kapitolách 
TKP nebo ZTKP a výše v bodech a), b), c),.

Pro přesnost rozměrů a tvaru stavebních betonových díl
ců platí příloha 4 těchto TKP 18. Pro mostní dílce se mo
hou požadavky upřesnit v technologických pravidlech 
pro výrobu těchto dílců.

18.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Pro betonové konstrukce platí požadavky obsažené 
v kap. 12 ČSN 73 2400, v kap. 10.6.4a 10.7 ČSNPENV 
206. Při betonáži za zvláštních klimatických podmínek 
ve smyslu ČSN 73 2400, kap. 12, musí zhotovitel vypra
covat a předložit ke schválení SD zvláštní technologic
ký předpis zohledňující klimatické podmínky jak při 
výrobě betonu, tak při jeho dopravě, ukládání a ošetřo
vání. Předpokládané spektrum teplot, které může nastat 
v průběhu betonáže musí zohlednit i provádění průkaz
ních zkoušek.

Při zvýšených teplotách musí být zohledněna především 
rychlost tuhnutí čerstvého betonu ve vazbě na časový in
terval potřebný pro jeho dopravu a uložení.

Při nízkých teplotách musí být naopak zohledněn nárůst 
pevnosti betonu s ohledem na postup výstavby, resp. od- 
bedňování. Při realizaci náročnějších betonových kon
strukcí v zimním období se sleduje kromě běžných 
kontrolních zkoušek i tzv. zralost betonu. Klimatické 
podmínky pro provádění konstrukcí z předpjatého beto
nu určuje ČSN 73 2401, čl. 8.3.25. Pro injektování za 
nízkých teplot platí ČSN 73 2401, čl. 8.4.1. Při teplotách 
vzduchu nižších než 0°C je injektování bez zvláštních 
opatření schválených stavebním dozorem zakázáno. Po 
dobu tuhnutí injektážní malty musí být udržována teplo
ta betonu v okolí kanálků + 5°C po dobu 5 dnů, není-li 
zkouškami prokázána doba kratší.

18.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Pro odsouhlasení betonových konstrukcí stavebním do
zorem za účelem povolení dalšího postupu prací je ne
zbytné, aby zhotovitel předložil výsledky všech 
předepsaných kontrolních zkoušek, protokol o geomet
rickém zaměření objektu nebo konstrukční části, včetně 
vyhodnocení odchylek tvaru, svislosti a polohy od do
kumentace.

V případě složitějších konstrukcí nebo při zahájení pře
jímacího řízení pro objekt (společně s žádostí o zahájení 
přejímacího řízení) předá zhotovitel stavebnímu dozoru 
zprávu o hodnocení kvality prací. Její součástí je přehled 
všech měření a výsledků zkoušek, skutečná spotřeba be
tonu a ostatních materiálů a zabudovaných výrobků, po
rovnání minimálně požadovaného a skutečně 
provedeného počtu zkoušek. Součástí jsou jednotlivé 
protokoly a jejich vyhodnocení, vč. kontroly shody cel
ků betonu. Uvede se datum betonáže jednotlivých částí 
a skutečná doba ošetřování betonu. Závěr zprávy zhoto
vitele obsahuje srovnání všech výsledků zkoušek a mě
ření s požadavky dokumentace, norem, TKP a ZTKP.

Pokud na základě této zprávy zhotovitele, závěru SD 
k činnosti zhotovitele a ev. vlastních zkoušek a měření 
provede objednatel vlastní celkové hodnocení jakosti 
provedených prací, předá jej v písemné formě následné
mu správci a poskytne jej ev. i zhotoviteli prací.
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18.8.1 Betonové konstrukce

Pro odsouhlasení a převzetí betonových konstrukcí platí 
požadavky kapitoly 1 TKP a dále uvedené požadavky:

Zhotovitel je povinen včas vyzvat SD k odsouhlasení 
všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými nebo obtížně kontrolovatelný
mi. Jsou to zejména:

- základové spáry každého základu, dosažená úroveň 
dna základových prvků při hlubinném zakládá
ní,konstrukce drenáží před zásypem,jiná potrubí,

- kanálky předpínací výztuže před zatažením výztuže,

- betonářská a předpínací výztuž jednotlivých kon
strukčních částí před betonáží, úprava styčných 
ploch pracovních spar, úprava dilatačních spar,od
souhlasení prefabrikovaných prvků předjejich mon
táží, kontrola mostních závěrů před montáží a před 
betonáží, mostní ložiska před spuštěním nosné kon
strukce, úprava podkladu před prováděním vyrovná
vacích betonů, kontrola pokládky jednotlivých 
vrstev při provádění izolačního systému a vozovky,

- ocelové nebo jiné prvky zabetonovávané do kon
strukce, včetně potrubí, jeho spojů a prostupů,

- těsnící profily z umělých hmot,určené k zabetonová
ní (waterstopy atd.).

Další konstrukce a technologické fáze stavebních prací 
se odsouhlasí v souladu s příslušnými normami, těmito 
TKP nebo podle požadavku SD podle náročnosti a složi
tosti 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,

Zvláštní pozornost je třeba při přebírání pohledových 
ploch věnovat jejich vzhledu a to zejména:

- hutnosti povrchu,výskytu povrchových trhlinek 
a trhlin v konstrukcích,

- barevné rovnoměrnosti povrchu a úpravě povrcho
vých ploch,

- výskytu vzduchových pórů,

- výskytu štěrkových hnízd nebo kaveren,

- výskytu neprobetonovaných nebo špatně navazují
cích pracovních spar, netěsnosti spar,

- tvaru a rozložení bednících dílců, jejich pravidelnosti 
a rovnobežnosti s podstatnými hranami konstrukce,

- způsobu ukončení stahovacích prvků bednění pokud 
jsou použity,

- krytí výztuže betonem apod.

V případě, že parametry technických požadavků u beto
nu, betonové konstrukce nebo konstrukčních prvků ne
splňují požadavky stanovené TKP, ZTKP, dokumentací 
nebo požadavky stanovené SD (např. při schvalování

referenčních konstrukcí nebo postupů) má objednatel 
nárok na bezplatné odstranění vady včetně nahrazení 
nevyhovující konstrukce nebo její částí konstrukcí no
vou. Při vadách menšího rozsahu nebo významu může 
objednatel také akceptovat provedení sanace či opravu 
konstrukce nebo slevu z ceny. V případě pochybností 
o celkové tuhosti bednění ve vazbě na použité způsoby 
hutnění a ukládání betonu si může objednatel vyžádat 
jako podklad pro převzetí betonové konstrukce měření 
stanovující skutečnou tloušťku krycí vrstvy výztuže. 
Toto měření se provede elektromagnetickým indikáto
rem výztuže podle kap. 18.5.6 TKP.

18.8.2 Odsouhlasení výztuže

V rámci odsouhlasení výztuže musí zhotovitel výztuže 
předložit dodací listy a atesty výztuže, ze kterých musí 
být patrno, zda ocel byla dodána s předepsaným stup
něm prověření, ve kterémjsou uvedeny výsledky prove
dených zkoušek. Odsouhlasení výztuže se provede ve 
smyslu čl. 18.3.9.2. K odsouhlasení výztuže vyzve zho
tovitel stavební dozor a tento písemně odsouhlasí arma
turu zápisem do stavebního deníku. Postupuje se 
v souladu s čl. 18.3.6.3.

18.8.3 Odsouhlasení výroby dílců, převzetí dílců

Odsouhlasení a převzetí dílců viz čl. 18.3.7.1.

18.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

18.9.1
Pokud podle DZS (např. ve smyslu ČSN 73 6221) bude 
na spodní stavbě, nosné konstrukci mostu nebo na jiném 
objektu sledována deformace konstrukce (posun, prů- 
hyb, pootočení, pohyb ve spárách apod.), je nutno 
v RDS označit místa osazení měřických (pozorovacích) 
bodů (trvale spojených s konstrukcí) včetně detailů osa
zení do konstrukce. Zhotovitel je povinen během vý
stavby tyto body osadit, udržovat a zahájit příslušná 
měření. Jedno měření bude provedeno a vyhodnoceno 
zároveň s případnou zatěžovací zkouškou mostu (či ji
ného objektu) nebo v rámci přejímacího řízení. Doku
mentace o měření během výstavby a pokyny pro další 
postup měření budou při předání objektu do provozu 
odevzdány správci objektu. Součástí měřické sítě nále
žející k objektu, jsou i případná pevná (stabilizovaná) 
měřící stanoviště mimo konstrukci stanovená zadávací
mi podklady.

18.9.2

Mimo požadavky DZS bude pro sledování průběhu de
formací mostní vozovky a přilehlé části násypu prove
deno nivelační zaměření mostní vozovky a přilehlé 
vozovky 25 m před a za mostním objektem.Měření se 
provede v profilech po 5 m nejméně ve třech bodech 
každého mostu, na 4 pruhové komunikaci u každé polo
viny mostu.V oblasti mostních závěrů se toto měření 
provede 5m před a za závěrem v hustotě po 0.5 m ve 
směru staničení komunikace. Výsledky těchto měření 
zhotovitel musí vyhodnotit a předat SD.
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18.10 EKOLOGIE

Veškerá stavební činnost prováděna podle této kapitoly 
musí být v souladu s čl. 1.10 (životní prostředí) kap. 1 
TKP - VŠEOBECNĚ.

Mimo zadávací podklady jsou ekologické zásady dány 
podmínkami stavebního povolení.

18.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Pro zkoušení betonu platí ČSN ISO, citované v ČSN P 
ENV 206. Pro zkoušení složek betonu, jejich kvalitativ
ních parametrů, pro doplňující zkoušení, pro návrh, pro
vádění a kontrolu stavebních prací jsou závazné ČSN, 
uvedené v tomto čl. kap. 18.

18.11.1 související normy
ČSN 01 0101 - 1967, Názvosloví z oboru řízení ja

kosti (1.1.1970)
- změna a (1.7.1984)
- změna b (1.2.1986)
- změna c (1.2.1987)

ČSN 01 0105 - 1983, Názvosloví technické diagnosti
ky (1.7.1984)

- změna a (1.4.1987)
ČSN 01 1300 - 1987, Zákonné měřící jednotky

(1.3.1988)
- změna 1 (11/92)

ČSN 02 4308 - 1983, Ocelová lana. Sedmidrátové 
pramence pro předpjatý beton. 
Zkouška tahem (1.4.1984)

ČSN 03 8372 - 1977, Zásady ochrany proti korozi ne- 
liniových zařízení uložených 
v zemi nebo ve vodě (1.4.1978) 

ČSN 05 1130 - 1987, Svařování. Mechanické zkouš
ky svarových spojů tyčí pro vý
ztuž do betonu (1.7.1988)

ČSN 05 1131 - 1987, Svařování. Zkouška tahem tyčí 
pro výztuž se svarovými spoji
(1.7.1988)

ČSN 05 1132 - 1987, Svařování. Zkouška lámavosti 
tyčí pro výztuž se svarovými 
spoji (1.7.1988)

ČSN 05 1133 - 1987, Svařování. Zkouška pevnosti ve 
smyku bodových svarů tyčí pro 
výztuž (1.7.1988)

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

Technické dodací předpisy 
(1.12.1978)

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

ČSN EN 10002-1 1994 Zkoušení kovů. Zkouška ta

hem
ČSN 42 0311 - 1994, Zkoušení kovů. Zkušební tyče 

pro zkoušku tahem (1.10.1994) 
ČSN ISO 1352 - 1994, Tažené ocelové dráty

pro předpínací výztuž, nenapo- 
uštěné (1.10.1994)

ČSN 42 6448 - 1988, Kruhové ocelové dráty pro 
předpínací výztuž do betonu
(1.1.1989)

ČSN 72 1151 - 1983, Zkoušení přírodního stavebního 
kamene. Základní ustanovení
(1.4.1984)

ČSN 72 1160 - 1977, Stanovenie alkalickej rozpína
vosti prírodného stavebného uh
ličitanového kameňa (1.5.1979)

ČSN 72 1170 - 1967, Zkoušení kameniva pro staveb
ní účely. Základní ustanovení
(1.8.1968)

ČSN 72 1171 - 1967, Stanovení hmotnosti, pórovitos
ti a mezerovitosti kameniva
(1.8.1968)

- změna a (1.1969)
- změna b (7.1978)
- změna 3 (9.1993) - změna 4 (10.1993)

ČSN 72 1172 - 1967, Stanovení zrnitosti a určení tva
ru zrn kameniva (1.8.1968)

- změna a (1.1969)
- změna b (5.1990)

ČSN 72 1173 - 1967, Stanovení odplavitelných částic 
a hliněných hrudek v kamenivu
(1.8.1968)

- změna 1 (12.1994)
ČSN 72 1174 - 1967, Stanovení vlhkosti a nasákavos

ti kameniva (1.8.1968)
- změna 1 (8.1994)

ČSN 72 1176 - 1967, Zkouška trvanlivosti a odolnosti 
kameniva proti mrazu
(1.8.1968)

- změna a (1.1.1969)
- 1967, Zkouška humusovitosti kameni

va (1.8.1968)
- 1967, Stanovení reaktívnosti kameni

va s alkáliemi (1.8.1968)
- 1967, Stanovení rozlišných částic ka

meniva (1.8.1968)
- 1967, Stanovení zrn různé objemové 

hmotnosti v kamenivu
(1.8.1968)

- 1975, Zkouška zrychlené ohladitel- 
nosti kameniva (1.6.1977)

- 1994, Křemenné písky technické 
(1.2.1994)

- 1983, Mleté vápence a dolomity
(1.1.1984)

- změna 1 (11/92)
ČSN 72 1475 - 1974, Dolomitové kamenivo do beto

nu. Technické požiadavky 
(1.7.1974)

- změna a (1.1.1975)
- změna b (1.10.1988)

ČSN 72 1511 - 1990, Kamenivo pro stavební účely.

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

ČSN 72 1512 - 1990, Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky
(1.1.1992)

ČSN 72 1177

ČSN 72 1179

ČSN 72 1180

ČSN 72 1181

ČSN 72 1182

ČSN 72 1200

ČSN 72 1220
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ČSN 72 2064 - 1985, Popílek jako aktivní složka do 
betonu. Materiálový list
(1.4.1987)

- změna a (1.12.1990)
ČSN 72 2065 - 1985, Popílek jako neaktivní složka 

do betonu. Materiálový list
(1.4.1987)

- změna a (1.12.1990)
ČSN 72 2110 - 1972, Cement. Společná ustanovení

(1.1.1973)
- změna a (1.1.1974)
- změna b (1.3.1980)
- změna 3 (1.4.1993)

ČSNEN 196-1- 1993, Metody zkoušení cementu. Sta
novení pevnosti. (1.8.1993)

ČSNEN 196-2 - 1993, Metody zkoušení cementu. Che
mický rozbor. (1.8.1993)

ČSNEN 196-3 - 1993, Metody zkoušení cementu. Sta
novení dob tuhnutí. (1.8.1993)

ČSNEN 196-6 - 1993, Metody zkoušení cementu. Sta
novení jemnosti mletí.
(1.8.1993)

ČSNEN 196-21 - 1993, Metody zkoušení cementu. Sta
novení chloridů, oxidu uhličité
ho a alká lií v cementu
(1.8.1993)

ČSN EN 197-1 - 1993, Cement. Složení,jakostní
požadavky a kritéria pro stano
vení shody. Část 1: Cementy pro 

obecné použití.(1.10.1993)
ČSN 72 2116 - 1970, Stanovení objemové stálosti ce

mentu (1.1.1973)
- změna a (1.10.1974)
- změna b (1.6.1976)
- změna c (1.11.1976)
- změna 4 (1.4.1993)

ČSN 72 2320 - 1993, Přísady do betonu. Společná 
ustanovení

(1.11.1993)Č

SN 72 2321 - 1993, Plastifikační přísady (1.12.1993)

ČSN 72 2322 - 1993, Prevzdušňovači přísady
(1.12.1993)

ČSN 72 2360 - 1987, Betonové konštrukcie. Klasifi
kácia prísad na zvýšenie odol
nosti betonu proti korózii
(1.1.1988)

ČSN 72 2451 - 1968, Zkouška přídržnosti malty 
k podkladu (1.1.1970)

- změna a (1.7.1978)
ČSN 72 3000 - 1986, Výroba a kontrola betonových 

stavebních dílců. Společná usta
novení (1.2.1987)

ČSN 72 3031 - 1989, Betonové panely pro tramvajo

vé tratě s blokovou kolejnicí
(1.10.1989)

- změna a (1.12.1990)
ČSN 72 3129 - 1959, Betonové a železobetonové 

trouby. Podmínky pro užití 
(1.10.1960)

- změna a (1.8.1960)

- změnab (1.1.1964)
- změna c ((1.4.1984)

ČSN 72 3149 - 1985, Navrhovanie betonových rúr
(1.1.1988)

ČSN 72 3150 - 1968, Betonové prefabrikáty. Železo

betonové trouby. Společná usta
novení (1.7.1969)

- změna a (1.1.1980)
ČSN 72 3151 - 1970, Betonové prefabrikáty. Zkouše

ní betonových a železobetono
vých trub (1.7.1971)

- změna a (1.1.1980)
ČSN 72 3155 - 1987, Betonové rúry. Spoločné usta

novenia (1.8.1988)
ČSN 72 3156 - 1985, Skúšanie betonových rúr 

(1.2.1987)
- změna a (1.3.1990)

ČSN 72 3162 - 1972, Betonové prefabrikáty. Betono
vé trouby. Společná ustanovení
(1.1.1973)

- změna a (1.1.1980)
ČSN 72 3163 - 1972, Betonové prefabrikáty. Betono

vé trouby pro dešťové odpadní 
vody. Technické požadavky
(1.1.1973)

- změna a (1.3.1981)
ČSN 72 3164 - 1972, Betonové prefabrikáty. Betono

vé trouby pro splaškové vody. 
Technické požadavky
(1.1.1973)

- změna a (1.4.1982)
ČSN 72 3181 - 1980, Lehké betonové tvárnice

(1.5.1981)
ČSN 72 3210 - 1973, Betonové prefabrikáty. Betono

vé dlaždice (1.5.1974)
- změna a (1.2.1980)

ČSN 72 3376 - 1985, Betonové kabelové tvárnice.
Technické požadavky
(1.9.1986)

ČSN 73 0020-Názvosloví spolehlivosti stavebních 
konstrukcí a základových půd, 
Schválena 89/12/13 účinnost 
91/04/01

ČSN 73 0030-Písemné značky veličin pro navrhování 

staveb, Schválena 83/02/11 
účinnost 84/01/01, Změna 
a 4.89

ČSN 73 0031 - 1988, Spolehlivost stavebních kon
strukcí a základových půd. Zá
kladní ustanovení pro výpočet 
(1.1.1990)

ČSN 73 0033 - 1990, Spolehlivost stavebních kon

strukcí a základových půd. Zá
kladní ustanovení pro zatížení 
a účinky (1.1.1991)

ČSN 73 0035 - 1988, Zatížení stavebních konstruk

ční.5.88)
- změna a (8.91)
- změna 2 (2.94)

ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) - Základy navrhování 

a zatížení stavebních konstrukcí.
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Část 1: Zásady navrhování, Vy
dána 96/01

ČSN 73 0036 - Seismická zatížení staveb
Schválena 73/11/16 účinnost 
75/10/01

ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce 
Schválena 90/11/16 účinnost 
92/01/01

ČSN 73 0038 - Navrhování a posuzování stavebních 
konstrukcí při přestavbách, 
Schválena 86106/02 účinnost 
87/08/01

ČSN 73 0039 - Navrhování objektů na poddolovaném 
území.
Základní ustanovení, Schválena 
89/10/11 účinnost 91/01/01, 
Změna a 6.91

ČSN 73 0080 - Ochrana stavebních konstrukcí proti 
korozi.Názvosloví 
Schválena 85/08/20 účinnost 
88/01/01

ČSN 73 0081 - Ochrana proti korózii v stavebníctve.
Všeobecné ustanovenia, Schvá
lena 85/12/05 účinnost 87/01/01

ČSN 73 0090 - Zakládání staveb. Geologický prů
zkum pro stavební účely, Schvá
lena 62/12/28 účinnost 63/07/01

ČSN 73 0202 - 1995, Geometrická přesnost ve vý
stavbě. Základní ustanovení 
(3/1995)

ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě.
Navrhování geometrické přes
nosti Vydána 95/03

ČSN 73 0210-1-1992, Geometrická přesnost ve vý
stavbě. Podmínky provádění. 
Část 1. Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2-1993 Část 2.
ČSN 73 0212 - Přesnost geometrických parametrů ve 

výstavbě. Kontrola přesnosti, 
Schválena 85/01/17 účinnost 
85/10/01 Změna 1 7.93

ČSN 73 0212-4 - Geometrická přesnost ve výstavbě.
Kontrola přesnosti. Část 4: Lini

ové stavební objekty, Vydána 
94/06

ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě.
Kontrola přesnosti. Část 5: Kon
trola přesnosti stavebních dílců, 
Vydána 94/01

