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31.1 ÚVOD

31.1.1 Všeobecně

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

31.1.1.2 Tato kapitola TKP platí pro provádění oprav 
všech betonových monolitických i prefabrikovaných 
železobetonových konstrukcí, ve vyjmenovaných 
případech platí i pro konstrukce z předpjatého a prosté
ho betonu. Dále platí i pro provádění oprav betonových 
konstrukčních částí a dílů objektů ocelových, kamen
ných, cihelných, dřevěných ajiných. Tato kapitolaTKP 
obsahuje požadavky objednatele na principy systémů 
oprav a jejich kombinace, technologické postupy, mate
riály a jejich výrobu, kvalifikaci pracovníků, provádění 
prací, zkoušky a měření při opravách betonových mos
tních objektů a dalších konstrukcí pozemních komunika
cí, např. zdí, nádrží a.p., případně mostů tramvajových 
a mostů metra.

31.1.1.3 Tato kapitola TKP obsahuje také požadavky 
objednatele na prohlídky a diagnostický průzkum.

31.1.1.4 Opravy konstrukcí musí splňovat požadavky 
TP 120 „Údržba, opravy a rekonstrukce betonových 
mostů PK“.

31.1.1.5 Zkoušky a měření při opravách konstrukcí 
musí splňovat požadavky TP 121 „Zkušební a diagnos
tické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK“.

31.1.1.6 Tato kapitola TKP se přiměřeně využije při 
opravách CB krytu vozovky. Technické požadavky na 
opravy CB krytujsou uvedeny v TP 62, TP 91 aTP92.

31.1.1.7 Tato kapitola TKP se vztahuje na ty činnosti, 
jejichž cílem je :

a) zastavit korozní procesy oceli probíhající v železo
betonových prvcích,

b) zastavit korozi betonu,

c) obnovit původní rozměry průřezů prvků, t.j. beto
nu i oceli (zajistit statickou způsobilost konstruk
ce), ev. je změnit dle aktuálních požadavků 
uživatele,

d) prodloužit životnost a zvýšit trvanlivost konstrukcí 
již poškozených, případně i konstrukcí ještě nepo
škozených, preventivním (profylaktickým) zása
hem,

e) odstranit poruchy konstrukce související se vzni
kem trhlin v betonu,

f) odstranit poruchy konstrukce a jejich příčiny sou
visející se selháním hydroizolačního systému,

g) obnovit nebo zlepšit vzhled povrchů konstrukcí,

h) obnovit nebo zvýšit užitnou hodnotu konstrukce 
z hlediska provozních požadavků, u mostů zejmé
na jejich zatížitelnost.

31.1.1.8 Pokud stavební práce uvedené v této kapitole 
TKP nejsou součástí staveb vyžadujících stavební povo
lení a jedná se o opravy (stavební úpravy) nebo udržova

cí práce ve smyslu §14 vyhl. 104/97 Sb., kdy postačí 
pouze ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu, připouš
tí se vypracování zjednodušené dokumentace. Náleži
tosti zjednodušené dokumentace určí objednatel podle 
potřeb údržby nebo opravy pro konkrétní případ (viz 
Směrnice pro dokumentaci staveb PK). V jednoduchých 
případech postačí specifikace rozsahu prací a požadav
ků objednatele s potřebným technickým popisem prací. 
Technický popis a požadavky na dodržování kvality 
musí odpovídat této kapitole TKP, ČSN a TP. Doku
mentace/specifikace prací musí vždy obsahovat zprávu 
o vizuelní prohlídce s popisem vad a poruch, rozsah 
opravy, způsob ošetření ploch a spar a specifikaci mate
riálu pro opravy ve smyslu příslušných ČSN.

31.1.1.9 Pro prohlídky konstrukcí, diagnostické průzku
my, navrhování, provádění a kontrolu jakosti prací jsou 
závazné právní předpisy, technické normy a technické 
předpisy podle čl. 1.3. kap. 1 TKP „Všeobecně“ včetně 
doplňků a ustanovení, která jsou v jednotlivých částech 
TKP uvedena. Platnost nových a revidovaných předpisů 
bude upřesněna v ZTKP stavby.

31.1.1.10 Normy a technické předpisy jsou uvedeny 
v jednotlivých článcích této kapitoly TKP.

31.1.1.11 Při činnostech typu 31.1.1.7 c) je třeba zejmé
na respektovat i ČSN 73 1201, ČSN 73 6206, ČSN 73 
6207, ČSN 73 0038, ČSN 73 2400, ČSN 73 2401. Tyto 

normy jsou pro výše uvedené činnosti závazné, ev. od
chylky od nich stanoví objednatel v DZS a/nebo v ZTKP 
stavby na základě písemného souhlasu s odchylným 
technickým řešením od ŘSD TÚ Praha. Při činnostech 
typu 3.1.1.7 f) je třeba respektovat přiměřeně ČSN 73 
6242.