ČSN 73 0212-6 - Geometrická přesnost ve výstavbě.
Kontrola přesnosti. Část 6:, Sta

tistická analýza a přejímka,Vy
dána 93/11

ČSN 73 0212-7 - Geometrická přesnost ve výstavbě.
Kontrola přesnosti. Část 7: Sta

tistická regulace, Vydána 94/12
ČSN ISO 7077 (73 0212) převzata překladem, Geo

metrická přesnost ve výstavbě. 
Měřické metody ve výstavbě. 
Všeobecné zásady a postupy pro

ověřování správnosti rozměrů, 
Vydána 95/11

ČSN ISO 7737 (73 0212) převzata překladem, Geo
metrická přesnost ve výstavbě. 
Tolerance ve výstavbě. Záznam 
dat o přesnosti rozměrů, Vydána 
95/10

ČSN ISO 8322-1 až 8 Přesnost geometrických para
metrů ve výstavbě. (1.6.1994) 

ČSN 73 0270 - 1990, Přesnost geometrických para
metrů ve výstavbě. Kontrola po
zemních stavebních objektů. 
(1.6.1991)

ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů, 
Schválena 85/02/13 účinnost 
86/07/01

ČSN 73 0415 - Geodetické body, Schválena 79/02/15 
účinnost 80/01/01

ČSN 73 0416 - Měřické značky stabilizovaných bodů 
v geodézii, Schválena 84/01/16 
účinnost 85/04/01

ČSN 73 0420 - Přesnost vytyčování stavebních objek
tů. Základní ustanovení, Schvá
lena 86/10/13 účinnost 88/01/01

- Změna a 10.87
ČSN 73 0421 - Přesnost vytyčování stavebních objek

tů s prostorovou skladbou, 
Schválena 86/10/13 účinnost 
88/01/01 Změna 1 7.92

ČSN 73 0422 - Přesnost vytyčování liniových a ploš
ných stavebních objektů, Schvá
lena 86/10/13 účinnost 88/01/01

ČSN 73 1200 - 1975, Názvoslovie v obore betonu 
a betonářských prác (1.6.1977)

- změna a (1.12.1987)
- změna b (1.3.1990)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (1.5.1994)

ČSN 73 1201 - 1986, Navrhování betonových kon
strukcí (1.10.1988)

- změna a (1.9.1989)
- změna 2 (1.9.1994)

ČSNPENV 1992-1.1 Navrhování betonových kon
strukcí. Část 1.1: Obecná pra

vidla a pravidla pro pozemní 
stavby (1.12.1994)

ČSN P ENV 206 - 73 2403 Beton. Vlastnosti, vý

roba, ukládání a kritéria hodno
cení, Vydána 92/10

ČSN 731202 - Navrhovanie tenkostenných sietobetó- 

nových konštrukcií, Vydána 
92/10

ČSN 73 1203 - 1991, Navrhování konstrukcí z lehké

ho betonu z pórovitého kameni
va (1.3.1992)

ČSN 73 1204 - 1986, Navrhování betonových desko

vých konstrukcí působících ve 
dvou směrech (1.1.1988)

- změna a (1.10.1990)
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ČSN 73 1205 - 1980, Betonové konstrukce. Základní 
ustanovení pro navrhování
(1.1.1982)

ČSN 73 1206 - 1986, Spřažené ocelobetonové kon
strukce. Základní ustanovení pro 
navrhování (návrh)

ČSN 73 1208 - 1986, Navrhování betonových kon
strukcí vodohospodářských ob
jektů (1.1.1988)

- změna a (1.5.1991)
ČSN 73 1209 - 1985, Vodostavebný betón

ČSN 731313 - Stanovení obsahu vzduchu v provzdu- 
šené betonové směsi, Schválena 
68/01/10 účinnost 69/01/01, 
Změna a 7.78, 2 8.94

ČSN 73 1314 - 1985, Rozbor betónovej zmesi
(1.12.1986)

ČSN 73 1315 - 1989, Stanovení objemové hmotnosti, 
hutnosti a pórovitosti betonu 
(1.4.1990)

- změna 1 (1.8.1994)
ČSN ISO 6275 (731315) převzata překladem

(1.12.1986) Ztvrdlý beton. Stanovení obje

- změna a (1.5.1990) mové hmotnosti idt ISO
- změna b (1.10.1990) 6275:1982 Vydána 94/09
- změna 3 (1.12.1992) ČSN ISO 6275 - 1994, Ztvrdlý beton. Stanovení

ČSN 73 1214 - Betonové konstrukce. Základní usta objemové hmotnosti
novení pro navrhování ochrany ČSN ISO 6276 - 1994, Beton čerstvý, zhutněný.
proti korozi, Schválena Stanovení objemové hmotnosti.
83/02111 účinnost 84/01/01, ČSN ISO 7031 Ztvrdlý beton - Stanovení
Změna a 11.89 hloubky průsaku vody pod tla

ČSN 73 1215 - 1983, Betonové konštrukcie. Klasifi kem
kácia agresívnych prostredí ČSN ISO 7034 - Vývrty ze ztvrdlého betonu.
(1.1.1984) (dosud platná tam, Odběr, vyšetření a zkouška
kde není postupováno podle

ČSN 73 1316 -
v tlaku

ČSN P ENV 206) 1989, Stanovení vlhkosti, nasákavosti
ISO/DIS 9690-73 1215 - Klasifikace podmínek agresiv

ních prostředí působících na be
ton a železobetonové konstrukce 
(V návrhu 1993)

ČSN 731216 - Betonové konštrukcie. Navrhovanie 
primárnej protikoróznej ochra
ny, Schválena 86/12/08 účinnost 
88/01/01, Změna a 9.88

ČSN 73 1311 - 1986, Zkoušení betonové směsi a be
tonu. Společná ustanovení 
(1.7.1987)

- Změna 1 8.94
ČSN ISO 2736-1 - 1994, Zkoušení betonu. Zku

šební tělesa. Část 1: Odběr vzor
ků čerstvého betonu (1.9.1994)

ČSN ISO 2736-2 - 1994, Zkoušení betonu. Zku
šební tělesa. Část 2: Výroba 
a ošetřování zkušebních těles 
pro zkoušky pevnosti

ČSN 73 1312 - 1987, Stanovení zpracovatelnosti be
tonové směsi. (1.1.1989)

- Změna 1 8.94

CSN73 1317 -

ČSN ISO 1920

ČSN ISO 4012 

ČSN 73 1318

ČSN ISO 4103 - 1994, Beton. Klasifikace kon
zistence. ČSN 73 1320

ČSN ISO 4109 - 1994, Čerstvý beton. Stanove
ní konzistence. Zkouška sednu ČSN 73 1321

tím.
ČSN 73 1222ČSN ISO 4110 - 1994, Čerstvý beton. Stanove

ní konzistence.
ČSN 73 1323ČSN ISO 4111 - 1994, Čerstvý beton. Klasifi

kace konzistence. Stupeň zhut- 
nitelnosti (index zhutnění) ČSN 73 1324

ČSN ISO 4848 (ČSN 73 1313) - Beton. Stanovení ob-
ČSN 73 1325sáhu vzduchu v čerstvém betonu

Tlaková metoda Vydána 94/09

a vzlínavosti betonu (1.4.1990) 
1989, Stanovení pevnosti betonu 

v tlaku (1.7.1987) 
změna 1 (1.8.1994) - oprava 

(1.10.1994)
- 1994, Zkoušení betonu. Roz
měry, mezní odchylky a použití 
zkušebních těles
- 1994, Beton. Stanovení pev
nosti v tlaku zkušebních těles

- 1986, Stanovení pevnosti betonu
v tahu (1.7.1987)

- změna 1 (1.8.1994)
ČSN 150 4013 (731318) převzata překladem

Beton. Stanovení pevnosti 
v tahu ohybem zkušebních těles 
idt ISO 4013: 1978 Vydána 
94/09
- 1994, Beton. Stanovení pev
nosti v příčném tahu zkušebních 
těles
- 1994, Beton. Stanovení static
kého modulu pružnosti v tlaku

- 1987, Stanovení objemových změn 
betonu (1.10.1988)

- 1987, Stanovení vodotěsnosti betonu
(1.10.1988)

- 1968, Stanovení mrazuvzdomosti be
tonu (1.1.1969)

- 1989, Stanovenie hmotnosti zložiek 
betonu (1.4.1990)

- 1970, Stanovení obrusnosti betonu 
(1.7.1972)

- 1971, Stanovení mrazuvzdomosti be
tonu zkrácenými zkouškami 
(1.7.1972)

CSN ISO 4108

CSN ISO 6784
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- změna a (1.7.1978)
ČSN 73 1326 - 1984, Stanovení odolnosti povrchu

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

ČSN 73 1327 - 1971, Stanovení sorbčních vlastností 
betonu (1.7.1972)

ČSN 73 1328 - 1871, Stanovení soudržnosti oceli 
s betonem (1.7.1972)

- změna a (1.7.1978)
ČSN 73 1329 - 1987, Úprava tlačných ploch betono

vých zkušebních těles
(1.4.1989)

ČSN 73 1330 - 1985, Urychlené zkoušky krychelné 
pevnosti betonu (1.6.1986)

- změna a (1.12.1987)
ČSN 73 1331 - 1974, Mikroskopický rozbor vzdu

chových pórů v betonu 
(1.7.1976)

ČSN 73 1332 - 1985, Stanovení tuhnutí betonu
(1.4.1986)

ČSN 73 1333 Zkoušení soudržnosti předpínací výztu
že s betonem
Schválena 89/06/09 účinnost
90/04/01

ČSN 731340 Betonové konštrukcie. Skúšanie koróz
nej odolnosti betonu. Všeobecné 
požiadavky, Schválena 88/04/11 
účinnost 89/01/01

ČSN 731341 Metody skúšania ochranných vlastností 
betonu proti korózii betonárskej 
výstuže, Schválena 87/08/10 
účinnost 88/07/01

ČSN 73 1344 - 1989, Ochrana proti korozi ve staveb

nictví. Betonové konstrukce. 
Metody zkoušek přilnavosti 
ochranných povlaků (1.7.1990)

ČSN 73 1370 - 1981, Nedestruktivní zkoušení beto

nu. Společná ustanovení
(1.6.1983)

- změna a (1.8.1989)
ČSN 73 1371 - 1981, Ultrazvuková impulzová meto

da skúšania betonu (1.6.1983)
ČSN 73 1372 - 1981, Rezonančná metoda skúšania 

betonu (1.6.1983)
ČSN 73 1373 - 1981, Tvrdoměrné metody zkoušení 

betonu (1.6.1983)
ČSN 73 1374 - 1989, Kombinovaná nedeštruktívna 

metoda skúšania betonu
(1.5.1990)

ČSN 73 1375 - 1971, Radiometrické zkoušení obje

mové hmotnosti a vlhkosti
(1.4.1973)

ČSN 73 1376 - 1975, Radiografie betonových kon

strukcí a dílců (1.1.1978)
ČSN 731401 - Navrhování ocelových konstrukcí Vy

dána 95/04
ČSNPENV 1993-1-1 (731401) převzata překladem - 

Navrhování ocelových konstruk
cí. Část 1.1: Obecná pravidla

a pravidla pro pozemní stavby 
Vydána 94/11

ČSN 731402 - Navrhování tenkostěnných profilů 
v ocelových konstrukcích 
Schválena 87/02/02 účinnost 
88/01/01, Změna a 10.88

ČSN 73 1403 - Navrhování trubek v ocelových kon
strukcích Schválena 89/05/18 
účinnost 90/04/01, Změna a 1.91

ČSN 73 1404 Navrhování ocelových konstrukcí vodo
hospodářských staveb 
Schválena 85/05/08 účinnost 
87/01/01

ČSN 73 1408 Navrhování ocelových konstrukcí prů
myslových mostů 
Schválena 89/01/05 účinnost 
89/12/01, Změna a 9.91

ČSN 731411 Rozteče roztečné čáry, průměry děr a tě- 
žištní osy pro šroubové a nýtové 
spoje, Schválena 75/04/14 účin
nost 77/01/01

ČSN 73 1430 Navrhování ocelových konstrukcí stožárů 
Schválena 84/12/20 účinnost 
85/01/01

ČSN 73 1495 Šroubové třecí spoje ocelových kon

strukcí, Schválena 84/09/20 
účinnost 86/04/01, Změna 
a 2.86, b 9.87

ČSN 73 1500 Ocelové konstrukce. Základní ustanove

ní pro výpočet 
Schválena 84/12/20 účinnost 
86/06/01

ČSN 73 2001 Projektování betonových staveb, Schvá

lena 70/07/01 
Účinnost 72/01/01, Změna 

a 4.72, b 5.73, c 6.74, d 10.75, e 
4.-5.76, f 7.77, g 6.82, h 10.87

ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve Vydána 

92/12
ČSN 73 2011 - 1986, Nedeštruktívne skúšanie beto

nových konštrukcií (1.3.1988)
- změna a (1.9.1988)

ČSN 73 2028 - 1962, Voda pro výrobu betonu 

(1.4.1963)
- změna a (1.9.1982)

ČSN 73 2030 - 1994, Zkoušení stavebních konstruk

cí. Společná ustanovení
ČSN 73 2031 - 1985, Zkoušení stavebních objektů, 

konstrukcí a dílců. Společná 
ustanovení (1.7.1986)

ČSN 73 2035 - 1985, Zkoušení stavebních dílců na 

zatížení rázem (1.10.1986)
- změna 1 (1.2.1994)

ČSN 73 2037 - Zatěžovací zkoušky kovových staveb

ních dílců, Schválena 85/06/05 
účinnost 86/07/01 Změna a 1.88

ČSN 73 2039 - Náhradní zatěžovací zkoušky ocelo

vých konstrukcí a dílců, Schvá
lena 87/03/27 účinnost 88/04/01
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ČSN 73 2044 - Dynamické zkoušky stavebních kon
strukcí, Schválena 83/02/17 
účinnost 84/04/01

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 2089 - 1961, Směrnice pro navrhování spřa- 

žených ocelobetonových nosní
ků (1.1.1962)

- změna a (1.3.1962)
- změna b (1.11.1972)

ČSNPENV 1994-1-1 - 1994, Navrhování spřažených 
ocelobetonových konstrukcí.
Část 1-1: Obecná pravidla a pra
vidla pro pozemní stavby

ČSN EN 40-1 (73 2090) - převzata překladem, Osvětlo
vací stožáry. Část 1: Termíny 
a definice, Vydána 95110

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí (1.1.1989)

- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (1.11.1992)

Platí jen ta ustanovení, která nejsou v rozporu s CSN P
ENV 206

ČSN 73 2401 - 1986, Provádění a kontrola konstrukcí 
z předpjatého betonu (1.1.1989)

- změna a (1.1.1988)
ČSN 73 2404 - 1987, Statistické metody hodnocení 

betonu (1.10.1988)
ČSN 73 2430 - Provádění a kontrola konstrukcí ze 

stříkaného betonu, Schválena 
89/11/08 účinnost 90/11/01

ČSN 73 2480, - Provádění a kontrola montovaných
betonových konstrukcí, Vydána 
94/03

ČSN 73 2520 - Drsnost povrchů stavebních konstruk
cí, Vydána 93/03

ČSN 73 2577 - 1981, Zkouška přídržnosti povrchové 
úpravy stavebních konstrukci 
k podkladu (1.5.1982)

ČSN 73 2578 - 1981, Zkouška vodotěsnosti povrcho
vé úpravy stavebních konstrukcí 
(1.5.1982)

ČSN 73 2579 - 1981, Zkouška mrazuvzdomosti povr
chové úpravy stavebních kon
strukcí (1.5.1982)

ČSN 73 2580 - 1981, Zkouška prostupu vodních par 
povrchovou úpravou stavebních 
konstrukcí (1.5.1982)

ČSN 73 2581 - 1983, Zkouška odolnosti povrchové 
úpravy stavebních konstrukcí 
proti náhlým teplotním změnám
(1.9.1984)

ČSN 73 2582 - 1983, Zkouška otěruvzdomosti povr
chové úpravy stavebních kon
strukcí (1.9.1984)

ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí, 
Schválena 88103/14 účinnost 
89/07/01, Změna a 10.90, '2 
8.94, Oprava 9.94

ČSN 73 2602 - Zhotovovanie tenkostenných ocelo
vých konštrukcií, Schválena 
74/08/01 účinnost 76/01/01

ČSN 73 2603 - Provádění ocelových mostních kon
strukcí, Vydána 96/01

ČSN 73 2611 - úchylky rozměrů a tvarů ocelových 
konstrukcí, Schválena 78/12/04 
účinnost 81/03/01, Změna 
a 2.82, b 4.88, 3 6.93,4 1.94

ČSN 73 6100 - Názvosloví silničních komunikací, 
Schválena 83/07/06 účinnost 
84/09/01 Změna 1 6.92

ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic schválena 
85/06/05 účinnost 86Í07/O1, 
Změna a 10.88,2 3.92, ’3 8.94,
'4 8.95

ČSN 73 6102, - Projektování křižovatek na silničních 
komunikacích Vydána 95/03, 
Oprava 6.95

ČSN 73 6104 - Klasifikace mezinárodních silnic, 
Schválena 90/05/14 účinnost 
91/01/01

ČSN 73 6123 - 1994, Stavba vozovek.Cementobetno- 
vé kryty

ČSN 73 6124 - Stavba vozovek .Kamenivo stmelené 
hydraulickým pojivém, vydána 
94/07

ČSN 73 6125 - Stavba vozovek.Stabilizované podkla
dy, vydána 94/07

ČSN 73 6172 - 1994, Odběr, měření a zkoušení vzor
ků z krytu cementobetonové vo
zovky

ČSN 73 6174 - 1994, Stanovení modulu pružnosti
a přetvámosti betonu ze zkouš
ky v tahu ohybem

ČSN 73 6180 - Hmoty pro ošetřování povrchu čer
stvého betonu, Schválena 
76/08/04 účinnost 76/09/01

ČSN 73 6200 - Mostní názvosloví, Schválena
75/01/15 účinnost 77/01/01, 
Změna a 5.77, b 4.83

ČSN 73 6201, - Projektování mostních objektů Vydá
na 95/02

ČSN 73 6203 - Zatížení mostů, Schválena 86/06/02 
účinnost 87/09/01

Změna a 8.88, b 11.89
ČSN 73 6205 - Navrhování ocelových mostních kon

strukcí, Schválena 84/02/17 
účinnost 87/05/01, Změna 
a 2.87, b 12.86, c 9.89

ČSN 73 6206 - 1971, Navrhování betonových a žele
zobetonových mostních kon
strukcí (1.6.1972)

- změna a (1.10.1989)
- změna 2 (1.10.1994)
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ČSN 73 6207, - Navrhování mostních konstrukcí 
z předpjatého betonu Vydána 
93/10

ČSN 73 6209 - Zatěžovací zkoušky mostů (2/96)
ČSN 73 6221 - 1996 Prohlídky mostů pozemních ko

munikací
ČSN 73 6242, - Navrhování a provádění vozovek na 

mostech pozemních komunika
cí, Vydána 95/03

ČSN 73 6503, - Zatížení vodohospodářských staveb 
vodním tlakem, Schválena 
79/12/21 účinnost 81/07/01, 
Změna a 10.81

ČSN 73 6506 - Zatížení vodohospodářských staveb
ledem, Schválena 72/08/31 účin
nost 72/09/01

ČSN 73 6510 - Vodní hospodářství. Základní vodo
hospodářské názvosloví Schvá
lena 84/08/30 účinnost 85/07/01

ČSN 73 6512 - Vodní hospodářství. Názvosloví hyd- 
rotechniky. Vodní toky, Schvá
lena 83/11/08 účinnost 85/01/01

ČSN 73 6515 - Vodní hospodářství. Názvosloví hyd- 
rotechniky. Vodní nádrže a zdr
že, Schválena 83/10/06 účinnost 
85/01/01

ČSN 73 6522 - Vodné hospodárstvo. Názvoslovie ka
nalizácií, Schválena 83/06/10 
účinnost 84/07/01

ČSN 73 6524 - Vodní hospodářství. Názvosloví hyd- 

rotechniky. Funkční objekty 
a zařízení hydrotechnických sta
veb, Schválena 86/03/18 účin
nost 87/01/01

ČSN 737501 - Navrhování konstrukcí ražených pod
zemních objektů. Společná usta
novení Vydána 93/01

ČSN 73 7505 - Sdružené trasy městských vedení

technického vybavení Vydána 
94/06

ČSN 73 7507, - Projektovanie tunelov na cestných ko

munikáciách, Vydána 94/02
ČSN 73 8101 - Lešení. Společná ustanovení, Schvále

na 81/10/07 účinnost 83/03/01, 
Změna a 7.86, 2 8.94

ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení
Schválena 78/05/06 účinnost 
79/04/01, Změna'1 4.95

ČSN 73 8105 - Dřevěná lešení, Schválena 81/10/07 

účinnost 83/03/01
- Změna a 7.86

ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce, 

Schválena 81/11/26 účinnost 
83/03/01, Změna a 7.B6

ČSN 73 8107 - Trubková lešení Schválena 81/10/07 

účinnost 83/03/01
- Změna a 7.86, '2 8.93

ČSN 73 8108 - Podpěrná lešení, Schválena 86/07/11 

účinnost 87/08/01
ČSN EN 74 (73 8109) - převzata překladem Spojky, 

středící trny a nánožky pro pra

covní a podpěrná lešení z ocelo
vých trubek. Požadavky zkouš
ky, Vydána 93/12

ČSN 73 8110 - Ocelové trubky pro podpěrná a pra
covní lešení.Požadavky,zkouš
ky, Vydána 95/03

ČSN 73 8111 - Pracovní a ochranná dílcová lešení 
(Systémová lešení). Materiály, 
součásti, rozměry, zatížení 
a bezpečnostní požadavky, Vy
dána 94/09

ČSN 73 8112 - Pojízdná pracovní dílcová lešení (Sys
témová lešení). Materiály, sou
části, rozměry, zatížení a bez
pečnostní požiadavky Vydána 
95/05

ČSN 74 2870 - 1973, Ocelové kotvy pro kotvení ka
belů konstrukcí z dodatečně 
předpjatého betonu (1.2.1975)

- změna a 4.- 5.1976
ČSN P 742871 - 1996 Systémy dodatečného

předpínání, obecné požadavky 
a zkoušení (3.1996)

ČSN 75 0905, - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských 

a kanalizačních nádrží, Vydána 
92/12

18.11.2 Související předpisy (platí pouze ta 
ustanovení předpisů, která nejsou v roz
poru s požadavky uvedenými v TKP 
a ZTKP) :

Technologie stykování betonářské výztuže (Zpracoval 
VÚPS Praha 1988)

Podmienky pro užívanie lán 0Lp 15.5 - 1620 a 0Lp 
15.5. - 1800 (vypracoval VUIS 
vr. 1985).