31.1.1.12 Pro obdobné práce neobsažené v této kapitole 
TKP se požadavky objednatele s přihlédnutím k zása
dám obsaženým v této kapitole TKP uvedou v ZTKP.

31.1.2 Názvosloví

31.1.2.1 Adhezní můstek - adhezívně působící povlak 
(mezivrstva) na upraveném povrchu betonové kon
strukce, zajišťující vyšší soudržnost (přilnavost) hmoty 
pro opravy s povrchem betonu.

31.1.2.2 Adhezní lom - lom mezi dvěma vrstvami.

31.1.2.3 Kohézni lom - lom uvnitř jedné vrstvy.

31.1.2.4 Dávka (šarže) - jednotka vyrobená během jed
noho pracovního cyklu.

31.1.2.5 Dilatační spára - mezera oddělující jednotlivé 
konstrukční prvky a části nebo vrstvy, umožňující jejich 
pohyb a omezující vznik trhlin v konstrukci.

31.1.2.6 OS - A - Hydrofobizace (hydrofobní impregna
ce) - penetrační (impregnační) nátěr povrchu betonové 
konstrukce, dílčí výplň otevřených pórů netvořící film 
na povrchu betonu, bránící průniku kondenzované vody 
do pórového systému betonu, avšak umožňující difúzi 
vodní páry, hydrofobizace může být provedena i v ce
lém objemu betonu nebo hmoty pro opravy přidáním 
zvláštních přísad při její výrobě.
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31.1.2.7 Karbonatace betonu - zvláštní případ neutrali
zace, proces snižování alkality povrchových vrstev be
tonu v důsledku reakce hydroxidu vápenatého, 
vzdušného oxidu uhličitého a vody, pokud alkalita povr
chových vrstev betonu v důsledku karbonatace klesne 
pod pH = 9,6, dochází ke ztrátě pasivační schopnosti be
tonu a vzrůstá riziko koroze výztuže.

31.1.2.8 Náhrada betonu - náhrada chybějícího nebo po
škozeného betonu.

31.1.2.9 Nános - povlak (vrstva) na povrchu, který sle
duje nerovnosti, ev. nerovnosti částečně vyrovnává.

31.1.2.10 Neutralizace betonu - obdobný proces jako je 
karbonatace, avšak vyvolaný reakcí S02 a dalších kyse
lých látek v prostředí s betonem.

31.1.2.11 Otevřená doba - časový interval, v němž lze 
nátěr nebo hmotu pro opravy bez obtíží zpracovat, její 
začátek i délka je obvykle závislá na teplotě.

31.1.2.12 PC (polymer-concrete) - malta nebo beton 
z kameniva (plnivo) a polymerní pryskyřice (pojivo).

31.1.2.13 PCC (polymer - cement - concrete) - cemento
vá malta nebo beton s polymerní přísadou.

31.1.2.14 OS - B až OS - F - Nátěr, uzavírací prostředek 
tl. 0.1 až 3 mm, zaplňující póry a vytvářející souvislý 
film na povrchu.

31.1.2.15 Pečetící vrstva - mezivrsťva z nízkoviskózní 
epoxidové pryskyřice zvyšující přilnavost izolačního 
systému v dané konstrukci a bránící průniku vody mezi 
povrchem konstrukce a izolací. Skládá se z kotevního 
impregnačního nátěru a uzavíracího nátěru (viz ČSN 73 
6242).

31.1.2.16 Penetrace - nátěr s tvorbou filmu tl. menší než 
50 mm, zabudovaný do pórového systému povrchových 
vrstev s částečným zaplněním pórů, netvořící souvislý 
film na povrchu ale vytvářející velmi tenký film na 
vnitřním povrchu nezaplněných pórů.

31.1.2.17 Porucha konstrukce - změna konstrukce proti 
jejímu původnímu stavu, která zhoršuje její spolehli
vost.

31.1.2.18 Vada konstrukce - nedostatek konstrukce způ
sobený :

a) chybným návrhem konstrukce,

b) chybným provedením,

c) použitím vadných hmot,

d) použitím nevhodné kombinace hmot,

e) zabudováním vadných výrobků,

případně způsobený kombinací několika z výše uvede
ných příčin.

31.1.2.19 Povrchové (sekundární, bariérové) systémy - 
systémy, chránící povrch betonové konstrukce proti 
průniku nežádoucích plynných a kapalných látek, a to 
obvykle hydrofobní impregnací, výplňovou impregna
cí, nátěrem tvořícím film nebo povlak, štěrkovou vrs
tvou ap.