Technologická pravidla pro kabelobeton - Doc. Ing.
Bohumír Voves, DrSc., Praha 
1987, publikace VÚPS č. 6- 
243/87.

Směrnice CDS č. 3/1981 Kvalifikace pracovníků ne
destruktivního zkoušení Státní 
výzkumný ústav materiálu,
1981.

Pokyny pro posuzování technického stavu a pro zvý
šení trvalé zatížitelnosti betono
vých silničních mostů. PRA- 
GOPROJEKT PRAHA 1990

ZTV RISS 93 dokument č. B 5237
Dodatkové technické předpisy a směrnice pro výplně 

trhlin v betonových konstruk
cích

ZTV - SIB 90 dokument č. B 5230
Dodatkové technické smluvní podmínky a předpisy

pro ochranu a sanaci betonových 
konstrukcí

TL BE - SPCC dokument č. B 5231
Technické dodací podmínky pro provádění oprav (repro- 

filaci) betonu cementovými mal
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tami (nebo betonem) s obsahem 
polymerů, nanášenými stříká
ním.

TP BE - SPCC dokument č. B 5231 
Technické zkušební předpisy pro provádění oprav

(reprofilaci) betonu cementový
mi maltami (nebo betonem) 
s obsahem polymerů, nanášený
mi stříkáním.

TL BE - PCC dokument č. B 5232 
Technické dodací podmínky pro provádění oprav (rep

rofilaci) betonu cementovými 
maltami (nebo betonem) s obsa
hem polymerů.

TP BE - PCC dokument č. B 5232
Technické zkušební předpisy pro provádění oprav

(reprofilaci) betonu cementový
mi maltami (nebo betonem) 
s obsahem polymerů.

TL BE - PC dokument č. B 5233 
Technické zkušební podmínky pro provádění oprav 

(reprofilaci) betonu plastmalta- 
mi a plastbetony.

TP BE - PC dokument č. B 5233

Technické zkušební předpisy pro provádění oprav
(reprofilaci) betonu plastmalta- 
mi a plastbetony.

TL OS dokument č. B 5234
Technické dodací podmínky pro provádění povrcho

vých ochranných systémů.
TP OS dokument č. B 5234
Technické zkušební předpisy pro provádění povrcho

vých ochranných systémů.
TP 72 - Dignostický průzkum mostů pozemních ko

munikací 1995, MD ČR
TP 88 - Opravy trhlin v betonových konstrukcích,

1996
TP 89 - Ochrana povrchů betonových mostů proti che

mickým vlivům, 1996
TP 84 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 

1996
TP 86 - Mostní závěry, 1997
TP 83 - Odvodnění PK, 1997
Směrnice - Základní ochranná opatření pro omezení 

vlivu bludných proudů na mos
tní objekty PK, 1992

Vzorové listy staveb pozemních komunikací - VL4 
Mosty, 1995, 1997
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Tabulka 18 -1 Dodací list čerpaného betonu

č. Údaje na dodacím listu Automat, výtisk Předtisk příp. ruční záznam

1 2 3 4 5

1 Výrobní závod, adresa, telefon X

2 Místo provádějící cizí kontrolu X

3 Podpis zástupce výrobce betonu X

4 Datum, dodací list X

5 Příjemce dodávky X

6 Podpis zástupce odběratele betonu X

7 Čas nakládání vozidla v závodě X

8 Čas vyložení vozidla na stavbě X

9 Číslo vozidla X

10 Číslo dodacího listu x nebo x

11 Číslo seznamu druhů betonu, příp. číslo receptury X

12 Pevnostní třída betonu X

13 Beton se zvláštními vlastnostmi x nebo x

14 Konzistence betonu X

15 Doba zpracovatelnosti x nebo x

16 Druh cementu a pevnostní třída X

17 Výrobce cementu (označení výrobního závodu) x nebo x

18 Druh přísady x nebo x

19 Označení a výrobce přísady x nebo x

20 Druh příměsi x nebo x

21 Označení a výrobce příměsi x nebo x

22 Celkové skutečné množství každé frakce zrna X

23 Celkové skutečné množství cementu X

24 Celkové skutečné množství přísady X

25 Celkové skutečné množství vody X

26 Celkové skutečné množství příměsi X

27 Celkové žádané množství každé frakce zrna X

28 Celkové žádané množství cementu X

29 Celkové žádané množství přísady X

• 30 Celkové žádané množství vody X

31 Celkové žádané množství příměsi X

32 Celkové množství betonu ve vozidle X
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Tabulka 18 - 2 Stupně agresivity prostředí 
tab.č.18 ČSN 73 6206 Z2 se doplňuje - úplné znění:

Stupně agresivity prostředí Příklady

2 - vlhké 
prostředí bez 
působení ag
resivních lá
tek

2a - bez možnosti výskytu mrazu konstrukce 
v neagresivní 
půdě,
např.zákl.kon
strukce

2b - s možností 
výskytu mrazu

2ba - při půso
bení atmosféric
ké vlhkosti

části konstruk
ce, na které pů
sobí jen 
atmosférická 
vlhkost-dutiny 
mostních kon
strukcí, horní 
povrch mostov
ky pod izolací 
a pečetící vrs
tvou

2bb - při půso
bení zvýšené 
vlhkosti nebo 
vody

ostatní části 
mostních kon
strukcí v kon
taktu s vodou, 
sněhem nebo 
zeminou pokud 
nepatří do st.3 - 
pilíře, opěry

3 - vlhké 
prostředí 
s možností 
výskytu mra
zu a účinků 
CH.R.L.*)

3a - atmosférická vlhkost a slaná 

mlha

konstrukce nad 
i pod pozemní
mi komunikace
mi

XP
3b - zvýšená vlhkost nebo voda 
a přímé účinky CH.R.L.*)

úložné prahy

*) CH.R.L. - chemické rozmrazovací látky

I

tr* £ *&

Tabulka 18 - 4 Tabulka značení betonů a převodů 

značení
Mezi pevnostními třídami betonu podle tabulky č. 8 ČSN P 
ENV 206 (sloupec 1), tabulky č.l ČSN 73 2400 (sloupec 2) 
a značkami podle ČSN 73 6206 (sloupec 3) je následující vztah:

1

(B3)

B 5 
B 7.5 
B 10 

B 12,5 
C-/13.5š>(B13.5)

60 
80 
105 
135 

(160) 
= 170

Tyto třídy betonu lze použít pou
ze pro výplně, pro podkladní vrs
tvy, základy apod. v prostředí 1, 
2a a pro konstrukce z prostého 
betonu

XX)

xx)

xx)

xx)
xx)

C 12/15 = (200)'

C 16/20 = 250

C 20/25 = (300)'
(C -/28) X) = 330

C 25/30 = (350)
(C -/35) X) = 400

C 30/37 = (425)
(C -/40) X) = (450)

C 35/45 = 500

C 40/50 = (550)

C 45/55 = 600

C 50/60___ = 16501

x) Válcová pevnost se nestanovuje
xx) Betonové konstrukce mostních objektů smí být navrhovány^ 
a prováděny i z betonů značek 200, 300, 350, 425,450, přičemž 
vlastnosti těchto betonů potřebné při návrhu je dovoleno stanovit 
neární interpolací v příslušných tabulkách ČSN 73 6206

Poznámka: Třída nebo značka betonu uvedená vzávorce, není vpřís- 
lušné normě zavedena.

Příklady značení betonu ve výkresech:
1) B 330 = C -/28 - 3b
(tj. beton značky 330, odpovídající třídě C -/28, trvanlivý 
vprostředí se stupněm agresivity 3b, navržený pro mostní 
konstrukci, například pro mostní římsu monolitickou)
2) B 25 C 20/25 - 2bb
(tj. beton třídy B 25, odpovídající třídě C 20/25, trvanlivý 
vprostředí se stupněm agresivity 2bb, navržený pro konstrukci, 
například základ mostního objektu v dosahu vody a mrazu)

Minľmálnftřídy betonu a minimální obsah cementu v kg/m3 ve vztahu ke stupni agresivity prostředí podle upra

vené tabulky 3 ČSN P ENV 206 (úprava je provedena na základě podrobnějšího definovaní agresivity prostredí

dle ČSN 73 6206 Změna 2)

Stupeň agresivity prostředí dle tab.2 2a 2 ba 2bb 3a 3b 4 5

2) 2)
a b a b c

minimální obsah cementu [kg/m3] 4) 280 300 330 330 350 330 350
______

300 330 370

min.třída betonu 6) C12/15 C25/30 C25/30 C30/37 C25/30 C30/37 C35/45

3) 5)
3) 3) 5)

maximální vodní součinitel w 0.60 0.50 0.50 0.50 0.45 0.50 0.45 0.55 0.50 0.45

2° Pra stupeň prostředí 2ba a 3a se nepředepisuje provzdušněný beton, avšak ostatní kvalitativní parametry a požadavky nutno dodržet (např. ne-

propustnost, mrazuvzdornost kameniva) ... ...... .. . TI/0 „ 7T1/D
3) Odolnost proti vodě a CH.R.L. stanovuje kapitola 18 cl.18.3.2. pripadne jiné kapitoly TKP a ZTKP ......
4) Minimální obsah cementu může být předepsán vyšší při zvláštních podmínkách betonáže (např pri betonáži pod vodou)
5) U konstrukcí z prostého provzdušněného betonu se předepisuje třída betonu o 1 třídu mzsi nez požaduje tato tabulka . .
6) Minimální třída betonu může být pro speciální konstrukce (např. odvodnění, římsy a pod.) předepsaná jednotlivými technickými predpisy, EN

nebo TKP vyšší _______________^___
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Tabulka 18 - 5 MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY BETONU KRYCÍ VRSTVY

Stupeň prostředí 2a 2ba 3) 2bb 3a 3) 3b 4 5

min.tloušťka [mm] krycí 2) vrstvy tb.min 25 30 35 40 40 1) 1)

1) Stanoví se individuálně ve smyslu ČSN P ENV 206
2) U konstrukcí s krátkodobou životností (max. 5let) lze tabulkovou hodnotu Vnin zmenšit o 5 mm
3) Pro stupeň prostředí 2ba a 3a se nepředepisuje provzdušněný beton, avšak ostatní kvalitativní parametry a požadavky nutno dodržet (napr. ne- 
propustnost, mrazuvzdornost kameniva)

Další podmínky pro stanovení krytí výztuže:

a) Uvedené hodnoty krytí výztuže betonem jsou minimální hodnoty, které je nutno na poslušných betonových konstruk
cích 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.

b) Tyto hodnoty je nutno zvýšit v případě kdy ČSN 736206 - Navrhování betonových a železobetonových mostních kon
strukcí stanovuje tloušťky krycí vrstvy výztuže betonem větší. Toto se týká hlavně základových konstrukcí, pro které 
norma stanovuje tloušťku betonu krycí vrstvy výztuže 40 mm.

c) Dále je nutno tyto hodnoty zvýšit z důvodů navrhované technologie výstavby (např. u základů, pilot apod.).

d) Uvedené hodnoty krytí výztuže betonem, které představují „minimální krytí“ se zvětšují o výrobní tolerance. 
Minimální krytí zvětšené o tolerance se označuje jako „jmenovité krytí“. Na výkresech výztuže se uvádějí obě 
zmíněná krytí. Výrobní tolerance jsou ve výrobně 5 mm a při práci na stavbě 10 mm.

e) 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.

f) 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 
tloušťku krycí vrstvy výztuže betonem individuálně při dodržení podmínek z výše uvedených odstavců. Stejná zá
sada platí i pro stanovení značky, druhu a dalších vlastností betonu. V případě kombinace účinků jsou pro vlastnosti 
betonu rozhodující vždy přísnější hodnoty.

g) U výztuže procházející vrubovým kloubem (nebo tvořící rozpěrákové tmy) nutno použít vložek s povrchovou anti
korozní úpravou s dlouhodobou životností (např.z polymerů, PE obaly apod).
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Pásmo doporučených zrnitostí směsi kameniva pro čerpaný beton
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Příloha č.l

Metodické pokyny pro provádění průkazních zkoušek 
konstrukčních betonů tříd C 12/15 a vyšších



Úvod

Na kvalitě provedení betonové konstrukce se podílí vý
znamnou měrou jakost betonu, jehož parametry jsou 
předepsány v dokumentaci, technických normách a v 
Technických kvalitativních podmínkách (TKP) popř. 
Zvláštních technických kvalitativních podmínkách 
(ZTKP) .Pro jejich splnění a pro splnění dalších techno
logických požadavků, vyplývajících z konkrétních pod
mínek betonáže konstrukce, musí být zajištěno vhodné 
složení betonu a rovnoměrnost jeho výroby.

Podle ustanovení ČSN P ENV 206, čl.8.1 „je složení sta
noveno na základě průkazních zkoušek nebo na základě 
informací získaných z dlouhodobých zkušeností se 
srovnatelným betonem“. Vzhledem k tomu, že se na 
stavbách pozemních komunikací používají konstrukční 
betony definované v ČSN P ENV 206, je zpravidla nut
né stanovit složení na základě výsledků průkazních 
zkoušek, protože dlouhodobé zkušenosti zatím nebývají 
na nově zahajovaných stavbách k dispozici.

Na celém průběhu těchto zkoušek se obvykle podílejí 
čtyři partneři:

1. Objednatel stavby - specifikuje obecně v TKP
a ZTKP kvalitativní parametry složek a betonu,

2. Zhotovitel betonové konstrukce - specifikuje kon
krétní požadavky na betony pro své stavby,

3. Výrobce betonu - zabezpečuje výběr složek a prove
dení průkazních zkoušek,

4. Zpracovatel průkazních zkoušek - provádí průkazní
zkoušky, ověřuje a upravuje navržené receptury do 
konečné podoby.

V těchto Metodických pokynech jsou stanoveny činnosti 
a povinnosti jednotlivých partnerů, jejichž splněním jsou 
vytvořeny podmínky pro požadovanou jakost betonu 
v konstrukci. Smluvně jsou však zajištěny pouze mezi ob
jednatelem a zhotovitelem betonové konstrukce. Má-li 
však celý dále popsaný systém provádění průkazních 
zkoušek fungovat, je třeba, aby smlouvy mezi ostatními 
partnery byly uzavírány ve smyslu tohoto předpisu.

Průkazními zkouškami prokazuje zhotovitel stavební
mu dozoru objednatele optimální složení čerstvého be
tonu a spolehlivé splnění požadovaných parametrů jak 
betonu tak i jeho složek s přihlédnutím k podmínkám 
v zadání. Před zahájením průkazních zkoušek je nutno 
dohodnout dle TKP se stavebním dozorem objednatele 
jednotlivé složky betonu.

Výsledky průkazních zkoušekjsou obsaženy ve zprávě, 
která musí obsahovat:

1. Zadání průkazních zkoušek

2. Složky betonu

3. Navržené složení čerstvého betonu

4. Experimentální ověření navrženého složení

5. Konečné návrhy složení čerstvého betonu

6. Ověření na betonárce

Tyto jednotlivé části zprávy musí obsahovat dále uvede
né údaje:

1 Zadání průkazních zkoušek

Zadání průkazních zkoušek zpracovává zhotovitel beto
nových konstrukcí na základě dokumentace a TKP .Při 
více zhotovitelích na téže stavbě koordinuje tuto činnost 
a zodpovídá za ni hlavní zhotovitel. Vzhledem k význa
mu správného zadání pro výslednou jakost díla je třeba, 
aby o této koordinaci byl informován též stavební dozor.

Zadání průkazních zkoušek musí pro každou třídu beto
nu obsahovat tyto údaje:

- třída betonu

- stupeň agresivity prostředí

- konzistence

- maximální zrno kameniva

- minimální obsah vzduchu

- nepropustnost betonu

- způsob dopravy

- způsob ukládání do konstrukce

- způsob hutnění

- doba přepravy

- odolnost betonu proti působení vody a CH.R.L.

- mrazuvzdomost betonu

- mrazuvzdomost kameniva

- jakost povrchu ztvrdlého betonu dle dokumentace 
a TKP, kap. 18

- při možnosti vzniku nekonstrukčních trhlin uvést 
kubatury betonáží, tepelné podmínky při betonáži 
a ošetřování a další skutečnosti, které je nutno zoh
lednit při návrhu receptur

Zvláštní požadavky:

- druh cementu

- vývoj pevnosti

- vývoj hydratačního tepla

- zpomalení hydratace cementu

- pevnost betonu v tahu ohybem

- kamenivo (např. tvar zma - při složitém čerpání nebo 
pro Franki piloty)

- odolnost proti obrusu

- houževnatý beton

- upřesnění vztahu Schmidtova tvrdoměru (provádí se 
vždy)

Ze zadání potom vyplyne, v kolika variantách složení je 
třeba každou třídu betonu řešit.

Pro zadání lze použít formulář, jehož návrh je uveden 
v příloze A. Příklad jeho vyplnění je v příloze B.

Kopii zadání je třeba poskytnout stavebnímu dozoru pro 
kontrolu s dokumentací a s TKP .

48



2 Složky betonu

Na základě zadání předloží výrobce betonu odběrateli 
(popř. odběratelům) k odsouhlasení návrh jednotlivých 
složek (resp. variant) včetně jejich ceny v místě betonárky. 
Návrh musí obsahovat u jednotlivých složek tyto údaje:

Cement: Vyhodnocení výsledků zkoušek za delší časo
vé období (až jeden rok):

a) buď vstupních kontrolních na vzorcích odebíraných
na betonárce,

b) nebo výstupních kontrolních, prováděných laboratoří
cementárny a uváděných v měsíčních přehledech 
jakosti výroby.

Vyhodnocují se především 28denní pevnosti v tlaku (počet 
zkoušek, min., max., průměr), popř. i další vlastnosti, po
kud mají návaznost na zadání průkazních zkoušek.

Kamenivo: Podobně jako u cementu se vyhodnocují vý
sledky kontrolních zkoušek za delší časové období a to 
především těch, které provedla laboratoř betonárky. Jes
tliže se jedná o dosud nepoužívanou lokalitu, vyhodnotí 
se výsledky zkoušek výrobce kameniva.

Vyhodnocení obsahuje: počet zkoušek, min., max. prů
měr, pásmo zrnitostí a průměrnou zrnitost.

U drceného kameniva je třeba, aby stavební dozor pro
věřil předpoklady dodávek kvalitního kameniva pro
hlídkou lomu a seznámením se s výsledky geologického 
průzkumu ložiska.

Přísady: U každé navrhované přísady se musí doklado
vat vliv jejího dávkování při použití cementů I 42,5 
a III/A 22,5 na:

a) hlavní její účinek:

plastifikátor - snížení dávky vody a tím zvýšení 
pevnosti

ztekucující - snížení dávky vody a tím zvýšení 
pevnosti, doba účinnosti přísady, 

provzdušňující - procento obsahu vzduchu 
zpomalující - zpomalení začátku hydratace cementu 
urychlující - urychlení začátku hydratace cementu

b) vedlejší účinky :průběh hydratace, pěnění, pevnost betonu

Při kombinování dvou přísad (např.provzdušňující 
a plastifikující) musí být dokladován vliv jejich dávky 
a vzájemného poměru na hlavní a vedlejší účinky.

Tyto zkoušky nesouvisí s příslušnými ČSN pro zkouše
ní přísad, protože neslouží pro hodnocení jejich kvality, 
ale pro stanovení jejich optimálních dávek a pro správné 
provádění regulace složení čerstvého betonu na betonár
ce. Jako reprezentanta pro tyto zkoušky lze použít beton 
s dávkou cementu 370 kg/m3 a o konzistenci 100 mm 

sednutí kužele.

Vzhledem k náročnosti těchto zkoušek provádějí se po
uze jednou při zavádění nové přísady (nevzniknou-li pro 
jejich opakování závažné důvody jako např. poklesy 
pevností v důsledku nadměrného napěňování).

Při rozhodování o použití přísady a její optimální dávky je 
třeba přihlížet též k ekonomickým důsledkům (např. cena

přísady a cena uspořeného cementu). Používám přísad, 
jejichž cena je vzhledem k jejich účinkům na složení 
a vlastnosti betonu nepřiměřeně vysoká, není přípustné.

3 Návrh složení čerstvého betonu

3.1 Složky betonu

Odběr vzorků jednotlivých složek provádí zpracovatel 
průkazních zkoušek na betonárce. Pokud zde materiál 
není k dispozici, odebírá vzorky u výrobce. U přísad lze 
použít vzorky skladované v laboratoři (u plastifikátorů 
na bázi lignosulfonanů ne starší než 1/2 roku).

Na odebraných vzorcích se vždy provedou tyto zkoušky:

Cement:

- pevnost v tlaku
- začátek a doba tuhnutí
- objemová stálost
- jemnost mletí (pouze u rychlovazného cementu)
- vývin hydratačního tepla (v případě zvláštního 

požadavku v zadání)
- pevnost v ohybu (vyžaduje-li se pevnost betonu 

v tahu ohybem)
- obsah rozpustných solí Cl"

Kamenivo:

- zrnitost
- odplavitelné částice
- objemová hmotnost
- humusovitost (u drobného těženého kameniva)
- tvarový index 3
- otlukovost
- mrazuvzdornost (u hrubého drceného kameniva 

vždy, u těženého v případě pochybností)
- obsah sulfidů,sulfátů,siřičitanů,chloridů

Přísady:

- hustota
- obsah sušiny
- pH

Jestliže vzorek nesplňuje svými parametry požadavky 
příslušné normy, nebo se příliš odchyluje od dlouhodo
bého průměru dle kap.2, takže by mohl citelně ovlivnit 
výsledky průkazních zkoušek, musí být vyřazen a na
hrazen nově odebraným vzorkem.

U pevnosti cementu v tlaku se stanoví přepočítávací 
součinitel kc ze vztahu:

k _ dlouhodobá průměrná pevnost cementu v tlaku 

pevnost v tlaku použitého vzorku cementu

kterým se násobí krychelné pevnosti betonů zkušebních 
záměsí.

U frakcí kameniva se vynesou zjištěné čáry zrnitosti 
a porovnají s dlouhodobou zrnitostí a jejím rozptylem.

3.2 Návrh složení čerstvého betonu

Pro návrh složení betonu lze použít jakoukoliv obecně 
uznávanou metodu popsanou v odborné literatuře. Použít
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lze i metodu vlastní, pokud bude odsouhlasena v rámci 
schvalování odborné způsobilosti zpracovatele průkaz
ních zkoušek. Zpráva o průkazních zkouškách musí ob
sahovat stručný popis postupu při návrhu složení.

Při použití početní metody (poměr frakcí, množství ce
mentu, vodní součinitel aj.) musí být ke zprávě přilože
ny výpočty (např. ve formě tabulek).

Při použití experimentální metody musí být výsledky 
měření vyhodnoceny tak (např. v grafech), aby bylo 
možné odvodit závěry pro návrhy složení betonů.

Po stanovení poměru frakcí je třeba spočítat a vynést čáry 
zrnitosti směsí kameniva a to jak pro zrnitosti použitých 
vzorků frakcí, tak i pro jejich dlouhodobé průměrné zrni
tosti a porovnat je s doporučovanými pásmy zrnitosti.

Obecně lze doporučit pro čerpané, neprovzdušněné be
tony používání těchto cementů :

třídy do C 16/20 cement třídy 22,5

třídy C 20/25 a C -/28 „ “ 32,5 (popř. 42,5)

třídy C 25/30 až C 30/37 „ “ 42,5

třídy C 30/37 „ “ 52,5

U provzdušněných betonů se příslušná třída betonu sni
žuje o jeden stupeň, u neprovzdušněných a nečerpaných 
betonů s konzistencí kolem 50 mm sednutí kužele se tří
da betonu zvyšuje o jeden stupeň.

Při volbě druhu cementu a použité přísady (např. plasti- 
fikující nebo ztekucující), popř. vyloučení přísady, je 
třeba provést cenové porovnání variant složení.

Součástí objednávky průkazních zkoušek musí být i stano
vení návrhových krychelných pevností betonu (případně 
též válcové, výjimečně v tahu ohybem) pro jednotlivé třídy 
a druhy betonů s přihlédnutím ke stejnoměrnosti dosavad
ní výroby, popř. k technické úrovni betonárky. S výhodou 
lze pro tento účel využít „směrné pevnosti“, uvedené 
v tab. 10 ČSN 73 2400 (příloha 1). U provzdušněných beto
nů je třeba vzít v úvahu, že 1 % objemu vzduchu snižuje 
krychelnou pevnost cca o 5 % a že povolené kolísání obsa
hu vzduchuje až +3 % nad požadovaným minimálním ob
sahem (tj. při minimu 5 % smí být až 8 % vzduchu). Pokud 
je složení navrhováno při spodní hranici obsahu vzduchu, 
je třeba zvýšit návrhovou pevnost o cca 5 % oproti nepro- 
vzdušněnému betonu téže třídy.

Navržené složení čerstvého betonuje třeba překontrolo
vat součtem absolutních objemů jednotlivých složek.

4 Experimentální ověření navrženého složení

Navržené složení čerstvého betonu musí být ověřeno na 
zkušebních záměsích, vyráběných v laboratorní míchačce 
s nuceným mícháním. Počet těchto záměsí musí být tako
vý, aby po vyhodnocení výsledků měření na čerstvém 
a ztvrdlém betonu bylo možné vypracovat konečný návrh 
složení betonu, které optimálně splňuje požadavky objed
natele, obsažené v zadání průkazních zkoušek.

Při použití ztekucujících přísad je třeba konzistenci be
tonu měřit zkouškou rozlitím podle ČSN ISO 9812 
vzhledem k poněkud odlišnému charakteru působení na 
rozdíl od plastifikátorů na bázi lignosulfonanů (účinky

ztekucujících přísad se plně projevují, je-li beton uve
den při hutnění do pohybu). Jako kontrolní zkouška na 
stavbě není tato metoda v ČR dosud používána a je proto 
třeba vytvářet v rámci průkazních zkoušek pro její rozší
ření do praxe kontroly jakosti podmínky. U čerpaných 
betonů je třeba též stanovit ztrátu konzistence v mm sed
nutí kužele nebo rozlití za minutu.

Upřesňující vztahy pro následné nedestruktivní tvrdo- 
měrné zkoušení na konstrukcích budou zjištěny vždy na 
všech tělesech vyrobených v rámci průkazních zkoušek, 
určených pro zkoušení pevnosti betonu v tlaku, a to ve 
stáří 28, příp. i 90 dnů .

Výsledky všech měření na všech zkušebních záměsích 
musí být uvedeny v souhrnné tabulce (nebo tabulkách 
podle druhu použitého cementu). Součet hmotností 
všech použitých složek musí odpovídat průměrné obje
mové hmotnosti čerstvého betonu, stanovené na zhoto
vených zkušebních tělesech, jestliže je tekutá přísada 
dávkována v množství větším než 3 l/m , musí být 
množství vody v ní obsažené zahrnuto do výpočtu vod
ního součinitele. Stanovené 28denní krychelné pevnosti 
se vynásobí součinitelem kc (viz kap.3.1), čímž se má 
eliminovat vliv odchylné pevnosti použitého vzorku ce
mentu od dlouhodobého průměru.

Z výsledků měření se graficky vyhodnotí závislosti 
„28denní krychelná pevnost - množství cementu“, „množ
ství záměsové vody - množství cementu“, „28denní kry
chelná pevnost - vodní součinitel „vodní součinitel - 
nepropustnost (hl.průsaku)“, „množství cementu - nepro- 
pustnost“ a popř. další závislosti, potřebné pro vypracová
ní konečné receptury složení betonu. Tyto závislosti se 
uplatní též při regulaci složení během výroby.

Závislosti pevnosti betonu na dávce cementu mají u jed
notlivých druhů cementů podobný průběh, pouze se podle 
použitých přísad a konzistence svisle posunují ve směru 
vyšších nebo nižších pevností (v menší míře mění sklon 
a tvar). Je proto vhodné stanovit pro každý druh cementu 
jeho základní křivku ze 4 až 5 měření v rozsahu nejnižší 
a nej vyšší třídy betonu, pro které bude použit. U ostatních 
variant (jiná přísada, konzistence, provzdušnění) pak již 
postačuje menší počet měření (min.2).

5 Konečné návrhy složení čerstvého betonu

Z experimentálně ověřených parametrů čerstvého 
a ztvrdlého betonu a jejich závislostí se odvodí interpo
lací optimální složení betonu tak, aby požadované vlast
nosti byly splněny s co nejmenšími odchylkami. Pokud 
nelze u některých časově náročných zkoušek jako jsou 
nepropustnost, odolnost proti působení vody a NaCl 
popř. mrazuvzdomost prokázat splnění parametru inter
polací, lze za vyhovující průkaz považovat výsledek 
zkoušky, dosažený na betonu „horšího“ složení, než 
jaké se navrhuje tj. na betonu s vyšším vodním součini
telem, s nižší dávkou cementu, s menším obsahem vzdu
chu ap.

Splnění zvláštních požadavků v zadání je předmětem 
komentáře k jednotlivým receptůrám (např. odkazy na 
grafy).
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6 Zpráva o výsledcích průkazních zkoušek

Zpráva o výsledcích průkazních zkoušek je předkládána 
zhotovitelem stavby stavebnímu dozoru objednatele 
k odsouhlasení. Posuzuje se přitom, zda :

- navržené receptury odpovídají zadání stavby (nor
my, dokumentace, TKP, ZTKP)

- použité složky odpovídají schválenému výběru 
a zda splňují požadavky norem a jiných technických 
předpisů

- při návrhu receptur se postupovalo způsobem, od
souhlaseným v rámci schvalování způsobilosti labo
ratoře pro provádění průkazních zkoušek (viz čl.8 
této přílohy),

- zpráva obsahuje všechny požadované údaje dle 
„vzorové zprávy“, vypracované laboratoří v rámci 
schvalování její způsobilosti (kap.8).

Souhlas stavebního dozoru s navrženými recepturami 
má pouze dočasnou platnost s případným stanovením 
termínu. Konečný souhlas je vydán až po ověření recep
tur na betonárce a po prokázání shody se všemi požado
vanými parametry čerstvého a ztvrdlého betonu a to jak 
na betonárce, tak i na stavbě.

7 Výroba betonu - kontrola jakosti a regulace
složení

Náběh výroby betonu podle nových receptur se člení do 
třech časových etap:

- ověření návrhů receptur

- konečné úpravy receptur

- výroba

7.1 Ověření návrhů receptur

Výrobu betonu lze zahájit až po schválení technické 
způsobilosti betonárky a odsouhlasení výsledků průkaz
ních zkoušek objednatelem.

Za správnost navržených receptur zodpovídá jejich au
tor, jehož povinností je provést jejich ověření na beto
nárce a stanovit rozsah kontrolních měření tak, aby v co 
nejkratší zkušební době byly získány dostatečné infor
mace o vlastnostech betonu, potřebné pro potvrzení 
správnosti receptur nebo pro provedení úprav, které lze 
očekávat především u provzdušněných betonů, u kterých 
se projevuje vliv objemu záměsi, intenzity míchám a teplo
ty betonu na množství vzduchu v čerstvém betonu.

Uvádí-li se do provozu nově postavená betonárka, mo
hou být zahájeny dodávky betonu až po ověření 
7denních krychelných pevností betonu a ověření odol
nosti betonu vůči působení vody a CH.R.L.

Předmětem ověření receptury je :

a) Kontrola konzistence. Pro stanovení dávky záměsové 
vody je třeba znát vlhkosti všech frakcí kameniva 
a případně i množství vody v přísadě. Jestliže se 
konzistence odchýlí o více než 20 mm od hodnoty 
sednutí kužele, uvedené v receptuře, je třeba dávku 
vody upravit a vyrobit novou záměs. Zároveň je

třeba opravit dávku cementu tak, aby vodní souči
nitel zůstal zachován.

Ze záměsi, která byla posouzena zpracovatelem průkaz
ních zkoušek jako vyhovující, se zhotoví

- 1 sada 3 krychlí pro stanovení 7denní pevnosti

- 1 sada 3 krychlí pro stanovení 28denní pevnosti

- 1 sada 3 krychlí pro stanovení vodotěsnosti betonu 
(pokud je pro příslušnou recepturu předepsána)

b) U provzdušněného betonu k tomu přistupuje též 
kontrola obsahu vzduchu. Jestliže je obsah vzdu
chu nižší, nebo o více než 2 % vyšší než požadova
né minimum, musí se provést změna v dávkování 
přísad. Použijí se k tomu doklady o vlastnostech 
přísad a jejich kombinacích, poskytnuté při jejich 
výběru a výsledky měření na zkušebních záměsích. 
Je třeba přitom brát v úvahu, že změnou obsahu 
vzduchu se mění výrazným způsobem konzistence 
a naopak. Nastavení vyhovujícího dávkování pří
sady proto může vyžadovat více záměsi.

Z vyhovující záměsi se vedle kontrolních těles, uvede
ných v bodě a) zhotoví navíc:
- 2 válce 0 150 x 300 mm pro stanovení odolnosti povr
chu proti působení vody a NaCl.

Pro ověření receptur na betonámě se zpravidla vyrábějí 
záměsi menšího objemu než je objem míchačky, nesmí 
však být menší než 1/3 objemu míchačky.

Den, kdy se budou tyto práce provádět, je třeba včas 
oznámit stavebnímu dozoru, aby se jich mohl zúčastnit.

U provzdušněných betonů je při tom třeba ověřit také 
vliv způsobu a doby přepravy na konzistenci a obsah 
vzduchu.

O ověření receptur vyhotoví zpracovatel průkazních 
zkoušek záznam, který předá objednateli a tvoří přílohu 
k průkazním zkouškám. Jeho kopii obdrží k případnému 
vyjádření též stavební dozor .

7.2 Konečné úpravy receptur

První fáze výroby betonu podle každé nové receptury 
probíhá za zvláštního režimu kontroly jakosti, spočíva
jící ve zhuštění zkoušek na betonárce tak, aby co nejdří
ve bylo odebráno 15 vzorků pro zkoušky pevností po 7 
a 28 dnech, které se vyhodnotí podle kritéria 1 v ČSN P 
ENV 206. Na splnění kritéria lze též informativně usou
dit ze 7denních pevností po jejich přepočtu vztahem, 
ověřeným při průkazních zkouškách. Zároveň musí být 
odebrány i vzorky všech složek tj. i cementu a přísad, 
aby mohly být posouzeny dosažené parametry s výsled
ky průkazních zkoušek.

Konzistence a případně i obsah vzduchu se kontrolují na 
každém odebraném vzorku čerstvého betonu. Objemo
vé hmotnosti čerstvého betonu se stanovují na každém 
vyrobeném tělese i na vzorku před měřením obsahu 
vzduchu. Výsledné hodnoty se porovnávají s průkazní
mi zkouškami.

Se zvýšenou četností je třeba provést i zkoušky na stav
bě tak, aby byly získány ve stejném časovém období
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stejně veliké soubory výsledků zkoušek jak na betonár- 
ce, tak i na stavbě. Nej vhodnějším řešením je koordina
ce odběru vzorků čerstvého betonu z téhož dopravního 
prostředku na betonárce a na stavbě.

Shodu výsledků zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu, 
prováděných na betonárce a na stavbě, vyhodnotí zpra
covatel průkazních zkoušek. Je-li dosažena u všech pa
rametrů shoda bez neodůvodněných velkých rezerv, 
např. v pevnosti, lze složení betonu považovat za koneč
né. Záznam o výsledcích zkoušek, o vyhodnocení shody 
a o konečném složení betonu, vyhotovený zpracovate
lem průkazních zkoušek je po odsouhlasení objednate
lem průkazních zkoušek a odběratelem betonu předán 
stavebnímu dozoru ke konečnému schválení. Tímto 
okamžikem končí zodpovědnost zpracovatele průkaz
ních zkoušek za složení betonu.

Jsou-li při hodnocení shody zjištěny malé odchylky od 
požadovaných parametrů, které lze spolehlivě korigovat 
úpravou složení betonu, zpracovatel průkazních zkou
šek navrhne a zdůvodní nové složení, které lze považo
vat za konečné. Konečné schválení proběhne již 
popsaným způsobem.

Jsou-li při hodnocení shody zjištěny závažné negativní 
odchylky od požadovaných parametrů, popř. i větší roz
díly mezi výsledky zkoušek na betonárce a na stavbě, je 
třeba, aby zpracovatel průkazních zkoušek posoudil pří
činy. Podle výsledků šetření buď provede úpravu recep
tury nebo si vyžádá prověření činností laboratoří na 
betonárce a na stavbě. Od okamžiku zjištění vážných ne
dostatků v jakosti betonu až do doby jejich vyřešení ne
smí se pokračovat ve výrobě tohoto betonu. Po obnovení 
výroby se celý cyklus kontroly shody opakuje.

Předchozí ustanovení platí za předpokladu, že výroba 
betonuje stejnoměrná tj. že velikost naměřených para
metrů

- přesnost dávkování složek

- konzistence betonu

- vodní součinitel

- obsah vzduchu

se pohybuje v mezích stanovených v TKP (resp.ZTKP) 
a ČSN P ENV 206. Jestliže tomu tak není, nenese zpra
covatel průkazních zkoušek žádnou zodpovědnost za 
složení betonu a výroba betonu musí být až do doby 
zjednání nápravy pozastavena.

7.3 Výroba betonu

Po odsouhlasení konečné receptury stavebním dozorem 
probíhá výroba betonu již v plné zodpovědnosti výrobce 
za jakost, kterou musí prokazovat prováděním zkoušek 
a jejich vyhodnocováním dle TKP (popř.ZTKP)

U transportbetonu předkládá odběrateli betonu vyhod
nocení výsledků měření vždy na 15 po sobě odebraných 
vzorcích betonu v četnosti dle smluvního ujednání.

Na základě výsledků kontrolních měření provádí beto
nárka regulaci složení betonu dle pokynů, uvedených ve 
zprávě o průkazních zkouškách.

Pro získání názorného přehledu o kolísání vlastností be
tonu v závislosti na čase a na regulačních opatřeních se 
doporučuje vést grafický záznam jednotlivých naměře
ných hodnot.

Pro operativní zásahy do složení betonu se požaduje zří
dit stálé spojení mezi betonárkou a stavbou buď použi
tím mobilního telefonu nebo radiostanic.

Pro stavebního dozora je rozhodující jakost betonu pro
kazovaná výsledky zkoušek vzorků, odebíraných na 
stavbě, v případě čerpaného betonu vzorků odebíraných 
za výstupem betonu z čerpadla v místě ukládání betonu 
do konstrukce, jejichž shoda s požadovanými parametry 
se posuzuje v rámci tzv. „hodnoceného celku“, stanove
ného stavebním dozorem.

8 Způsobilost laboratoře pro provádění prů
kazních zkoušek

Průkazní zkoušky konstrukčních betonů pro objekty na 
pozemních komunikacích smí provádět pouze laboratoř 
schválená objednatelem a se způsobilostí dle RSJ - PK 
(viz 18.1.3.)

K žádosti o souhlas s prováděním průkazních zkoušek 
musí být přiloženy tyto tři doklady:

a) Způsob provádění průkazních zkoušek s podrobným
popisem celého postupu při zpracovávání jednotli
vých kapitol zprávy s hlavním důrazem na prová
dění výpočtů (rovnice, tabulky) a měření (tabulky, 
grafy) tak, aby obsah zprávy byl z pohledu objed
natele kontrolovatelný. Uvedený postup musí být 
při průkazních zkouškách dodržován,pokud pod
mínky zadání nevyžadují provést odchylky.

b) Vzorová zpráva o výsledcích průkazních zkoušek,
která dokladuje celkové uspořádání a vybavení 
zprávy, které bude pokud možno u všech průkaz
ních zkoušek dodržováno. Je možné použít dřívější 
zprávu pro konkrétního objednatele.

c) Popis vybavení laboratoře:

ca) personální - jména a odborná způsobilost zod
povědného pracovníka a příslušných zkušeb
ních techniků

cb) přístrojové - zabezpečující provádění všech 
měření v souladu se zkušebními předpisy.