31.1.2.20 Pracovní spára - napojovací místo, styk jedno
ho druhu hmoty pro opravu dříve a později nanesené, 
kolmý nebo rovnoběžný s povrchem, vznikající jako dů
sledek přerušení prací v systému náhrady betonu nebo 
v systému povrchové ochrany, obvykle kritické místo 
z hlediska soudržnosti a hutnosti hmot pro opravu.

31.1.2.21 Styčná spára - pracovní spára na plošném kon
taktu jednotlivých vrstev různých hmot pro opravy nebo 
těchto hmot a původního betonu.

31.1.2.22 Pracovní vrstva - vrstva hmoty pro opravu 
(náhradu) zhotovená v jednom pracovním cyklu; jedna 
nebo několik pracovních vrstev stejného složení tvoří 
jednu vrstvu systému.

31.1.2.23 Vrstva - skládá se z jedné nebo více pracov
ních vrstev stejného složení.

31.1.2.24 Hlavní vrstva povrchové ochrany - vrstva 
směrodatná pro funkci systému povrchové ochrany.

31.1.2.25 Betonový podklad - beton pod prováděným 
systémem opravy (náhradou betonu nebo jiným systé
mem ).

31.1.2.26 Protikorozní ochrana výztuže - systém chrá
nící ocel před korozí v případě, kdy nebude zajištěna ani 
po opravě dostatečná tloušťka krycí vrstvy betonu (ná
hrady betonu, hmoty pro opravu) u betonářské výztuže, 
předpínací výztuže, ocelových prvků systému předpětí, 
tuhé výztuže nebo v případě, kdy složení hmoty pro 
opravu nezajišťuje korozní pasivaci povrchu oceli.

31.1.2.27 Předúprava povrchu - technologická operace 
na betonovém podkladu, odstraňující znehodnocené po
vrchové vrstvy betonu se sníženou hutností, nízkou pev
ností v tahu, neutralizované, prosycené nežádoucími 
látkami, ev. narušené trhlinami nebo mrazovým rozpa
dem.

31.1.2.28 Systém opravy (sanační systém) - soubor 
technologických postupů a použitých hmot, vytvářející 
na povrchu opravené betonové konstrukce souvrství 
(např. ve složení: spojovací můstek, hmota pro náhradu 
betonu, hmota pro protikorozní ochranu oceli, jemný 
tmel, ochranný povlak) nebo vytvářející výplň trhlin 
a pórů uvnitř struktury betonu (případně náhrada beto
nu), schopný dlouhodobě chránit výztužnou ocel a pů
vodní beton před korozí a rozpadem.

31.1.2.29 Hmota pro opravy - (sanační, správková hmo
ta) - hmota libovolného materiálového složení, sloužící 
k reprofilaci (nebo náhradě) betonových konstrukčních 
prvků a splňující základní požadavky uvedené v čl. 
31.2.2.

31.1.2.30 Srovnávací tloušťka vzduchové vrstvy - 
tloušťka vzduchové vrstvy v metrech, mající stejný di
fúzni odpor vůči průniku oxidu uhličitého nebo vodní 
páry, jako hodnocený nátěr nebo nátěrový systém, slou
ží k vyjádření difuzního odporu fyzikálně jednodušším 
způsobem.

31.1.2.31 Štěrková hmota - jemnozrnná hmota (jemný 
tmel) nanášená v jedné nebo dvou vrstvách, sloužící 
k uzavření pórů, vyrovnání a uhlazení povrchu, finální 
povrchové úpravě opravovaných betonových prvků, vy
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tvářející hutný a souvislý podklad pro nanášení nátěrů, 
nátěrových systémů, povlaků.

31.1.2.32 Stříkaný beton (malta) - hmota pro opravy 
s cementovým nebo PCC pojivém, nanášená na povrch 
opravované konstrukce nástřikem tzv. suchým nebo 
mokrým způsobem.

31.1.2.33 Trhlina - porucha v betonu, hmotě pro opravu 
nebo systému opravy, narušující její souvislost a umož
ňující průnik oxidu uhličitého, kyslíku, vody, vodní 
páry, roztoků chemických rozmrazovacích látek (chlo
ridových iontů) do větší hloubky a vyšší rychlostí než 
pouze průsakem, popřípadě až k výztuži. Mimo trhlin 
kolmých k povrchu se vyskytují i trhliny rovnoběžné 
s povrchem, umožňující oddělování vrstev (delaminaci) 
a snadnější pronikání výše uvedených látek betonem 
v dalších směrech.