Písemný souhlas objednatele s navrhovanou laboratoří 
daný po projednání a zapracování připomínek je platný 
pouze pro stavby na pozemních komunikacích a může 
být kdykoliv při opětovném upozornění na nedodržová
ní postupů, popsaných v uvedených dokladech, zrušen.
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Příloha A

Zhotovitel:..........Specifikace parametrů konstrukčních betonů pro stavbu .....jméno........adresa.
objekty č...................................................................

konstrukční prvky.................................................

Třída betonu

Stupeň agres. prostř.

Konzistence

Max. zrno kameniva

Min. obsah vzduchu

Způsob: - dopravy 
- ukládání do konstr. 
Doba přepravy

Odolnost proti NaCl 
Mrazuvzdornost

Zvláštní požadavky:
- druh cementu
- vývoj pevnosti
- vývoj hydrát, tepla
- zpomal, hydrát, cem.
- pevnost v tahu ohyb.
- kamenivo
- odol.proti obrusu
- Schmidt - souč. alfa

Místo uložení betonu:

obj.č. :prvek
m3 - období

obj.č. :prvek
m3 - období

obj.č. :prvek
m3 - období

obj.č. :prvek
m3 - období

obj.č. :prvek
m3 - období

obj.č. :prvek
m3 - období

obj.č. :prvek
m3 - období

+) Nutnost záložní betonárky
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Údaje o objektech

objekt č. 
konstr.díl

vzdálenost
[km]

doba přepravy 
[minut]

ostatní údaje

Vypracoval: 
Datum :

Specifikace předána výrobci betonu : 

Specifikace předána hlavnímu zhotoviteli: 

Specifikace předána stavebnímu dozoru :
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Příloha B

Zhotovitel:..........jméno...................adresa.......................

Specifikace parametrů konstrukčních betonů pro stavbu

objekty č.

Třída betonu C 16/20 C 20/25 C-/28 C-/35 C 30/37

Stupeň agres. prostř. 2bb 5a 5b 2b a 2bb 3b 2ba

Konzistence 100±20 150+30 100+20

Max. zrno kameniva 22

Min. obsah vzduchu 5 5 5

Způsob: - dopravy

- ukládání do konstr.

domíchávač

čerpadlo

Doba přepravy 30 20 +) 30 30 30 30 +) 30+) 30 +)

Odolnost proti NaCl 
Mrazuvzdornost

75(B) 75 (B)

Zvláštní požadavky:
- druh cementu
- vývoj pevnosti
- vývoj hydrát, tepla
- zpomal, hydrát, cem.
- pevnost v tahu ohyb.
- kamenivo
- odol .proti obrusu
- Schmidt - souč. alfa

III/A

X X

Sulfarex

X X

X

mrazuvzd.

X

mrazuvzd.

X

mrazuvzd.

X

X

mrazuvzd.

X X

Místo uložení betonu:

obj.č. 201 :prvek
m3 - období

základ
170-5/95

opěry
120-7/95

pilíře
60-8/95

úlož.práh
10-9/95

mostovka
360-10/95+)

obj.č. 202 :prvek
m3 - období

základ
188-5/95

opěry
205-7/95

pilíře
55-8/95

úlož.práh
8-9/95

mostovka
560-11/95+)

obj.č. 203 :prvek
m3 - období

pil.+zákl
105-4/95

opěry
75-7/95

úlož.práh
12-10/95

mostovka
65-11/95

obj.č. 204 :prvek
m3 - období

základ
140-6/95

opěry
130-8/95

úlož.práh
6-9/95

mostovka
90-4/96

obj.č. 205 :prvek
m3 - období

pil.+zákl
105-4/95

opěry+pil
140-8-10/95

úlož.práh
10-9/95

mostovka
370-11/95+)

obj.č. 211 :prvek
m3 - období

pil.+zákl
190-6/95

opěry
130-8/95

pilíře
50-10/95

úlož.práh
18-10/95

mostovka
470-4/96+)

obj.č. : prvek
m3 - období

+) Nutnost záložní betonárky
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Příloha č.2

Betonové mosty a konstrukce



1 ÚVOD

1.1 Všeobecně

1.1.1 Předmětem této přílohy jsou ustanovení pro prová
dění mostních objektů a betonových konstrukcí a pro 
zpracování dokumentace.

1.1.2 Následující ustanovení platí také pro betonové 
konstrukce součástí a vybavení pozemních komunikací, 
doplňujících objektů (vodohospodářské objekty, bez
pečnostní a ochranná zařízení, různé základy apod.), po
kud pro ně neplatí jiné předpisy.

1.1.3 Pro betonové mosty a lávky méně běžných typů 
(mosty obloukové, zavěšené, pohyblivé, zvláštních 
technologií apod.), jakož i pro mosty s rozpětím největ
šího pole více než 60m je nutno kap. 18 TKP doplnit 
»Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami«, 
které přihlédnou ke specifickým problémům těchto kon
strukcí. Totéž platí pro mosty s méně běžným nebo spe
cifickým způsobem náročným postupem výstavby 
(letmá betonáž a montáž, postupné podélné vysouvání 
apod.) a mosty umístěné na kritických místech (poddo- 
lovaná území, složité základové poměry, mosty extrém
ních dilatujících délek nebo výšek nad terénem apod.).

1.2 Názvosloví

1.2.1 Pro názvosloví mostních objektů se používá zá
sadně ČSN 73 6200, která platí pro vyjadřování v odbor
ném i obchodním styku.

2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍHO DÍLA

2.1 Všeobecně

2.1.1 Za »mostní objekty« se ve smyslu těchto TKP po
važují všechny stavební objekty pro jejichž projektová
ní a prostorové uspořádání platí ČSN 73 6201, která ve 
svém úvodním ustanovení uvádí charakteristiky těchto 
objektů.

2.1.2 Ustanovení této přílohy TKP 18 platí též pro další 
pomocné nebo přidružené stavební objekty nebo jejich 
části budované jako součásti a vybavení pozemních ko
munikací a doplňující objekty (šachty, jímky, případně 
i jiné vodohospodářské objekty; základy, kotvení, pří
padně i jiné konstrukce pro vedení inženýrských sítí; 
opěrné a zárubní zdi, konstrukce protihlukových a proti- 
oslňujících stěn; konstrukce dopravního značení a infor- 
mačních systémů, konstrukce ochranných 
a bezpečnostních zařízení apod.), pokud pro ně neplatí 
jiné předpisy.

2.1.3 Jako mostní objekty nutno zařadit případně i jiné 
stavební objekty charakteru mostního objektu, ale pro
jektované a prostorově uspořádané podle jiných předpi
sů než je uvedeno v článku 2.1.1 (hraniční mosty, mosty 
na účelových komunikacích, průmyslové a potrubní 
mosty apod.).

2.2 Zachování průjezdního, průchozího a plavebního 
prostoru.

2.2.1 Zhotovitel musí dodržet prostorové uspořádání 
mostních otvorů, které je dáno DZS na základě paramet

rů přemosťované překážky, terénních a místních podmí
nek a vlivů (inundační území, chráněná území, ochranná 
pásma, průhledy a začlenění do krajiny, průchody inže
nýrských sítí, výhledy využití prostoru pod mostem 
apod.). Prostorové uspořádání mostních objektů se řídí 
ČSN 73 6201.

2.2.2 Během stavby lze prostorové parametry přemosťo
vané překážky omezit (např. snížením či zúžením prů
jezdného průřezu) nebo i zcela vyloučit (např. 
vybudováním přeložky). Pokud tato omezení nejsou ur
čena v DZS, navrhne je zhotovitel ve shodě s příslušný
mi předpisy a požadavky správců překračovaných 
překážek a předloží je stavebnímu dozoru ke schválení.

2.2.3 Průchody a průjezdy stavbou mostu pro veřejný 
provoz musí být řádně označeny, zabezpečeny a udržo
vány. Pro zřízení, údržbu a odstranění těchto průchodů 
a průjezdů musí zhotovitel předložit stavebnímu dozoru 
ke schválení technologický předpis zajištění těchto pra
cí respektující požadavky DZS a podmínky správců pře
mosťovaných komunikací, tratí, vodotečí apod. nebo 
podmínky majitelů příslušných pozemků. Součástí to
hoto technologického předpisuje i příloha o zabezpeče
ní ochrany veřejného provozu a průkaz zamezení 
veřejného ohrožení.

2.2.4 V případě požadavku DZS nebo stavebního dozo
ru musí zhotovitel zpracovat a projednat plán příslušné
ho omezení průjezdného nebo plavebního profilu 
(povodňový plán, plán výluk, plán průjezdu pohotovost
ních vozidel apod.).

2.3 Konstrukční zásady

2.3.1 Zhotovitel musí dodržovat konstrukční zásady ná
vrhu mostního objektu, které jsou dány DZS na základě 
účelu mostního objektu, t.j. druhem převáděné komuni
kace a druhem přemosťované překážky a jeho umístě
ním t.j. územními požadavky plynoucími z místních 
a regionálních podmínek. Toto ustanovení se týká jak 
prací dle DZS, tak pomocných prací nutných pro zhoto
vení díla.

2.3.2 Zásyp nebo násyp za operami (tzv. přechodová ob
last) v prostoru dálničního nebo silničního tělesa bude 
proveden podle zásad stanovených v kapitole 4 TKP.

2.3.3 U mostů PK musí být dutiny přístupné a průchod
né nebo průlezné tak, aby byla umožněna vizuální kon
trola všech částí nosné konstrukce a prevence závad 
většího rozsahu.Vylehčovací tělesa bez odvodnění, od
větrání a revizních otvorů min. 300 x 600 mm nejsou 
přípustná.

2.3.4 Pro řešení mostního příslušenství a detailů jsou vý
chozím podkladem VL - 4 1995, 1997.

2.4 Monolitické betonové konstrukce

2.4.1 Viz ustanovení TKP 18

2.5 Prefabrikované betonové konstrukce

Pro provádění typových mostních a obdobných kon
strukcí musí být zpracován samostatný Technický a pro
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váděcí předpis, který odsouhlasí objednatel, u mostních 
konstrukcí MDS .

Technický a prováděcí předpis (TPP) musí obsahovat 
zejména:

- technické požadavky a parametry pro prvky a kon
strukce z prvků vyrobených

- požadavky na vlastnosti betonu a dílce

- prováděcí předpis pro výrobu, ošetřování, skladová
ní, dopravu, montáž a.t.d.

- konstrukční zásady

- požadavky na zkoušení a měření

- j iné požadavky pro výrobu dílce a konstrukce s ohle
dem na druh konstrukce, zatížení, trvanlivost, užitné 
vlastnosti, údržbu a.t.d.

2.6 Opěrné zdi

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

2.6.2 Vždy je nutno řešit ochranu proti zemní vlhkosti, 
odvodnění rubu opěrných zdí, ochranu proti promrzání, 
úpravu pracovních a dilatačních spar a pod.

2.7 Protihlukové stěny

2.7.1 Platí stejná ustanovení jako v 2.6.1 a 2.6.2.

2.8 Mostní vybavení

2.8.1 Obecně platí zásada, že pro každou konstrukční 
část musí být realizační dokumentace zhotovitelem do
pracována do takové úrovně, aby společně s normami 
a TPP dávala postačující množství informací pro správ
nou výrobu nebo objednávku konstrukce i pro její zabu
dování nebo montáž včetně kontroly kvality.

Pro návrh vybavení mostů platí těch.podmínky MDS 
a »Vzorové listy VL-4" .

2.8.2 Pokud jsou svodidlové sloupky nebo sloupky zá
bradlí osazovány dodatečně do kapes, musí být v místě 
zabetonování provedeno nadvýšení min. o 5 mm a pro
vedena speciální pružná povrchová vodotěsná úprava 
betonu přesahující obvod kapsy o 50 mm a musí být vy
tažena na sloupky do výšky min 50 mm (viz vzorové lis
ty VL-4). V případě, že kapsy zůstávají nezabetonované 
přes zimní období, musí mít provizorní odvodnění otvo
rem světlosti min 20 mm. Při zabetonování sloupků zá
bradlí se musí odstranit veškeré fixační klíny .Totéž platí 
i pro jiné klíny při osazování dílců.

Pokud jsou svodidlové sloupky nebo sloupky zábradlí 
osazovány přímo do betonu, je nutno provést speciální 
pružnou povrchovou vodotěsnou úpravu přesahující ob

rys sloupku o 50 mm s vytažením na sloupky do výšky 
min 50 mm.

Pokud jsou kotevní desky podbetonovány, musí být na
vrženy tak, aby veškerý vzduch pod nimi byl při betoná
ži vytlačen. Pokud je podbetonování nedostatečné, je 
nutno veškeré dutiny a spáry vyplnit dodatečně vhodnou 
hmotou a technologií (např. doinjektováním) odsouhla
senou SD.

2.8.3 Pokud jsou použity kotvy do dodatečně vyvrta
ných otvorů v betonu, musí být zvolen vhodný typ 
s ohledem na napětí betonu (tah nebo tlak) příslušné čás
ti betonové konstrukce.

Kotvy se navrhují, včetně statického výpočtu, je nezbyt
né použít výpočtové postupy výrobce kotev.

Kotvy do betonu musí být doloženy osvědčením o vlast
nostech výrobku pro příslušnou aplikaci. V oblastech 
s možným vznikem konstrukčních trhlin v betonuje nut
no použít speciální kotvy bezpečné v taženém betonu, 
též s doložením osvědčení o vlastnostech výrobku pro 
toto použití.

Protikorozní ochrana těchto kotev je vyřešena použitím 
nerezavějící oceli k jejich výrobě, v odůvodněných pří
padech je použit jiný druh oceli s navrženým systémem 
protikorozní ochrany podle TP 84. Systém PKO spočívá 
v pozinkování ponorem, doplněným o vhodný organic
ký povlak.

2.8.4 K připevňování konstrukčních prvků nebo dílů 
příslušenství k betonu je zakázáno používat nastřelovací 
techniku. Nastřelovací hřeby a šrouby však mohou být 
použity pro technologické a jiné dočasné pomocné spoje 
a úchyty, aniž však bude poškozena konstrukce na povr
chu.

2.9 Mostní římsy

2.9.1 Zvláštní pozornost je nutno věnovat provádění 
říms na mostních objektech. Vyztužení říms, způsob be
tonáže a složení betonu musí zabránit vytvoření trhlin. 
Pokud nebude betonáž římsy provedena v jednom cel
ku, ale v samostatných pracovních záběrech, nebo bu
dou výjimečně použity prefabrikované římsy, je nutno 
vyřešit a zabezpečit nejen utěsnění pracovních spár proti 
průniku vody a chloridových iontů, ale rovněž zabezpe
čit jejich utěsnění ve spodní části římsy proti pronikání 
vzduchu (např. vliv C02 na karbonataci betonu, korozi 
výztuže apod.). Pro utěsnění je nutno použít speciální 
těsnící profily nebo speciální tmely s dlouhodobou 
funkcí a trvalou přilnavostí ke stěnám spar. Butylkauču- 
kové, akrylátové a olejové tmely jsou zakázány. Součas
ně je nutno v místě pracovních spar s průběžnou výztuží 
zajistit sekundární protikorozní ochranu povrchu vý
ztužné oceli, a to vzdálenosti min. 50 mm od prac. spá
ry.U těchto výrobků musí být jejich funkčnost 
a spolehlivost dostatečně ověřena. Povrch betonu říms 
je nutno v chodníkových částech upravit speciálním si
lonovým koštětem tzv. striáží ve směru příčného sklonu 
nebo podle požadavku SD.
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Pro výztuž v oblasti dilatačních spar platí obecné poža
davky na minimální krytí výztuže betonem dle TKP kap. 
18.

2.9.2 V římsách spřažených nespojitých mostních kon
strukcí je nutno vždy nad podpěrami vytvořit dilatační 
spáru, a to i v případech, kdy je provedeno spojení 
v úrovni horní desky.

2.9.3 Povrchová ochrana kotevních prvků (desek, kotev 
apod.), pro přikotvení římsy se provádí přednostně žáro
vým pozinkováním ponorem v tl. min. 60 m, v odůvod
něných případech žárovým nástřikem min. 160 m Zn, 
může však být použit i jiný trvanlivý způsob protikoroz- 
ní ochrany schválený stavebním dozorem.

Pokud se ke kotvení říms použije betonářské výztuže 
(např. boční kotvení), je nutno provést protikorozní 
ochranu v rozsahu min. 50 mm na obě strany od pracov
ní spáry.

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 podle TP 89 - 
Ochrana povrchu betonových konstrukcí proti chemic
kým vlivům, a to systémem B (akryláty, polyuretany, 
epoxidy), dříve ZTV - OS - B (OS2).

2.9.5 Vozovkové mostní závěry musí být vždy ukonče
ny na vnějším líci říms pohledovou úpravou a spolehli
vým zabezpečením proti zatékání vody na konstrukci. 
Vozovkové mostní závěry s pohybem 160 mm a více 
budou ukončeny vždy na spodních vnějších hranách 
říms včetně těsnících profilů.

V prostoru mostního zrcadla musí být ukončení mos
tních závěrů vždy spolehlivě a trvanlivě překryto tak, 
aby na úložný práh nemohly dopadat atmosférické sráž
ky ani CHRL.

2.10 Odvodnění mostních objektů

2.10.1 Při provádění stavby je nutno zabezpečit spoleh
livou ochranu zasypaných a obsypaných ploch (zákla
dů, pilířů, opěr, opěrných zdí apod.) izolací proti zemní 
vlhkosti, v případě vysoké hladiny podzemní vody izo
lací proti tlakové vodě. Ochranu izolace je nutno provést 
tak, aby současně plnila drenážní funkci. Za obecně po
stačující ochranu se považuje vrstva nebo obklad z dre
nážního betonu v tl. 100 mm překrytý geotextilií plnící 
filtrační funkci. Lze použít i jiný vhodný a trvale účinný 
drenážní systém (např. ŠD s obsahem odplavitelných 
součástí max. 5% v kombinaci s geotextilií), lze použít 
speciální drenážní rohože, geotextilie o tloušťce min. 6 
mm a podobně.

Vodorovná ukončení horní plochy betonových kon
strukcí nejsou dovolena, musí být provedena vždy ve 
spádu min. 4% ve vnějším prostoru a min. 2 % ve vnitř
ních prostorách.

2.10.2 Drenážní trubky odvodňující prostor za opěrami 
musí mít minimální průměr 100 mm, u mostů s větší dél
kou drenáže min. průměr 150 mm, musí být opatřeny

obsypem (např. drenážním betonem) a filtrační vrstvou 
(např. geotextilie), uloženy na 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 do terénu je nutno 
používat nekorodující mrazu vzdorné neperforované 
trouby.

2.10.3 Je nutno provést spolehlivé a trvalé odvodnění 
všech dutin a komor mostních konstrukcí zřízením od
vodňovacích otvorů o průměru min. 50 mm. Každý sa
mostatný dílec nosné konstrukce s dutinou bude opatřen 
těmito otvory na jeho obou koncích. Odvodňovací otvo
ry musí být opatřeny úpravou na odkapávání (např. pře
sahem odvodňovací trubky 50 mm pod líc konstrukce). 
Dodatečně vrtané odvodňovací otvory lze provádět pou
ze při rekonstrukcích (tyto otvory nutno upravit tak, aby 
zabezpečily neškodný odkap vody).

2.10.4 Odpady odvodňovačů a vyústění odvodnění izo
lace a dutin musí být situovány vždy mimo komunikace, 
chodníky nebo jinak veřejně využívané plochy. Lze je 
situovat nad středním dělícím pasem s odvedením vody 
pomocí svodu do kanalizace a nebo nad příkopy.

2.10.5 Svody odvodnění (min. 0 150 mm) musí být si
tuovány v přístupném prostoru s možností výměny, sve
deny po pilířích nebo opěrách a nebo s volným výtokem 
na terén se zpevněným místem odolným proti mecha
nickým a agresivním účinkům padající vody a uprave
ným pro její další neškodné odvedení.Pro svislé svody 
na výšku min.3 m nad přilehlým terénem nutno navrh
nout odpadní litinové nebo ocelové trouby s možností 
čištění a zabezpečených proti odcizení.Svody a potrubí 
z umělých hmot musí prokazovat po celou svou předpo
kládanou životnost stabilitu na ultrafialové záření, roz
měrovou stálost, odolnost proti teplu, nenasákavost 
a odolnost proti účinkům kyslíku, oxidům dusíku,síry 
a ropných produktů, odolnost proti objemovým a délko
vým změnám při kolísání teplot. Konstrukčně musí být 
zajištěn dostatečný dilatační prostor těchto svodů a pot
rubí.

2.10.6 V případě, kdy by mohlo docházet k soustředění 
srážkové vody a její vtékání na mostní objekt, je nutno 
situovat před a za mostními objekty odvodnění pomocí 
odvodňovacích skluzů (žlabů). Uložení prvků skluzů 
provést výhradně do betonového lože, případně jiným 
způsobem u prefabrikovaných lichoběžníkových kaská
dových dílců pro tlumení energie. V místě zaústění sklu
zu do navazujícího odvodnění musí být provedeno 
opevnění nebo vývařiště.V místě horního napojení sklu
zu na vozovku (žlab,rigol) musí být provedena vhodná 
úprava pro usměrnění vody (např. obrubníky a pod.) 
a utěsnění spáry trvale pružnou zálivkou.

2.10.7 Vlastní odvodnění mostů se provádí podle VL-4, 
TP 83 a TKP 3 .V případě, že odvodňovače na mostě 
umístěny nejsou, provádí se odvodnění mostu podle zá
sad odvodnění vozovek s obrubníky bez volného odtoku 
srážkové vody přes korunu 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 prv
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ky odvodnění musí být zajištěna možnost jejich čištění 
a musí být zajištěny proti odcizení. Vtoky do odvodňo- 
vačů (rámy) musí být ve vozovce osazeny s nulovou 
plusovou výškovou odchylkou od povrchu vozovky 
a s max. mínusovou odchylkou 5 mm u pojížděných 
a 10 mm u nepoj ížděných ploch a v souladu s TKP 3.

2.10.8 Betonové odvodňovací žlaby na nosné konstruk
ci musí být uvnitř opatřeny pružným povlakovým systé
mem, odolávajícím dynamickému působení vodního 
proudu, tlaku ledu, abrazi, působení UV a IR záření, po
hybu trhlin a spar v betonu, působení ropných látek a ži
vých (rostlinných) organizmů. Nejmenší tloušťka 
tohoto povlaku je 2 mm .

2.11 Úpravy povrchů a spar

2.11.1 Pokud není v DZS předepsáno jinak, kromě usta
novení TKP 18, musí mít pracovní a dilatační spáry hra
ny upravené zkosením pod úhlem 45° od čelné roviny 
s délkou přepony 15-20 mm. Úprava v chodníkové čás
ti je řešena bez zkosení hran. Pod tímto zkosením musí 
být vytvořena přiměřená drážka potřebná pro provedení 
trvalého utěsnění (není-li těsnění spáry provedeno spe
ciálním pryžovým profilem v líci konstrukce).

Svislé a vodorovné hrany betonových konstrukcí musí 
být vytvořeny nebo dodatečně upraveny (zkoseny) tak, 
aby přepona byla 10 až 30 mm, není-li v dokumentaci 
stanoveno jinak.

2.12 Krycí vrstva betonu

Minimální tloušťky krycí vrstvy betonu pro všechny 
druhy betonářské výztuže a třídu, druh a další vlastnosti 
betonu nutno navrhovat a provádět na základě typu pří
slušného konstrukčního prvku a prostředí (stupně agre
sivity), ve kterém se prvek nachází. Závazné hodnoty 
těchto parametrů jsou dány v tabulce 18-5 TKP 18. To
též se týká i jiných ocelových zabetonovaných součástí, 
včetně ůvinového (rádlovacího) drátu.

Úvínové (rádlovací) dráty pro pomocnou fixaci bednění 
je přípustné používat jen v případech schválených sta
vebním dozorem u konstrukcí v prostředí max. 2a 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 hloub
ce a následně povrch důkladně zatmelit).

2.13 Úprava povrchu

Článek 3.3.2, ČSN 73 2400 se mění takto:

Povrch betonových konstrukcí musí být homogenní, 
stejnoměrný, uzavřený a hutný a jen se zcela ojedinělým 
výskytem dutin a hnízd. U vnitřních ploch v komorách 
a dutinách nesmí celková plocha vadných míst převyšo
vat 2% celkového povrchu dané části konstrukce, 
u vnitřních ploch tenkostěných konstrukcí 1%. U vidi
telných ploch se dutiny, hnízda a kaverny nepřipouštějí. 
Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 1% plochy 
příčného průřezu dané části konstrukce. V kotevní ob
lasti předpjatých konstrukcí, u dílců mostních nosníků,

v místech uložení konstrukcí (u ložisek a ve vrubových 
kloubech) a u konstrukcí pro odvodnění (lapoly, šachty, 
potrubí) se hnízda a kaverny nepřipouštějí.

Všechna hnízda a jiné vady musí zhotovitel na vlastní 
náklady co nejdříve po odbednění opravit technologií 
schválenou SD tak, aby byla spolehlivě zajištěna trvalá 
ochrana výztuže a trvanlivost konstrukce. Sanační hmo
ty použité na předpjatý a železový beton nesmí způsobo
vat korozi oceli. Oprava nesmí snížit pohledové 
vlastnosti konstrukce.

3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

3.1 Všeobecně

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

3.1.2 Technický prováděcí předpis (technologický po
stup) je součástí dokumentace stavby, která podléhá od
souhlasení SD před zahájením příslušných prací.

3.1.3 Při návrhu betonu je nutno zohlednit především 
specifické zvláštnosti každé konstrukce, dále požadav
ky a podmínky na dopravu čerstvého betonu, jeho uklá
dání do konstrukce, způsob zpracování, ošetřování 
a pod.

3.2 Provádění předpjatých konstrukcí

3.2.1 Pro provádění předpjatých konstrukcí musí zhoto
vitel zajistit vypracování RDS, která bude obsahovat 
úplné a dostatečně jasné údaje o konstrukčním a static
kém uspořádání a postupu provádění, tuto dokumentaci 
předloží ke schválení objednateli před zahájením pra
cí Je nutné v každém případě zabránit možnosti propo
jení kabelových kanálků v místě křížení kabelových 
drah nebo při jejich souběhu. Pro montáž, předpínání 
a injektování konstrukcí musí být zpracovány samostat
né technologické předpisy a musí být zhotovitelem 14 
dní před započetím příslušných prací předloženy ke 
schválení stavebnímu dozoru. SD může stanovit termín
jiný.

3.3 Ošetření a ochrana betonu

3.3.1 Při souběhu betonářských a trhacích prací je pře
dem zhotovitelem vypracován zvláštní technologický 
postup.

3.4 Ochrana před agresivním prostředím

3.4.1 Při zpracování RDS je nutno dodržet požadavky 
vyplývající z hodnocení stupně agresivity prostředí 
podle normy ČSN ISO 9690, která je ve smyslu ČSN P 

ENV 206 závazná pro hodnocení 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 vhodnými vlastnostmi betonu 
s vhodnými konstrukčními úpravami (primární ochra
nou) .
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3.4.2 Ochrana před účinky el. bludných proudů 
Předepisuje-li DZS ochranu ocelové výztuže betonu 
v mostní konstrukci proti ohrožení el .bludnými proudy, 
je nutno ji provést podle zásad stanovených ve směrnici 
MD-ČR »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 pří
padě požadavku předepsaného v dokumentaci, zajišťuje 
zhotovitel kontrolní korozní průzkum podle ČSN 03 

8372 čl. 37.

3.4.3 Ochrana před elektrickým přepětím je řešena rov
něž v citované Sm v čl.3.4.2.

3.4.4 Ochrana proti nebezpečnému dotyku s živými čás
tmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů 
na objektech nad kolejemi celostátních drah a vleček se 
provádí podle ČSN 73 6223.

4 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY - viz příloha 4. 

TKP 18

5 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

5.1 Odsouhlasování prací - viz TKP 18

5.2 Přejímací zkoušky

DZS předepisuje provedení přejímacích zkoušek, který
mi se ověřuje kvalita díla. U betonových konstrukcí se 
provádějí zejména zatěžovací zkoušky a zkoušky vodo
těsnosti.

5.2.1 Zatěžovací zkoušky mostů
Zatěžovací zkoušky mostů se provádějí dle ČSN 73 
6209. Program zatěžovací zkoušky musí být odsouhla
sen objednatelem a vlastní návrh provedení zkoušky se 
stavebním dozorem.

5.2.2 Zkoušky vodotěsnosti

Zkoušky vodotěsnosti vodohospodářských objektů se 
provádějí podle ČSN 75 0905, TP 83 a TKP 3 .

Zkoušky těsnosti mostních závěrů se provádějí zaplave
ním vodou dle TP 86 MDS Mostní závěry. Zkouška těs
nosti systému odvodnění mostu (odvodňovačů 
a trubních nebo žlabových svodů) se provádí úplným za
plněním systému vodou při zaslepeném výtoku v nějniž- 
ším místě systému (výtokový otvor do kanalizace, 
vodoteče nebo terénu) a vizuelním zjištěním úniků 
vody. Pokud ZTKP předepíší tlakovou zkoušku systé
mu, postupuje se podle ustanovení ZTKP.

Jiné zkoušky vodotěsnosti se provádějí podle ustanove
ní dalších kapitol TKP nebo podle ZTKP.
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Příloha č.3

Zkušební metoda
STANOVENÍ ODOLNOSTI POVRCHU BETONU 

PROTI PŮSOBENÍ VODY A CH.R.L. 
METODA „C“ - AUTOMATICKÉ CYKLOVÁNÍ II



Tato zkušební metoda navazuje na ČSN 73 1326 »Sta
novení odolnosti povrchu cementového betonu proti pů
sobení vody a chemických rozmrazovacích látek", která 
obsahuje dva zkušební postupy:

A. Metoda automatického cyklování,

B. Metoda ruční manipulace se vzorky

Z toho důvodu je označována metoda automatického 
cyklování II též jako metoda C.

Všeobecně

1. Tato zkušební metoda používá automaticky řízené
cyklické střídání kladných a záporných teplot, pů
sobících rovnoměrně na celý zkoušený vzorek, na 
jehož povrch, ohraničený objímkou, je nalit 3% 
roztok NaCl. Je založena na poznatku, že hlavním 
faktorem porušování povrchu betonové konstrukce, 
na kterou působí mráz a roztoky chemických rozmra
zovacích látek, je gradient koncentrace chloridů v po
vrchové vrstvě betonu.
Při zkoušení touto metodou C se články 8. až 12. ČSN 
73 1326 ze 4.12.1984 nahrazují články 1. až 26. této 
přílohy č.3 TKP 18.
Při této metodě se na jednom vyrobeném vzorku nebo 
vzorku odebraném z konstrukce zjišťuje:

- odolnost povrchu cementového betonu proti pů
sobení vody,mrazu a CH.R.L. (3% roztoku 
NaCl), popřípadě i

- hloubka proniknutí chloridů do betonu.
- nasákavost povrchu betonu,
- pevnost v tlaku (s přepočtem na válcovou a kry- 

chelnou pevnost.

Zkušební vzorky

2. Základním zkušebním tělesem je 50 mm tlustý odřez
horního povrchu:

a) válce o průměru 150 mm, výšky 300 mm, vyro
beného z čerstvého betonu při průkazních 
nebo kontrolních zkouškách,

b) vývrtu o průměru 150 mm, odebraného z kon
strukce. Aby mohla být provedena zkouška 
pevnosti v tlaku, musí mít zbytek vývrtu štíh
lost (délka/průměr) nejméně 1. U vývrtů krat
ších než 205 mm lze tloušťku odřezu snížit až 
na nejméně 30 mm.

3. Odolnost povrchu cementového betonu proti působe
ní vody, mrazu a roztoku CH.R.L. (NaCl) se zjišťu
je:

a) při kontrolních zkouškách a na vývrtech z kon
strukce na jednom tělese,

b) při průkazních zkouškách s více než třemi různý
mi záměsemi na jednom tělese od každé zá- 
měsi, při prokazování odolnosti pouze 
u výsledného návrhu složení čerstvého betonu 
na třech tělesech.

4. Při odběru vzorku čerstvého betonu a výrobě válce
o průměru 150 mm a výšce 300 mm se postupuje 
podle ČSN ISO 2736-1 a ČSN ISO 2736-2. Povrch 
vzorku se pouze zarovnává pilovitým pohybem 
ocelového pravítka.
Při odběru vývrtu z konstrukce se postupuje podle 
ČSN ISO 7034.

5. Po odformování se zkušební těleso uloží do vody
o teplotě 20C 2C.
Vývrty z betonu mladšího než 28 dní se ošetřují 
tímtéž způsobem.
V tomto prostředí je zkušební těleso uloženo po 
dobu (281) dní. Během této doby se provede odřez 
horního povrchu a obě části se uloží zpět do tohoto 
prostředí.

Zkoušení

6. Pro zkoušku pevnosti v tlaku, nasákavosti povrchu
a odolnosti povrchu betonu proti působení mrazu 
a roztoku NaCl je potřebné toto zařízení:

a) okružní pila s diamantovým kotoučem,

b) klimatizační skříň s automaticky měnitelnou
teplotou prostředí a jejího udržování na poža
dované hodnotě s přesností 1 °C,

c) zkušební lis (podle ČSN ISO 4012),

d) stlačený vzduch (kompresor),

e) váhy s přesností 0,1 g,

f) sušárna laboratorní

g) stopky

Pevnost v tlaku

7. Po dosažení stáří (281) dní se spodní část vzorku vy
jme z uvedeného prostředí a řezná plocha se upraví 
podle ČSN 73 1329 (obvykle se použije simá mal
ta) tak, aby na tělese mohla být provedena zkouška 
pevnosti v tlaku podle ČSN ISO 40121 ^

U vývrtu se před zkouškou (zpravidla ještě před ulože
ním do normového prostředí) provede měření podle 
ČSN ISO 7034, čl.4.2. Pevnost vývrtu z betonu staršího 
než 28 dní se zkouší v jiném obvyklém (60 dní, 90 dní) 
nebo požadovaném (projekt, záměr zkoušky) termínu.

1) Při neporušených, hutných tlačných plochách lze pro vyrovnání malých nerovností, způsobených diamantovou pilou, použít 
speciální tlačné desky, do jejichž vybrání je vložena gumová vložka o tloušťce 13 mm a tvrdosti
- 60° Shore při pevnosti betonu do 38 N/mm2
- 70° Shore při pevnosti betonu přes 32 N/mm2
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Nasákavost povrchu

8. Po dosažení stán (281) dní se odřez horního povrchu
vyjme z vody a uloží se na dalších nejméně 26 dní 
v normálním laboratorním prostředí tj. při teplotě 
vzduchu 20°C 5°C a relativní vlhkosti vzduchu 
55% až 80%. U staršího betonu musí být odřez ulo
žen v tomto prostředí před zkouškou nasákavosti 
povrchu nejméně 5 dní.

9. V této době se těleso opatří vodotěsnou objímkou.
Doporučuje se tento postup:

- jako objímka se použije vyříznutý pruh z automo
bilové vzdušnice pneumatiky rozměru 6,50-20.

- na horní část boku vzorku, na kterou bude nasa
zena objímka, se nanesou nejméně dva nátěry 
kaučukového lepidla (např. Chemopren 50),

- na část gumové objímky, která bude v dotyku se 
vzorkem, se nanese jeden nátěr kaučukového le
pidla,

- po provedení posledního nátěru lepidla na zku
šební těleso se na něj ihned navlékne gumová 
objímka se zaschlým lepidlem tak, aby převyšo
vala povrch vzorku přibližně o 10 mm a přitáhne 
se k boku vzorku montážní páskou, umístěnou 
co nejblíže k hornímu povrchu.

- pro dosažení těsného spoje se objímka po celém 
obvodu postupně zaklepává mírnými údery gu
mové paličky a současně se přitahuje montážní 
páska.

10. U vývrtu dojde někdy při jeho vyjímám z konstrukce
kleštěmi k porušení hrany. Toto místo se po opatření 
vzorku objímkou zalije např. epoxidovou pryskyřicí. 
Zmenšení zkušební plochy musí být bráno v úvahu 
při vyhodnocování zkoušek nasákavosti a odolnosti.

11. Nejméně 2 dny před zahájením zkoušky odolnosti
cyklováním (t.j. při stáří 57 dní 3 dny)L’ se provede 

zkouška nasákavosti povrchu tímto způsobem:

- vzorek se zváží s přesností na 0,1 g,
- na vzorek se naleje voda a nechá se 15 minut vsa

kovat do povrchu vzorku,
- po 15 minutách se voda sleje a zbytky vody se 

odstraní stlačeným vzduchem tak, až se nikde 
neobjevuje lesklý povrch a na gumové objímce 
nejsou vidět kapky vody,

- vzorek se opět zváží s přesností na 0,1 g,
- z rozdílu obou hmotností před a po zkoušce se 

vypočte množství vsáklé vody a po jeho vyděle
ní známým povrchem vzorku v mz se vypočte 
nasákavost povrchu v jednotkách g/m2 3. Výsle
dek se zaokrouhluje na celé desítky ^

12. Po provedení zkoušky nasákavosti povrchu se naleje
na vzorek voda, která se na něm ponechá nejméně 
dva dny než se začne se zkouškou odolnosti. Tato

doba slouží zároveň k prověření vodotěsnosti ob
jímky.
V případě zjištění průsaku se voda sleje, povrch 
rychle vysuší stlačeným vzduchem a styk objímky 
se vzorkem se utěsní vodovzdorným tmelem (např. 
silikonovým kaučukem). Potom se opět naleje na 
vzorek voda.
Odolnost povrchu cementového betonu proti půso
bení vody, mrazu a CH.R.L.

13. S povrchu vzorku se sleje voda a její zbytky se od
straní stlačeným vzduchem.

14. Vzorek ve stáří 59 dní 3 dny se vloží do klimatizační
komory a naleje se na něj 3% roztok NaCl (kuchyň
ské soli) v tloušťce vrstvy cca 5 mm. Teplota cirku
lujícího vzduchu se pak mění cyklicky 
3 hodiny-18°C 1C 
3 hodiny + 5°C 1C

takže délka jednoho cykluje 6 hodin. Chladicí a topné 
zařízení klimatizační skříně musí být dostatečně výkon
né, aby byla dosažena rychlá změna teplot prostředí 
v souladu s teplotním cyklem podle obr. 1.

Tento teplotní cyklus prostředí v komoře musí vyvolá
vat ve zkoušeném betonovém vzorku tepelné změny 
podle obr.2.

15. Po několika cyklech (4, 8,12,...) je třeba zjistit hma
tem, zda nedochází k většímu porušování povrchu 
vzorku (odpad betonu přibližně 500 g/m2). Při 

kladném zjištění, nejdéle však po 7 dnech nepřetr
žitého cyklování (tj. po 28 cyklech) musí být vzo
rek vyjmut z klimatizační skříně.
Slaný roztok se opatrně sleje a uvolněné částice 
betonu se splaví do mísy větší než je vzorek použi
tím střičky nebo koncovky s rozprašovací tryskou 
zahradního postřikovače, napojené hadicí na vodo
vod. Omytý povrch se okartáčuje tvrdším kartáčem 
a znovu omyje.
Z mísy se opatrně sleje voda a částice betonu se 
splaví střičkou do odpařovací misky předem zvá
žené a označené číslem zkoušeného vzorku. Přeby
tečná voda se opět slije a miska se vloží do sušárny, 
ve které se udržuje teplota vzduchu 105°C 5°C.

16. Na omytý vzorek, uložený v normálním laborator
ním prostředí při teplotě vzduchu 20°C 5°C, se na
leje voda až po okraj objímky a po 24 hodinách se 
opakuje postup, popsaný v čl.13 až 15.
U odolných betonů a při větším počtu současně 
zkoušených vzorků se doporučuje stabilně použí
vat týdenní cyklus tj. 6 dní cyklování a 1 den v nor
málním laboratorním prostředí. Za týden se tak 
provede 24 cyklů.

17. Při ukládání vzorků do klimatizační skříně ve více
vrstvách nad sebou je třeba vzorky s větším odpa-

2) Zkoušky je možno provádět v případě potřeby i při nižším stáří betonu, v souladu s ČSN 73 1326.
v 2

3) Jako rozmezí mezi méně a více nasákavým povrchem betonu lze informativně použít hodnotu 300 g/m".
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dem betonu, u nichž někdy dochází i k porušování 
spodního povrchu a celého objemu vzorku pouhým 
mrazem, dávat na nejspodnější rošt. Jestliže se 
vzorky ukládají na ochranné podložky, musí mít 
tyto podložky takový rozměr a tvar, aby nenarušo
valy cirkulaci vzduchu kolem vzorků.

18. Po vysušení uvolněných částic betonu do stálé hmot
nosti se stanoví jejich hmotnost s přesností na 0,1 g 
a přepočtem na plochu povrchu vzorku lm2 se stano
ví odpad betonu v g/m2 s přesností na desítky g/m2. 

Protože se uvolněné částice betonu splavují do stále 
stejné odpařovací misky, jedná se o součtovou hod
notu odpadu betonu po příslušném počtu cyklů.
Tyto hodnoty se vynášejí do grafu (obr.3) a jejich 
přímková spojnice vytváří čáru, vyjadřující vztah 
mezi počtem cyklů a velikostí odpadu betonu. Do 
grafu se zakresluje i kritérium hodnocení (podle nor
my, projektu, technických kvalitativních podmínek) 
Z rozboru této součtové čáry odpadů betonu lze 
kvantifikovat míru narušení povrchu vnějšími vli
vy (výroba vzorku, ošetřování povrchu, narušení 
deštěm, mrazem ap.).

19. Zkouška odolnosti povrchu betonu proti působení
vody, mrazu a roztoku NaCl se ukončí nejdříve:

a) po dosažení požadovaného počtu cyklů,

b) po dosažení maximálního přípustného odpadu
betonu,

c) při porušení betonu trhlinami, takže beton pře
stane být vodotěsný.