31.1.2.34 Trhlina konstrukční - trhlina předpokládaná 
v návrhu železobetonové konstrukce, vzniklá v tažené 
oblasti průřezu v důsledku překročení pevnosti ztvrdlé
ho betonu v tahu vyvolaného ohybem nebo prostým ta
hem (popř. i vlivem změn teploty), v místě, kdejsou tyto 
vnější síly dostatečně přeneseny k tomu navrženou vý
ztuží a kde jsou v návrhu v případě nutnosti provedena 
příslušná opatření proti průniku oxidu uhličitého, kyslí
ku, vody, vodní páry, roztoků chemických rozmrazova
cích látek (chloridových iontů) a kyselých látek 
k výztuži a dále do konstrukce. Tyto trhliny jsou rozdě
leny přibližně pravidelně na konstrukci a jejich šířka 
v prostředí 3b a 5 dle ČSN P ENV 206 a TKP 18 není 

větší nežli 0.1 mm, v prostředí 2 a 3a není větší než 0.2 
mm a v prostředí 1 je max. 0.3 mm.

31.1.2.35 Trhlina nekonstrukční - jakákoliv trhlina 
v předpjatém betonu v oblasti průřezu s předpokládanou 
tlakovou rezervou a ostatní trhliny v železobetonu, širší 
nežli trhliny v či. 31.1.2.34, dále např. trhliny smykové, 
vzniklé při drcení betonu, smršťovací od vysychání 
a hydratace, delaminační, od mrazového rozpadu, od 
žáru, od vnitřních rozpínavých sil v betonu v důsledku 
chemických a fyzikálních procesů, veškeré trhliny 
vzniklé v ještě plastickém betonu před počátkem tuhnutí 
pojivá (trhliny vytvořené při odloučení přebytečné 
vody, sednutí betonu, pohybem bednění, vibracemi 
a rázy, zmrznutím čerstvého betonu a.t.d.). Jakákoliv 
trhlina v betonových nádržích a troubách umožňující 
průnik vody.

31.1.2.36 Betonové konstrukce - konstrukce z prostého, 
železového i předpjatého betonu.

31.1.2.37 Zabudované výrobky - část konstrukce (most
ní závěr, odvodňovací zařízení, mostní ložisko a pod.), 
která je pevně spojena s betonovými díly konstrukce.

31.1.2.38 Oprava - souhrn činností dle ČSN 73 6221 
včetně sanačních prací, prováděných na betonových 
konstrukcích a betonových částech konstrukcí poze
mních komunikací.

31.1.2.39 Sanační práce - součást opravy betonové kon
strukce, spočívající v odstranění nefunkční vrstvy nebo 
dílu a její náhrady novou vrstvou nebo dílem (prvkem) 
z vhodného materiálu, za použití vhodné technologie.

31.1.2.40 Zabezpečení konstrukce - přechodné opatření 
zajišťující spolehlivost konstrukce.

31.1.2.41 Zesilování konstrukce - úprava konstrukce za 
účelem zvýšení její únosnosti nebo zatížitelnosti.

31.1.3 Technická způsobilost zhotovitele a jeho 
podzhotovitelů

31.1.3.1 Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajiš
tění jakosti při provádění oprav betonových konstrukcí 
podle „Metodického pokynu k resortnímu systému ja
kosti v oboru pozemních komunikací RSJ - PK pro ob
last 2.2.2“, č.j. 23614/96-230, VD 21-23/96, podle 
úplného aktualizovaného znění MP k zavedení RSJ - PK 
č.j. 29 693/98 - 120, viz Věstník dopravy č. 25/98, 
a podle pokynů a změn pozdějších.

31.1.3.2 Musí být prokázána způsobilost pracovníků, 
strojního zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kon
trolního systému a dalších činností, které mohou ovliv
nit jakost oprav betonových konstrukcí.V dokumentaci 
systému jakosti musí být doloženy předpokládané tech
nologické postupy oprav.

31.1.3.3 Pro stavbu zpracuje zhotovitel plán zabezpeče
ní jakosti zaměřený na požadované technologie a druhy 
oprav, konkretizovaný pro dané podmínky při opravě 
konstrukce. Plán jakosti musí obsahovat také kontrolní 
a zkušební plán (KZP) pro systém opravy betonu i pro 
systém opravy konstrukce jako celku. KZP obsahuje 
veškerá měření, prohlídky (vč. ev. hlavní mostní pro
hlídky) a zkoušky. U staveb a prací menšího rozsahu ob
jednatel v ZTKP přiměřeně upraví rozsah plánu jakosti.

31.1.3.4 Pokud zhotovitel opravy nebo jeho podzhoto- 
vitel zadá provedení některých objektů, konstrukcí, pra
cí nebo technologií jinému podzhotoviteli, je nutné, aby 
byl včas před zahájením příslušných prací podzhotovitel 
odsouhlasen (po posouzení odbornosti, technologic
kých předpisů a technické vybavenosti podzhotovitele) 
objednatelem/správcem stavby.