Vyhodnocení zkoušky

20. Odolnost povrchu betonu proti působení vody, mra
zu a roztoku NaCl se hodnotí pomocí součinitelů 
odolnosti Dl až D5, přičemž

Dl = počet cyklů, po kterých odpad betonuje 
1000 g/m2 - D2 = počet cyklů, po kterých odpad 
betonu je 2000 g/m2

D3 = počet cyklů, po kterých odpad betonu je 
3000 g/m2

D4 = počet cyklů, po kterých odpad betonu je 
4000 g/m2

D5 = počet cyklů, po kterých odpad betonu je 
5000 g/m2

Součinitelé Dl až D5 se získají z grafu stanovením prů
sečíku čáry odpadů betonu s příslušnou souřadnicí od
padu betonu (viz příklad v obr.3).

Jako kritérium odolnosti povrchu betonu proti působení 
vody, mrazu a roztoku CH.R.L. se obvykle uvádí souči
nitel odolnosti Dl.

21. Při výpočtu průměrné hodnoty součinitele D1 z více
těles, vyrobených z téhož vzorku betonové směsi, 
nesmí se lišit jednotlivé hodnoty D1 o více než 20% 
od průměrné hodnoty. Při větší odchylce se jednot
livé hodnoty z výpočtu vylučují. Nelze-li průměr
nou hodnotu vypočítat ani ze dvou výsledků, 
uvedou se všechny zjištěné hodnoty součinitele Dl 
a doplní se popisem odchylek ve způsobu porušo
vání jednotlivých vzorků.

22. Vzhled povrchu vzorku před zkouškou, během ní a po
skončení může být též dokladován fotografiemi.

23. Výsledky všech zkoušek se uvedou do protokolu, je
hož vzor je uveden v příloze 1. K protokolu se při
kládá graf (viz příklad v obr.3), protokol s údaji 
a popisem vývrtu podle čl.7, případně též popis 
zvláštností v průběhu zkoušení.

24. Účinnost jednoho cyklu této automatické metody je
stejná jako u metody B (ruční manipulace) v ČSN 

73 1326. Pro hodnocení odolnosti povrchu cemen
tového betonu proti působení mrazu a 3% roztoku 
NaCl platí proto stejná kritéria jako u metody B 4), 

Hloubka proniknutí chloridů do betonu

25. Pro doplnění zkoušky odolnosti povrchu betonu lze
stanovit přibližnou hloubku proniknutí chloridů do 
betonu kolorimetrickou metodou.
Ze zkušebního tělesa se sejme objímka a vzorek se 
v lisu rozpůlí napříč jako při provádění zkoušky 
v příčném tahu.
Po oschnutí lomových ploch se tyto natřou 1 % roz
tokem dusičnanu stříbrného a po jeho zaschnutí 
10% roztokem dvojchromanu draselného. Vrstvič
ka betonu, obsahující ionty "Cl se barevně odliší od 
ostatního betonu.
U vývrtů ze starších betonových krytů vozovek 
bývá toto rozhraní málo zřetelné.

26. Na obou půlkách vzorku se změří hloubka barevné
ho rozhraní od povrchu vzorku pravítkem s přes
ností na 1 mm. Na každé půlce se provede 5 měření 
při okrajích, ve středu a ve čtvrtinách průřezu. Tak
to získaných 10 výsledků se vyhodnotí průměrnou, 
minimální a maximální hodnotou, vždy s přesností 
na 1 mm.

4) Příklad:
metoda B - kritérium: min.50 cyklů při stupni porušení b) 
metoda C - kritérium: Dl = min.50
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D4=69

D3=48

2 3000

D2=41

O 2000

Kriterium D1=75

Počet cyklů

Obr. 3

Postup odlupování betonu s povrchu vzorku
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PŘÍLOHA 1

Název a adresa zkušební laboratoře 

PROTOKOL č.

o zkoušce odolnosti povrchu betonu proti působení vody, mrazu a 3%ního roztoku NaCl (metoda C)

1 Objednatel
2 Stavba/konstrukce
3 Zhotovitel
4 Třída betonu
5 Stupeň agres.prostředí
6 Betonárka
7 Druh vzorku/označení
8 Datum betonáže
9 Místo odběru
10 Datum dodání č.vz.

Složení betonu:
11 Cement kg/m3

12 Voda kg/m3

13 Přísada kg/m3

14 Přísada kg/m3fs20

15 Kamenivo kg/m3

16 Kamenivo kg/m3

17 Kamenivo kg/m3

18 Objemová hmotnost kg/m3

19 Zpracovatelnost mm
20 Obsah vzduchu %obj

Výsledky zkoušek a hodnocení

Výsledek Kritérium Hodnocení

I Průměr válce mm
Délka válce mm

Objemová hmotnost kg/m3

II Pevnost v tlaku
Datum zkoušky
Stáří betonu den
Štíhlost

Válcová pevnost N/mm2
max. 300

Krychelná pevnost N/mm2

III Nasákavost povrchu g/m2

IV Odolnost proti NaCl
Datum zahájení cyklování
Stáří betonu den
Odpad betonu po:

cyklech dne g/m;
cyklech dne g/m;
cyklech dne g/m?
cyklech dne g/m"
cyklech dne g/m2

Součinitel odolnosti Dl

V.............dne........... Vypracoval:
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Příloha č.4

Přesnost vytyčování a geometrická přesnost mostních objektů



1. ÚVOD

1.1 Tato příloha TKP kap. 18 obsahuje údaje pro stano
vení vytyčovacích odchylek při vytyčovacích pracích 
mostních objektů a údaje pro stanovení přesnosti geo
metrických parametrů stavebních konstrukcí mostních 
objektů. Mostními objekty se rozumí všechny stavební 
objekty, mosty a betonové konstrukce, stanovené 
v čl. 1.2. příl. č.2 kap. 18 TKP .

1.2 Tato příloha č.4 stanovuje technicko kvalitativní 
podmínky jak pro stanovení vytyčovacích a geometric
kých odchylek v dokumentaci stavby, tak pro kontrolní 
měření přesnosti vytyčení a zhotovení mostů. Zároveň 
určuje pro předmětné práce minimální technickou úro
veň a požadavky na zajištění jakosti těchto prací.

1.3 Tato příloha č.4 vychází z ustanovení Všeobecných 
dodacích podmínek staveb pozemních komunikací MD 
ČR. Zároveň upřesňuje, ale nenahrazuje ustanovení záko
na č. 200/1994 Sb a prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb.

1.4 Požaduje se, aby kvalifikace pracovníků, kteří vyty
čení provádějí, jejich trvalé školení a doplňování zna
lostí o nejnovější předpisech a platných normách 
umožnilo kvalitní a přesné provedení vytyčovacích pra
cí.

Pro kvalifikované vykonávání jejich činnosti musí být 
zajištěn dobrý stav měřících přístrojů a také běžná výpo
četní technika pro vyhodnocování a dokladování měření 
a také pro včasný zákrok při zjištění chyb nebo větších 
odchylek v průběhu stavby.

1.5 Při návrhu mostního objektu nesmí být v dokumen
taci stavby předepsány větší odchylky (nižší kvalita 
přesnosti), než je uvedeno v této příloze č.4 .

1.6 U zvláštních mostních technologií (viz čl. 1.1.3. pří
lohy č.2 TKP 18) se s přihlédnutím k TPP vypracují 
ZTKP.

2. METODIKA VYPRACOVÁNÍ

2.1 Vytyčovací odchylky jsou stanoveny na základě ná
sledujících základních norem:

ČSN 73 0420: Přesnost vytyčování stavebních objektů.
Základní ustanovení, (86/10) 

ČSN 73 0422: DTTO. Přesnost vytyčování liniových 
a plošných stavebních objektů, 
(86/10)

Další související normy:

ČSN 73 0401: Názvosloví v geodézii a kartografii, 
(89/07)

ČSN 73 0405: Měření posunů stavebních objektů, 
(85/02)

ČSN 73 0415: Geodetické body, (79/02)
ČSN 73 0421: Přesnost vytyčování stavebních objek

tů.
Vytyčovací odchylky stavebních 
objektů s prostorovou skladbou, 
(86/10)
vč.ZMĚNY 1(92/09)

2.2 Vytyčení mostních objektů se provádí podle vytyčo
vacích výkresů vypracovaných podle:

ČSN 01 3419: Výkresy ve stavebnictví
Výkresy vytyčování staveb, 
(88/06)

Zpracování vytyčovacích výkresů musí odpovídat 
smluvním podmínkám, výkresy musí mít vzájemnou 
návaznost a návaznost na výkresy podrobných bodů

2.3 Geometrická přesnost při výstavbě mostů je stano
vena na základě souboru norem skupiny ČSN 73 02 
Geometrická přesnost staveb. Nový systém norem, plat
ný v současné době, není zcela dokončen, ale je již plně 
funkční. Předchozí soubor norem lze využít pro stano
vení některých hodnot, které již nový soubor norem ne
stanovuje. V těchto případech je nutno navázat na 
hodnoty doposud užívané a osvědčené.

2.4 Základní normou stanovující názvosloví geometrické 
přesnosti, základní charakteristiky přesnosti a základní po
žadavky pro navrhování, zajišťování, kontrolu a hodnocení 
přesnosti geometrických parametrů, které bezprostředně 
ovlivňují plnění funkčních požadavků na stavební objekty 
a jejich částí po dobu jejich životnosti je :

ČSN 73 0202: Geometrická přesnost ve výstavbě 
Základní ustanovení, (95/03)

Vlastní navrhování přesnosti geometrických parametrů 
v návaznosti na ČSN 73 0202 se provádí podle:

ČSN 73 0205: Geometrická přesnost ve výstavbě
Navrhování geometrické přes
nosti, (95/03)

ČSN 73 0210-1: Geometrická přesnost ve výstavbě 
Podmínky provádění.
Část 1: Přesnost osazení, (92/12) 

ČSN 73 0210-2: DTTO. Část 2: Přesnost monolitic
kých betonových konstrukcí, 
(93/09)

Pro ocelové konstrukce platí:

ČSN 73 2611: Úchylky rozměrů a tvarů ocelových 
konstrukcí, (78/12)

Dle čl. 2.3 lze dočasně užít i hodnoty zjiž neplatných ná
sledujících norem:

ČSN 73 0210: Přesnost geometrických parametrů ve 
výstavbě

Technologické odchylky, (84/01)
ČSN 73 0220: DTTO. Navrhování přesnosti staveb

ních objektů, (86/10)
ČSN 73 0250: DTTO. Odchylky rozměření a osazení, 

(87/01)

Výše uvedené normy neplatí pro navrhování drsnosti 
stavebních konstrukcí a výrobků. Tase navrhuje podle:

ČSN 73 2520: Drsnosti povrchů stavebních konstrukcí, 

(93/03)

avšak vždy v souladu s TKP a ZTKP.

2.5 Zhotovení konstrukcí mostních objektů se provádí 
s geometrickými přesnostmi stanovenými v dokumen
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taci stavby, s vyznačením přímo na výkresech jednotli
vých konstrukčních částí vypracovaných podle:

ČSN 01 3405: Výkresy ve stavebnictví
Označování charakteristik přes
nosti, (90/01)

ČSN 01 3481: Výkresy stavebních konstrukcí
Výkresy betonových konstrukcí, 
(88/09)

ČSN 01 3483: DTTO. Výkresy kovových konstrukcí, 
(87/07)

ČSN 01 3484: DTTO. Značky spojovacích součástí 
a děr na výkresech kovových 
konstrukcí, (87/07)

ČSN 01 3487: DTTO. Výkresy dřevěných stavebních 
konstrukcí, (87/07)

ČSN 01 3489: DTTO. Výkresy konstrukcí z kamene,
(88/01)

U atypických konstrukcí nebo u druhu konstrukcí, pro 
které není výkresová norma stanovena, se postupuje 
analogicky podle některé výše jmenované normy.

U smíšených konstrukcí t.j. konstrukcí z částí s rozdílnými 
požadavky na geometrickou přesnost se postupuje indivi
duálním způsobem při zohlednění výše uvedených norem. 
Zásadně však platí, že rozdílné požadavky musí být v kon
strukci zohledněny a v dokumentaci stavby uvedeny.

Pro mostní dílce a zvláštní technologie výstavby mostů 
se mohou požadavky uvedené v této příloze č.4 po doho
dě s objednatelem upřesnit na základě technického 
a prováděcího předpisu příslušné technologie. Pro mos
tní dílce lze užít informativní přílohu 1 uvedenou v ČSN 
73 0210 (mezní odchylky lze vzít jako polovinu hodnot 
tolerance).

2.6 Zásady a metody kontroly a hodnocení geometrické 
přesnosti stavebních dílců, konstrukcí, stavebních objektů 
a zásady kontroly provádění vytyčení stanovují normy:

ČSN 73 0212-1: Geometrická přesnost ve výstavbě 
Kontrola přesnosti.
Část 1: Základní ustanovení, 

(96/10)
ČSN 73 0212-3: DTTO. Část 3: Pozemní stavební ob

jekty (zatím nevyšla)
ČSN 73 0212-4: DTTO. Část 4: Liniové, stavcbní-ob^- 

jekty, (94/06)
ČSN 73 0212-5: DTTO. Část 5: Kontrola přesnosti 

stavebních dílců, (94/01)
ČSN 73 0212-6: DTTO. Část 6: Statistická analýza 

a přejímka, (93/11)
ČSN 73 0212-7: DTTO. Část 7: Statistická regulace, 

(94/12)

Pro záznam údajů a pro měření na konstrukcích se poža
duje postup podle :

ČSN ISO 7737: Geometrická přesnost ve výstavbě 
Tolerance ve výstavbě 
Záznam dat o přesnosti rozměrů, 
(95/05)

ČSN ISO 7077: DTTO. Měřící metody ve výstavbě

Všeobecné zásady a postupy pro

ověřování správnosti rozměrů, 
(95/11)

Metodický návod pro kontrolní měření geometrických pa
rametrů dálnic a silnic. M 20/14 č. 984 391 MN - 3/85, vy
dal Český úřad geodetický a kartografický v roce 1985.

2.7 Zkušební postupy pro určování přesnosti měřících 
přístrojů jsou uvedeny v Části 2 ČSN 73 0212. Tato část 
obsahuje dílčí soubor norem, do kterého je zařazeno de
set částí normy ISO 8322:

ČSN ISO 8322-1: Geometrická přesnost ve výstavbě 
Určování přesnosti měřících pří
strojů
Část 1: Teorie, (94/05)

ČSN ISO 8322-2: DTTO. Část 2: Měřická pásma, 
(94/06)

ČSN ISO 8322-3: DTTO. Část 3: Optické nivelační 
přístroje, (94/06)

ČSN ISO 8322-4: DTTO. Část 4: Teodolity, (94/06) 
ČSN ISO 8322-5: DTTO. Část 5: Optické provažovací 

přístroje, (94/06)
ČSN ISO 8322-6: DTTO. Část 6: Laserové přístroje, 

(94/06)
ČSN ISO 8322-7: DTTO. Část 7: Přístroje používané 

při vytyčování, (94/06)
ČSN ISO 8322-8: DTTO. Část 8: Elektronické dálko- 

měry do 150 m, (94/06)
ČSN ISO 8322-9: DTTO. Část 9: Elektronické dálko- 

měry do 500 m, (zatím nevyšla) 
ČSN ISO 8322-10: DTTO. Část 10: Zkoušení hranolů 

na malé vzdálenosti, (zatím ne
vyšla)

3. NÁZVOSLOVÍ

3.1 Základní termíny a definice jsou dány ve výše uve
dených normách.

3.2 Zvláštní názvosloví - nejsou použity žádné zvláštní 
termíny a definice.

4. VYTYČOVACÍ ODCHYLKY

4.1 Hlavní body trasy (HB) a hlavní výškové body (HVB)

4.1.1 Hlavní body trasy a hlavní výškové body jsou dány 
v dokumentaci stavby pozemní komunikace a jsou zá
kladními body pro vytyčování potřebných bodů jednot
livých stavebních objektů předmětné pozemní 
komunikace (viz kap. V, ČSN 73 0422).

4.1.2 Za hlavní body trasy a hlavní výškové body je 
možné považovat i vhodně volené body vybudované vy
tyčovací sítě nebo jejich spojnice a provádět podrobné 
vytyčení přímo z vytyčovací sítě. Přesnost vytyčení 
prostorové polohy těchto bodů je však nutné posuzovat 
podle kritérií přesnosti vytyčení hlavních bodů trasy 
a hlavních výškových bodů (viz čl. 15 ČSN 73 0420).

4.1.3 Kritéria přesnosti vytyčení hlavních bodů trasy 
a hlavních "výškových bodů jsou dána lab.l (tab.7 
ČSN 73 0422) a to sloupcem pro příslušnou návrhovou 

rychlost.
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Tabulka 1 (ČSN 73 0422 - tab.7)

Kritérium přesnosti

Návrhová rychlost km/hod

<f 70 70 a v zastav, 
území

Mezní odchylka v souřadnici 
x a v souřadnici y v mm

160 120

Mezní hodnota rozdílu odchy
lek v souřadnicích x a y v mm

80 60

Relativní mezní odchylka v dél- 
ce spojnice hlavních bodů trasy

1/3 500 1/5 000

Mezní odchylka ve směru spoj
nice hlavních bodů trasy v mgon

17 13

Mezní výšková chyba hlavní
ho výškového bodu v mm

15 10

Mezní rozdíl převýšení sou
sedních hlavních výškových 
bodů v mm

10 6

Použije se intervalu konfidence 2a

4.1.4 Pro hlavní výškové body dále využívané pro urče
ní výšek mostních objektů (hlavní výškové body mostů 
viz 4.2.2) je kritérium přesnosti dané mezní výškovou 
chybou v hodnotě 6 mm (viz čl. 23 ČSN 73 0422).

4.1.5 V případě, že pro příslušný objekt požaduje objedna
tel vybudovat mikrosíť, zajistí návrh a vybudování mikro- 
sítě, její základní měření, udržování a předám objednateli 
zhotovitel příslušného objektu. Je-li mikrosíť vybudována 
již předem, postupuje se podle smlouvy o dílo. Technické 
podmínky mikrosítě stanoví objednatel.

4.1.6 Pro zhotovení mostů jsou stabilizované hlavní 
body trasy a hlavní výškové body předávány zhotoviteli 
mostu v rámci převzetí staveniště. Za přesnost vytyčení 
a správu těchto bodů během stavby odpovídá předávají
cí organizace, pokud není ve smlouvě o dílo stanoveno 
jinak.

Po ukončení stavby předá body vytyčovací sítě, včetně 
výškových bodů a včetně bodů eventuální mikrosítě 
zhotovitel geodetickému oddělení objednatele.

4.2 Charakteristické body (CHB) osy mostu a hlavní 
výškové body (HVB) mostu

4.2.1 Charakteristické body osy mostu jsou dány v do
kumentaci mostního objektu a jsou základními body pro 
vytyčení polohy podrobných bodů jednotlivých kon
strukčních částí předmětného mostního objektu (viz 
kap. VI, ČSN 73 0422).

4.2.2 Pro vytyčení výšek podrobných bodů se využívají 
hlavní výškové body (viz 4.1.1), pro které se dále užívá 
označení hlavní výškové body mostu. V případě, že jejich 
vzdálenost je více než 100 m od charakteristických bodů 
osy mostu v začátku a konci mostu, je nutné systém hlav
ních výškových bodů doplnit (viz čl. 22 ČSN 73 0422).

4.2.3 Poloha charakteristických bodů je dána v realizač
ní dokumentaci. Pokud není poloha charakteristických

bodů osy mostu určena, jsou jimi průsečíky osy převá
děné komunikace a úložných přímek na jednotlivých 
podpěrách. Za úložnou přímku se považuje příčná osa 
podpěry, procházející středy ložisek, případně příčná 
osa pilíře nebo líce opěry, při uložení bez ložisek.

4.2.4 Kritéria přesnosti vytyčení charakteristických 
bodů osy mostu jsou dána ťab.3 (ČSN 73 0422 - tab.8) 
pro příslušnou návrhovoifrychlost. Jelikož v této tabul
ce jsou použita kritéria pro podrobné body trasy, je nut
né převést uvedené stavební etapy komunikace na 
stavební etapy mostu dle tab.2:

Tabulka 2

Bod podrobného vytyčení 
komunikace dle ČSN 73 

0422

Charakteristický bod osy 
mostu dle této přílohy č.4

Založení tělesa silniční ko
munikace

1) Zemní práce

Zemní těleso
2) Základové konstrukce vy

jma pilot a podzem. stěn

Vrstvy podkladu vozovky
3) Pilíře a opěry, včetně pi

lot a podzemních stěn

Kryt vozovky
4) Nosná konstrukce, vyba
vení mostu, bloky pod ložis

ka a svršek mostu

Tabulka 3 (ČSN 73 0422 - tab.8 upravená dle čl. 4.2.4)

Návrhová
rychlost
km/hod

Body po- 
drobného 
vytyčení

Mezní odchylka v mm

podélná příčná výšková

1) 200 200 50
70 a v za-

2) 100 80 20
stavěném

3) 80 60 10
území

4) 40 30 4

D 200 200 50
2) 140 100 30

</U 3) 120 80 15
4) 80 50 8

Použije se intervalu konfidence 2a

4.2.5 Pro vytyčení charakteristických bodů osy mostu 
platí dále kritérium dodržení mezní podélné odchylky 
v podélném směru od osy přemosťované komunikace, 
které je dáno tab. 4 (tab.9 ČSN 73 0422).