31.1.3.5 Pro vyjmenované technologie musí mít zhoto
vitel nebo jeho podzhotovitel dle čl. 3.3. MP RSJ - PK, 
věstník dopravy 21 - 23/96,25/98, certifikát systému ja
kosti.

31.1.3.6 Zhotovitel je povinen oznámit objednate
li/správci stavby provádění prací s použitím klíčových 
technologií oprav na jednotlivých objektech a kon
strukčních částech v dostatečném předstihu (min. 3 
dny). Povinnost oznámení se vztahuje také na všechny 
práce podzhotovitelů. Formu a termín (časový předstih) 
oznámení dohodne zástupce zhotovitele s objednate
lem/správcem stavby. Dále platí čl. 1.9 kap. 1 TKP.

31.1.3.7 Zhotovitel opravy musí být schopen pomocí 
podzhotovitelů v souladu s těmito TKP a DZS pro opra
vu zajistit potřebné specialisty (a uhradit náklady na ně) 
na odpovídající odborné úrovni pro:

a) geodetická měření (zaměření konstrukce před 
opravou, zaměření jednotlivých etap opravy, za
měření skutečného tvaru konstrukce po opravě, 
sledování posunů konstrukce),
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b) technickou pomoc zhotovitele RDS,

c) diagnostický průzkum vč. korozního a ev. geotech- 
nický průzkum konstrukce po odkrytí a zpřístupně
ní důležitých částí konstrukce během opravy, dle 
podmínek v příloze PI, P.2,

d) speciální měření (průhybů konstrukce, posunů 
a náklonů, deformací, pohybů trhlin, dynamických 
jevů a pod.) uvedená v DZS,

e) zatěžovací zkoušky konstrukcí uvedené v DZS,

f) hlavní prohlídku u mostů po dokončení opravy, dle 
ČSN 73 6221 aMP Oprávnění k výkonu prohlídek 
mostů pozemních komunikací (VD 6/98).

31.1.3.8 Zhotovitel opravy musí být schopen sám nebo 
pomocí podzhotovitelů v souladu s těmito TKP, ZTKP, 
DZS, vlastním technologickým předpisem v přijaté na
bídce a odsouhlaseným podrobným technologickým 
předpisem na počátku opravy zajistit všechna zařízení 
a přístroje pro:

a) dopravu a skladování hmot pro opravy s ohledem 
na požadovanou vlhkost, teplotu a čistotu prostře
dí,

b) přípravu povrchu betonové konstrukce,

c) dávkování a míchání hmot pro opravy,

d) ukládání, nanášení, zpracování a ošetřování použi
tých hmot,

e) provádění kontrolních zkoušek a měření zhotovitele.

31.1.3.9 Způsobilost výroben hmot a dílců pro opravy 
betonových konstrukcí se prokazuje podle čl. 1.4.1 kap. 
1 TKP, avšak s tím, že pro výrobu hmot ve výrobnách se 
požaduje k prohlášení o shodě doložit také „Certifikát 
systému jakosti,, podle ČSN EN ISO 9001, 9002 (u za
hraničních výrobců ISO 9001,9002) ve smyslu MP RSJ 
PK (VD 25/98).

31.1.3.10 Minimální rozsah RDS pro opravy stanovuje 
TP 120.

31.1.4 Všeobecné požadavky na prohlídky 
konstrukcí

31.1.4.1 Prohlídky jako podklad pro DZS - viz příloha 
PI a P.2 .

31.1.4.2 Prohlídky konstrukcí v průběhu stavby:

Hlavní prohlídka mostní konstrukce - první po opravě - 
se provádí v rozsahu dle čl. 4.2.2 ČSN 73 6221 u mostů 
vždy po dokončení opravy před převzetím, přičemž ná
klady na tuto prohlídku vč. nákladů na zpřístupnění 
všech míst konstrukce a na fotodokumentaci jsou zahr
nuty v celkové ceně dodávky prací při opravě. U ostat
ních konstrukcí jiných než mostních se postupuje dle 
ČSN 73 6221 přiměřeně.

31.1.4.3 Kvalifikace, způsobilost a vybavení pracovní
ků a organizací pro provádění prohlídek viz příloha P.2

31.1.5 Diagnostické průzkumy konstrukcí

31.1.5.1 Diagnostické průzkumy jako podklad pro DZS 
- viz příloha PI a P2.

31.1.5.2 Diagnostické průzkumy v průběhu prací při 
opravách konstrukcí

31.1.5.2.1 Diagnostický průzkum v průběhu prací při 
opravách konstrukcí se provádí pro získání doplňujících 
podkladů pro technický návrh a korekce těch etap opra
vy, pro které nemohl být proveden diagnostický prů
zkum a měření v předstihu (zakryté části konstrukce 
a.t.d.), a to podle Č1.31.P1.2.3 g), v rozsahu určeném 
v DZS, TP72, TP120 a/nebo podle požadavků objedna
tele/správce stavby a opravy.