Tabulka 4 (ČSN 73 0422 - tab.9)

Přemosťovaná komunikace
Mezní podélná odchylka 

(mm)

Dráha, pozemní komunikace 40
Ostatní 80

Použije se intervalu konfidence 2a

4.2.6 Pro možnost dodržení stavebních odchylek při 
zhotovení mostu je nutné, aby odchylky, ve vodorov-
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ných vzdálenostech mezi charakteristickými body mos
tu, nepřesáhly mezní délkové odchylky dle tab. _5 
(ČSN 73 0422 - tab. 10) a aby odchylka ve výšce mezi 
výškami charakteristických bodů osy mostu nepřesáhla 
mezní výškovou odchylku danou rovněž tab. 5. Před
mětná tabulka 5 upřesňuje ČSN 73 0422 podrobnějším 
dělením vodorovné vzdálenosti L charakteristických 
bodů osy mostu a jednak jsou uvedeny hodnoty pouze 
pro betonové mosty (včetně spřažených ocelobetono- 
vých). Dále je doplněna poznámka, že přísnější požada
vek pro prefabrikované mosty platí pouze pro 
prefabrikované nosné konstrukce, včetně uložení (např. 
podélné betonové nebo ocelové nosníky spřažené s be
tonovou deskou, mostní segmenty a.j.).

4.2.7 Nejsou-li charakteristické body osy mostu vytyčo
vány, případně nejsou-li dále stabilizovány, určí se je
jich poloha a výška výpočtem nebo rozměřením z poloh 
a výšek příslušných podrobných bodů. Tímto se zjišťuje, 
zda daná konstrukční část splňuje požadavek přesnosti 
na polohu a výšku vůči ose mostu a niveletě vozovky.

4.2.8 Jestliže při vytyčení polohy charakteristických 
bodů osy mostu ze dvou nebo i více hlavních bodů trasy 
nelze dosáhnout předepsané přesnosti jejich vzájemné 
polohy, je nutné provést vyrovnání, které je nutné zpra
covatelem tohoto vyrovnání zaznamenat a příslušné pa
rametry předat pro potřeby kontrolních měření 
a návaznost souvisejících objektů. Totéž platí pro určení 
výšek charakteristických bodů osy mostu.

4.2.9 Pro kontrolu přesnosti vytyčení polohy a výšky 
charakteristických bodů osy mostu se provádí stopro
centní kontrola.

4.3 Podrobné body mostu

4.3.1 Vytyčením podrobných bodů mostu je definován 
tvar příslušné konstrukční části mostu. Podrobné body 
se vytyčují z příslušných charakteristických bodů osy 
mostu nebo přímo z hlavních bodů trasy, z bodů vytyčo
vací sítě a nebo z pomocných (dočasných) bodů. Při pří

mém vytyčení podrobných bodů je nutné zpětně kontro
lovat polohu příslušného charakteristického bodu osy 
mostu. Totéž platí pro určení výšek podrobného bodu.

4.3.2 Nestanoví-li dokumentace stavby jinak, jsou krité
ria přesností jŕytyčenl.podrobných bodů mostu dána 
'tab.6 (ČSN 73 0422 - tab. 11). Spodní stavbou se rozumí 
'zaklády, opěry a pilíře. Interval konfidence byl upraven 

na hodnotu 2.

Tabulka 6 (ČSN 73 0422 - tab.l 1 - upraveno dle 
čl. 4.3.2)

Stavební etapa
Mezní odchylka v mm

podélná příčná výšková

Zemní práce 100 100 50
Spodní stavba 20 20 20°

Nosná konstrukce včetně vy
bavení a svršku mostu 1.20J 15 151J

Použije se intervalu konfidence 2a

ložiska a ložiska a.j.), pro které je kriterium dáno jiným 
předpisem objednatele nižší hodnotou odchylky. Pokud 
není jinde stanoveno, předepisuje se pro ložiska hodnota 
5 mm.

4.3.3 Pro kontrolu přesnosti vytyčení polohy a výšek po
drobných

bodů se provádí výběrová kontrola. Je kontrolováno vy
tyčení těch podrobných bodů, které mohou negativně 
ovlivnit spolehlivost mostu, jeho bezpečný a hospodár
ný provoz, trvanlivost a vhodnost, např. slučitelnost (se- 
stavitelnost) jednotlivých částí nebo s ostatními objekty, 
estetiku apod.

5. PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARA
METRŮ

5.1 Návrh geometrické přesnosti

5.1.1 Geometrická přesnost mostních ob
jektů (dříve přesnost geometrických para
metrů) se stanovuje na základě ČSN 
73 0202. Návrh přesnosti stavebních objek
tů i mostních se provádí dle ČSN 73 0205. 
Pokud v dokumentaci stavby nebo této pří
loze č.4 není uvedeno jinak, je možno za 
mezní odchylky geometrických parametrů 
použít hodnoty uvedené v bývalé ČSN 73 
0220 z r. 1986 podle následujícího postupu.

5.1.2 V dokumentaci stavby, není-li v ní ji
nak uvedeno, jsou obecně předpokládány 
symetrické mezní odchylky geometrických 
parametrů mostních konstrukcí dané v tab. 
1 ČSN 73 0220. Pro jednotlivé konstrukční 
části jsou závazné třídy přesnosti v tab.7:

Tabulka 5 (ČSN 73 0422 - tab. 10, upravená dle čl. 4.2.6)

Druh mostu

Mezní délková odchylka v mm pro vodorovnou 
vzdálenost L charakteristických bodů osy mostu 

v mm

Mezní 
výšk. od

chylka 
mm

L50 m L75 m LlOOm L150 m L500 m

železobetonový 
monolitický (na 
skruži nebo let
mo betonova
ný1^

30 40 50 60 150 10

železobetonový 
prefabrikovaný 
včetně letmo 
montovaného 21

20 30 40 50 200 14

Použít intervalu konfidence 2

1) Platí i pro spodní stavbu mostů prefabrikovaných
2) Platí pouze pro nosnou konstrukci, včetně uložení, pro předpjaté konstruk
ce, spřažené konstrukce
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Tabulka 7

Základy, kromě pilot 
a podzem. stěn

třída 12

Části základů, na které nava
zují podpěry (např. kapsy 
pro prefabrik. pilíře, hl. nos
ná výztuž pilířů kotvená do 
základu a.t.d.)
Opěry mimo úložných pra
hů, piloty, podzemní stěny, 
monolitické opěrné zdi, kon
strukce pro odvod srážkové 
vody

třída 10

Pilíře, nosné ŽB konstrukce, 
vyjma prefabrikovaných, 
úložné prahy, protihlukové 
stěny, betonová svodidla, 
podchody, propustky, vodo
hospodářské objekty

i tritia 9

Svršek mostu, nosné prefab
rikované konstrukce, před- 
pjaté nosné konstrukce, 
předpjaté podpěry, bloky 
pod ložiska, prefabrikované 
piloty

třída 8

2)vyjma konstrukce odvodnění, navazující bezprostřed
ně na vozovky a zpevněné plochy, kde platí geometrická 
přesnost dle TKP 3. Zároveň tyto konstrukce musí vždy 
funkčně navazovat na odvodňovanou konstrukci s vyšší 
geometrickou přesností (např. vozovku).

Tabulka 8 je upravená tab. 1 bývalé ČSN 73 0220 uvede
ním mezních odchylek pouze pro třídy přesnosti 6, 8, 9, 
10 a 12. V těchto odchylkách není zahrnuta chyba měřící 
metody a chyba v identifikaci měřických bodů.

Tabulka 81_ČSN 73 0220 - tab. 1 - upravena dle čl. 5.1.2) 
Šýntetrieké mezní odchylky geometrických parametrů 
výrobkuTltechnologických geometrických parametrů 
procesů stavění v mm

Interval základního 
rozměru v mm

Symetrické odchylky v mm (±) 
podle tříd přesnosti

6 8 9 10 12

do 20 0,5 1,2 2 - -

přes 20 do 60 0,6 1,5 2,5 - -

přes 60 do 120 0,8 2,0 3 5 -

přes 120 do 250 1,0 2,5 4 6 -

přes 250 do 500 1,2 3,0 5 8 20

přes 500 do 1000 1,5 4,0 6 10 25

přes 1000 do 1600 2,0 5,0 8 12 30

přes 1600 do 2500 2,5 6,0 10 15 40

přes 2500 do 4000 3,0 8,0 12 20 50

Interval základního 
rozměru v mm

Symetrické odchylky v mm (±) 
podle tříd přesnosti

6 8 9 10 12

přes 4000 do 8000 4,0 10,0 15 25 60

přes 8000 do 16000 5,0 12,0 20 30 80

přes 16000 do 25000 6,0 15,0 25 40 100

přes 25000 do 40000 8,0 20,0 30 50 120

přes 40000 do 60000 10,0 25,0 40 60 150

přes 60000 do 100000 12,0 30,0 50 80 200

přes 100000 do 120000 15,0 40,0 60 100 250

přes 120000 do 160000 20,0 50,0 80 120 300

5.1.3 Dále jsou stanoveny tyto podmínky provádění, 
nestanoví-li dokumentace stavby nebo ustanovení ji
ných kapitol TKP jinak:

a) Tolerance (mezní hodnota) rovinnosti rovinných vi
ditelných ploch v libovolném směru a přímosti vi
ditelných hran

Tabulka 9

vztažná délka (m) 2 4 8 16

tolerance (mm) 
(obecná hodnota)

10 15 20
25

(obecná
hodnota)

tolerance u (mm) 
říms,svodidel zá
bradlí a obrubníků

6 10 12 15

Měřením na vztažnou délku 2 m se provádí i průkaz 
místní rovinnosti povrchů rovinných ploch. Průkaz ro
vinnosti na vztažnou délku menší než 2 m nebo větší než 
16 m se neprovádí. Měření se provádí v libovolném 
směru. Uvedená tolerance platí i pro odchylky přímosti 
hran.

Při výskytu dovolených odchylek nesmí jít o lokální 
náhlé změny, které snižují estetickou úroveň konstrukce 
na pohledových částech.Uvedené hodnoty tolerancí 
jsou hodnotami maximálními, průměrná hodnota tole
rance, zjištěná ze souboru nejméně 16 místních měření, 
může mít max. hodnotu poloviční.

b) Mezní odchylky svislosti svislých ploch a hran

Tabulka 10

výška (m) h

mezní odchylka (mm) viditelných ploch a hran 
obecně

h/300

mostních pilířů h/400

mezní odchylka (mm) neviditelných ploch a hran h/200
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Mezní odchylky svislosti svislých ploch a hran výšky 
nad 10 m je nutné stanovit individuálně v dokumentaci 
stavby, ale ne více než h/400.

Při výskytu dovolených odchylek nesmí jít o náhlé změ
ny, které snižují estetickou úroveň pohledových částí 
konstrukce.Uvedené hodnoty tolerancí jsou hodnotami 
maximálními, průměrná hodnota tolerance, zjištěná ze 
souboru nejméně 16 místních měření, může mít max. 
hodnotu poloviční.

c) Tolerance rovinnosti povrchu mostovky

(viz ČSN 73 6242, tab. 5, řádek 5) Tolerance rovinnosti 
povrchu mostovky pod mostní izolací je 8 mm, měřená 
v libovolném směru pod latí délky 2 m. Při výskytu mez
ních hodnot musí povrch mostovky zabezpečit dobré 
odvodnění (vyloučení tvorby kaluží).

5.2 Kontrola geometrické přesnosti

5.2.1 Pro kontrolu geometrické přesnosti mostních ob
jektů je třeba vycházet ze základní normy ČSN 73 0212-
1.2 a 3, ČSN ISO 7737.

5.2.2 Kontrola geometrické přesnosti mostních objektů 
se provádí výběrem. Jsou kontrolovány ty geometrické 
parametry, které mohou negativně ovlivnit spolehlivost 
mostního objektu, jeho bezpečný provoz, jeho trvanli

vost a jeho vhodnost např. slučitelnost (sestavitelnost) 
jednotlivých částí nebo s ostatními objekty, estetiku 
apod. Vždy jsou to nejméně tyto konstrukční části, po
kud není v DZS stanoveno jinak.:

- základ (zákl. spára a vrch základu)

- podpěry (pata a hlava pilířů a úlož.prahů)

- nosná konstrukce (uložení,mostovka,průjezdný profil)

- díly odvodnění

- vozovka

- mostní povrchový závěr

Plán kontrolních měření, který obsahuje výběr kontrolo
vaných parametrů, včetně časových etap měření, před
kládá zhotovitel stavebnímu dozoru k odsouhlasení. 
Plán se zpracovává na základě požadavků dokumentace 
stavby. Výsledky měření, včetně vyhodnocení, vypra
cované podle ČSN ISO 7737, jsou obsahem dokladů, 
předávaných zhotovitelem k přejímacímu řízení.

5.2.3 Při stanovení inherentních odchylek (přetvoření) 
geometrických parametrů je třeba odlišovat odchylky 
stálé a nahodilé. Dále je nutno vzít v úvahu tyto 
odchylky při kontrolních měřeních. Tyto odchylky jsou 
předepsány v DZS, pokud ne, platí hodnoty tab. 7, 8, 9, 
10.
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Příloha č.5

Zkušební metoda stanovení hloubky průsaku 
tlakové vody ve ztvrdlém betonu



1 ROZSAH

Tato příloha specifikuje metodu pro stanovení hloubky 
průsaku tlakové vody ve ztvrdlém betonu.

Příloha je zpracována podle připravované ČSN ENV 
12364 (ISO 7031) zkoušení betonu - ztvrdlý beton - Sta
novení hloubky průsaku vody pod tlakem

2 SOUVISEJÍCÍ NORMY

ČSN P ENV 206 Beton - Vlastnosti, výroba, ukládání 
a kriteria hodnocení

ČSN - ISO 1920 - Zkoušení betonu - Rozměry, mezní 
odchylky a použití zkušebních 
těles.

ČSN - ISO 2736/1 - Zkoušení betonu- Zkušební tělesa 
Část 1: Odběr vzorků čerstvého 

betonu.
ČSN - ISO 2736/2 - Zkoušení betonu- Zkušební tělesa 

Část 2: Výroba a ošetřování 
zkušebních těles pro zkoušky 
pevnosti.

ČSN - ISO 5725 - Přesnost zkušební metod - Určová
ní opakovatelnosti a reproduko- 
vatelnosti.

ČSN - ISO 6275 - Ztvrdlý beton - Stanovení objemo
vé hmotnosti

3 DEFINICE

Pro účely této přílohy jsou použity definice, které jsou 
uvedeny v ČSN P ENV 206.

4 ZKUŠEBNÍ METODA

Působení tlakové vody je aplikováno na povrch ztvrdlé
ho betonu. Vzorek betonu po zkoušce je poté rozlomen 
a na lomu je měřena hloubka hranice průsaku tlakové 
vody.

5 ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ

5.1 Aparatura se skládá ze zařízení, do kterého se uloží 
zkušební vzorek tak, aby tlaková voda působila na plo
chu určenou pro zkoušení.

Poznámka: le vhodné, aby aparatura umožňovala v prů
běhu zkoušky pozorování vzorku z ostatních stran.

5.2 Tlak vody může být aplikován na povrch vzorku ze 
všech jeho stran.Směr působení tlakové vody musí být 
zaznamenán.

5.3 Těsnění musí být vyrobeno z vhodné gumy nebo ji
ného podobného materiálu, aby bylo zajištěno potřebné 
utěsnění.

5.4 Průměr zkušební plochy musí být přibližně polovina 
délky hrany nebo průměru zkoušeného povrchu.

5.5 Příklad uspořádání zkoušky je znázorněn na obr.l.

5.6 Drátěný kartáč.

6 ZKUŠEBNÍ VZOREK

6.1 Povrch vystavený tlakové vodě musí být upraven 
drátěným kartáčem ihned po vyjmutí z formy.

6.2 Stanovení hloubky průsaku tlakové vody musí být 
prováděno na vzorku krychle, válce, hranolu a pod. 
s délkou hrany nebo velikostí průměru ne menším než 
150 mm.

6.3 Poměr výšky k délce hrany (nebo výšky k průměru), 
musí být větší než 0.5 , nebo rovný hodnotě 0.5 , ale výš
ka nesmí být menší než 100 mm.

6.4 Zatímco rozměry vzorku musí být všeobecně v sou
ladu s ČSN - ISO 1920, tolerance nejsou pro tuto zkouš
ku důležité.

6.5 Zkušební vzorek musí být ošetřován v souladu 
s ČSN - ISO 2736/2 kap.6 .

6.6 Zkoušení musí být provedeno ve stáří vzorku 28 - 35 
dní.

7 POSTUP

7.1 Použití tlakové vody.

7.1.1 Používaná voda musí být voda pitná.

7.1.2 Zkoušený vzorek umístěný v zařízení je podroben 
tlaku vody 500 kPa ±50 kPa po dobu 72 ±2 h .

7.1.3 Tlak vody nesmí být použit na hlazeném povrchu 
vzorku.

7.1.4 Během provádění zkoušky se musí periodicky po
zorovat povrchy zkoušeného vzorku, které nebyly vy
staveny působení tlakové vody, zda se na nich neobjevil 
průsak. V případě, že bude zjištěn průsak tlakové vody 
betonem na povrch, musí se tato skutečnost brát v úvahu 
při vyhodnocení výsledků zkoušky.

7.2 Vizuální kontrola vzorku

7.2.1 Poté,co byl aplikován tlak vody po specifikovanou 
dobu, zkoušený vzorek se vyjme ze zařízení, rozlomí ve 
směru působení tlaku a bezprostředně se změří hloubka 
hranice průsaku.

7.2.2 Plocha, na kterou tlak vody působí, musí být před 
rozlomením otřena, aby se odstranila přebytečná voda.

7.2.3 Zkoušený vzorek se rozlomí v polovině, kolmo 
k ploše, která byla vystavena tlaku vody. V průběhu roz- 
lamování a prohlídky musí být povrch vzorku, který byl 
vystaven tlaku vody, umístěn vespod.

7.2.4 Jakmile dojde k osušení plochy lomu a bude jasně 
viditelná míra průsaku čela vody, potom tato hranice 
průsaku vody musí být na zkoušeném vzorku označena.

7.2.5 Maximální hloubka průsaku vody pod zkoušenou 
plochou musí být změřena a zaznamenána s přesností na 
jeden milimetr.
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8 VÝSLEDEK ZKOUŠKY

8.1 Výsledkem zkoušky je maximální hloubka průsaku 
vody.

8.2 Výsledekje vyjádřen s přesností najeden milimetr.

8.3 Srovnávací kriterium - viz ČSN P ENV 206

9 ZPRÁVA O PROVEDENÉ ZKOUŠCE

Zpráva musí zahrnovat:

9.1 Jednoznačnou identifikaci zkoušeného vzorku.

9.2 Datum zahájení zkoušky.

9.3 Popis vzorku a objemovou hmotnost v kg/m3.

9.4 Směr použití tlaku vody.

9.5 Maximální hloubka průsaku v mm.

9.6 Jakékoliv prosakování tlakové vody na povrchu.

9.7 Jakoukoliv odchylku od postupu zkušební metody.

9.8 Prohlášení zodpovědného pracovníka, zkouška byla 
prováděna podle této zkušební metody a při dodržení 
požadavků uvedených souvisejících norem.
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Obr.1 Příklad provedení zkoušky
Zkušební metoda stanovení hloubky průsaku 

tlakové vody ve ztvrdlém betonu
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Informativní příloha A

PŘÍKLAD PROTOKOLU O HLOUBCE PRŮSAKU TLAKOVÉ VODY

Identifikace protokolu:

Číslo protokolu: ____________________________ Datum vydání:___________________________________________

Zákazník:

Organizace provádějící zkoušení:______________________________________________________________________

Akreditace (ano/ne):_________________________Místo zkoušky:___________________________________________

Zkoušený vzorek:

Identifikace vzorku:_________________________ Datum příjmu vzorku: ___________________________________

Popis:

Údaje o betonu (třída):_______________________________________________________________________________

Rozměry:_________________________________________________ ______________

Stáří (je-li známo) v době provádění zkoušky:________________________________________________________ dnů

Zkouška:

Datum a čas započetí zkoušky:________________________________ _Datum a čas ukončení:___________________

Použitý směr tlakové vody:___________________________________________________________________________

Místo netěsnosti (pokud se nějaké vyskytlo): ____________________________________________________________

Čas zjištění:_______________________________________________________________________________________

Výsledek zkoušky:

Maximální hloubka průsaku vody:______________________________________________________________________

Jakákoliv odchylka od zkušební metody:________________________________________________________________

Vyhodnocení případných netěsností:___________________________________________________________________

Technická odpovědnost:

Zkoušku provedl(a):__________________________________________ Odsouhlasil(a): ________________________
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