31.1.5.2.2 Veškeré výsledky diag. průzkumu a prohlí
dek prováděných v průběhu oprav musí zhotovitel oprav 
zohlednit v RDS.

Zásady pro předávání zpráv o diag. průzkumu v průběhu 
prací a pro zpřístup.:

a) Je-li zhotovitel opravy také zhotovitelem diagnos
tického průzkumu v průběhu opravy, pak zpráva 
o této etapě průzkumu se stává součástí dokumenta
ce zhotovitele a je co nejdříve po zpracování předá
na projektantovi DZS/RDS a objednateli/správci 
stavby. Tento průzkum je součástí dodávky zhoto
vitele a náklady na něj jsou zahrnuty do ceny opra
vy jako proviz. položky (jsou obsaženy v soupisu 
prací v DZS).

b) Je-li zhotovitelem diagnostického průzkumu v prů
běhu oprav jiná organizace než zhotovitel opravy 
(např. zhotovitel diagnostického průzkumu pro 
DZS nebo sám objednatel apod.), se kterou objed
natel opravy má uzavřenou vlastní smlouvu o dílo, 
musí být zpráva o této etapě průzkumu předána 
zhotoviteli DZS/RDS. Zhotovitel opravy je povi
nen provést veškerá technická a časová opatření 
nezbytná pro kvalitatní provedení diag. průzkumu 
a prohlídky v průběhu prací při opravách pro tuto 
organizaci. Náklady na zpřístupění a jiná nezbytná 
technická opatření jsou zahrnuta do ceny opravy 
jako provizorní položky (jsou obsaženy v soupisu 
prací v DZS).

31.1.5.2.3 Zpřístupnění konstrukce v průběhu oprav 
jako základní předpoklad pro kvalitní provedení prohlí
dek a diagnostického průzkumu při opravách konstrukcí 
PK musí umožnit provedení všech potřebných měření 
a odběrů vzorků v rozsahu, který dostatečně vystihuje 
rozměry konstrukce, stav poruch a vad a je v souladu se 
zadáním diagnostického průzkumu a s DZS. Těmto pod
mínkám obvykle vyhovuje takové zpřístupnění, které 
umožní přiblížení pracovníka ke všem částem konstruk
ce na dosah ruky. Tato podmínka pro zpřístupnění může 
být objednatelem zredukována v odůvodněných přípa
dech, např. v místech s elektrickým trakčním nebo ji
ným vzdušným el.vedením a podobně.

31.1.5.2.4 Diagnostický průzkum pro zpřesnění výpoč
tu zatížitelnosti konstrukce - provádí se v rozsahu ne
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zbytném pro zjištění materiálových charakteristik, 
rozměrů průřezů a tvaru konstrukce jako podklad pro 
korekci zatížitelnosti konstrukce, ukáže-li se to nezbyt
né v průběhu stavby a obsahuje i k tomu nezbytná spe
ciální měření na konstrukci včetně jejich vyhodnocení. 
Součástí zprávy je i určení dalších podkladů pro výpočet 
zatížitelnosti konstrukce dle čl. 31.P1.2.3 .

31.1.5.2.5 Korekce výpočtu zatížitelnosti mostů a static
ké způsobilosti jiných konstrukcí - provádí se pro celou 
konstrukci nebo pouze pro její jednotlivé konstrukční 
části (NK a spodní stavba u mostů, posouzení prvků zá
bradlí, stožárů osvětlení atd., založení a dřík u stěny pro
tihlukové, opěrné a zárubní, dno a stěny u nádrží, klenba 
tunelu a pod.) v případě, že se to ukáže jako nezbytné po 
vizuální prohlídce konstrukce v průběhu prací, po od
krytí dříve nepřístupných částí.

31.1.5.2.6 Diagnostický průzkum prováděný v průběhu 
opravy - provádí se po odkrytí dříve nepřístupných částí 
konstrukce jako podklad pro změny DZS a RDS opravy 
v rozsahu nezbytném pro vypracování jejich změn a do
datků k nim, proto se během něj provádí, stanovuje a do 
zprávy o provedení průzkumu uvede:

a) podrobné seznámení s archivní dokumentací 
(mostní list, protokoly o provedených prohlídkách 
a měřeních, pův. projektová dokumentace atd.), ze
jména s dokumentací použitou při vypracování 
předchozí etapy diagnostického průzkumu pro 
DZS a seznámení s DZS,

b) výčet všech zjištěných vad a poruch konstrukce 
(kvalitativní stanovení) a jejich přesná lokalizace 
vč. odhadu jejich předpokládaného vývoje,

c) rozsah poškození konstrukce, stanovený prohlíd
kou, měřením a následným výpočtem, s uvedením 
výchozích podkladů (vstupů) pro výpočet výměr 
jednotlivých druhů vad a poruch, s popisem nejis
tot výpočtu a provedených měření, vč. uvedení od
hadovaných hodnot použitých pro výpočet rozsahu 
poškození,

d) stanovení příčin vad a poruch,

e) dokumentaci provedených zkoušek a měření na 
konstrukci i v laboratoři na odebraných vzorcích 
(zkušební program, protokoly, zprávy, vyhodnoce
ní, fotodokumentace),

f) variantní návrhy na způsob opravy vč. event, zesi
lování konstrukce,

g) určení dalších doplňujících podkladů pro vypraco
vání změn DZS a RDS opravy (seznámení s ev. 
další dokumentací, místními informacemi, zamě
řením konstrukce, stanovení historie údržby, zatí
žení a vývoj prostředí atd., pokud to nebylo zadáno 
v rámci průzkumu nebo provedeno ve fázi diagnos
tického průzkumu pro DZS),

h) u mostů se dále postupuje způsobem a v rozsahu 
dle ČSN 73 6221, TP 72, TP 120, TP 121.

31.1.5.2.7 Požadavky na kvalifikaci, způsobilost 
a vybavení pracovníků a organizací provádějících dia
gnostické průzkumy konstrukcí jsou uvedeny v příloze P2.

31.1.6 Způsobilost pracovníků při realizaci 
oprav

31.1.6.1 Pracovníci, kteří se podílejí při realizaci oprav 
na výrobě hmot pro opravy na stavbě, kteří provádějí 
kontrolu a zkoušení těchto hmot, musí mít odpovídající 
znalosti, školení a zkušenosti pro danou práci. Na místě 
výroby hmot pro opravy musí být přítomen pracovník 
s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je zod
povědný za výrobu hmot. Tento pracovník, nebo jeho 
vyškolený zástupce, musí být přítomen po celou dobu 
výroby hmot pro opravy. Dále musí být určen pracovník 
zhotovitele dle požadavků čl. 31.1.6.4 .

31.1.6.2 Další požadavky:

a) pracovníci, kteří provádějí přípravu povrchů, mí
chání, nanášení nebo ukládání a ošetřování hmot 
pro opravy betonových objektů PK, mimo pomoc
ných dělníků, musí mít odpovídající znalosti, nej
méně dvouleté praktické zkušenosti, prokazatelné 
školení a zkoušky z aplikace příslušného systému 
opravy a zkušenosti s danou prací,

b) každý pracovník, který aplikuje hmoty a systémy 
pro opravy na konstrukce, musí mít vystaven na 
své jméno doklad dle čl. 31.1.6.3. Tento doklad je 
k dispozici objednateli/správci stavby po celou 
dobu opravy a jeho kopie potvrzená razítkem zho
tovitele se ukládá do dokumentace o jakosti prove
dených prací jako součást dokladů zhotovitele, 
předávaných objednateli/správci stavby při předá
ní a převzetí dodávky opravy,

c) na staveništi opravy musí být trvale přítomen pra
covník s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, 
který je zodpovědný za příjem a skladování směsí, 
výrobků a hmot, jejich staveništní dopravu, za 
ukládání, zkoušení, kontrolu jakosti a ošetřování 
hmot a systémů pro opravy. Tento pracovník nebo 
jeho vyškolený zástupce, uvedený ve stavebním 
deníku zhotovitele, musí být přítomen po celou 
dobu výroby a aplikace hmot pro opravy na stavbě.

31.1.6.3 Doklad o absolvování školení a praktické 
zkoušky pracovníka dle čl. 31.1.6.2 musí být součástí 
dokumentace o jakosti zhotovitele, kterou předkládá 
v nabídce objednateli, je-li to požadováno objednate
lem. Doklad, vystavený zásadně na jediného pracovní
ka, musí obsahovat:

a) název dokladu,

b) jméno a datum narození pracovníka, na kterého je 
vystaven doklad, jeho pracovní zařazení,

c) název a IČO organizace, která pracovníka zaměst
nává nebo název a IČO živnosti pracovníka,

d) popis systému opravy, o kterém bylo provedeno 
školení,

e) program a délka školení pracovníka,

f) výsledky písemných testů pracovníka,

g) stručný popis systému opravy, z jehož aplikace 
byla provedena praktická zkouška na zkušební plo
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še nebo tělese a názvy a množství jednotlivých ap
likovaných hmot,

h) název technologie úpravy podkladu zkušební plo
chy nebo tělesa a technologie aplikace hmot systé
mu na zkušební plochu nebo těleso při zkoušce,

i) výsledky kontrolních zkoušek základních jakost
ních parametrů aplikovaného systému po vyzrání 
na zkušební ploše nebo tělese ve formě protokolu 
o kontrolní zkoušce,

j) místo a datum provádění zkoušky aplikace,

k) místo a datum provedení kontrolních zkoušek na 
zkušební ploše nebo tělese,

l) výsledek zkoušky,

m) rozsah platnosti dokladu, resp. které systémy 
a hmoty je pracovník oprávněn aplikovat,

n) místo, IČO a název organizace, která provedla 
zkoušení pracovníka,

o) jméno a podpis zkoušejícího pracovníka, který vy
hodnotil výsledek zkoušky,

p) pořadové číslo dokladu nebo číslo jednací,

q) doba platnosti dokladu,

r) datum vystavení dokladu,

s) razítko a podpis zástupce zkoušející organizace.

31.1.6.4 Dále musí být určen vedoucí pracovník zhoto
vitele zodpovědný za kontrolu výroby na stavbě a apli
kaci systémů oprav, který má odpovídající znalosti, 
vysokoškolské nebo střední vzdělání v příslušném obo
ru a zkušenosti s technologiemi pro opravy, výrobou 
směsí na stavbě, zkoušením a systémem kontroly.

Tento pracovník musí být dokonale seznámen s:

a) konstrukčním systémem a všemi vadami a poru
chami opravované konstrukce,

b) příčinami vad a poruch a s výsledky všech prů
zkumných prací (diagnostického průzkumu) a mě
ření před zahájením opravy a během ní,

c) technickými požadavky na zpracování a ošetřování 
výrobků a hmot používaných pro opravy, s poža
davky uvedenými v dokumentaci stavby,

d) technickými požadavky na provoz a údržbu při 
opravě používaných strojních mechanizmů, ruč
ních zařízení a nástrojů,

e) požadavky na kvalitu jednotlivých technologic
kých postupů a s požadavky na jejich kontrolu 
a zkoušení,

f) požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví,

g) požadavky na ochranu prostředí na stavbě a v okolí 
stavby, přírody a krajiny.

Jeho způsobilost musí být doložena také dokladem 
o speciálním praktickém školení v oboru oprav betono
vých konstrukcí (celková délka školení min. 10 dní je
denkrát za 3 roky), absolvovaném např. u KU ČVUT 
v Praze nebo VUT v Brně a pod.

Každý vedoucí pracovník, který řídí a zodpovídá za ap
likaci hmot a systémů pro opravy na betonových kon

strukcích PK, musí mít vystaven na své jméno doklad 
dle čl. 31.1.6.5. Tento doklad je k dispozici objednate
li/správci stavby po celou dobu opravy a jeho kopie po
tvrzená razítkem zhotovitele se ukládá do dokumentace 
o jakosti provedených prací jako součást dokladů zhoto
vitele, předávaných objednateli/správci stavby při pře
dání a převzetí dodávky opravy.

31.1.6.5 Doklad o absolvování školení a zkouškách pra
covníka dle čl. 31.1.6.4 musí být součástí dokumentace 
zhotovitele, kterou předkládá v nabídce objednateli, 
je-li to objednatelem požadováno. Doklad, vystavený 
zásadně na jediného pracovníka, musí obsahovat:

a) název dokladu,

b) jméno a datum narození pracovníka, na kterého je 
vystaven doklad, jeho pracovní zařazení,

c) název a IČO organizace, která pracovníka zaměst
nává nebo název a IČO živnosti pracovníka,

d) popis systému opravy, o kterém bylo provedeno 
školení,

e) program a délka školení pracovníka,

f) výsledky písemných testů pracovníka,

g) rozsah platnosti dokladu, resp. které systémy 
a hmoty je pracovník oprávněn řídit, stručný popis 
systému opravy, z jehož aplikace byla provedena 
ústní a písemná zkouška,

h) místo a datum provádění zkoušky,

i) výsledek zkoušky,
j) místo, IČO a název organizace, která provedla 

zkoušení pracovníka,

k) jméno a podpis zkoušejícího pracovníka, který vy
hodnotil výsledek zkoušky,

l) pořadové číslo dokladu nebo číslo jednací,

m) doba platnosti dokladu,

n) datum vystavení dokladu,

o) razítko a podpis zástupce zkoušející organizace.

31.1.7 Kategorie oprav

Kategorie oprav, strategie volby systému oprav a obec
né kvalitativní požadavky na systémy oprav betono
vých, železobetonových a předpjatých mostních 
a betonových částí ostatních konstrukcí PK, které budou 
použity v případě změn oproti DZS, pro zpracování 
RDS včetně změn a ke kterým je nutno přistoupit v prů
běhu opravy po odkrytí a zpřístupnění dříve nepřístup
ných částí konstrukce

31.1.7.1 Obecné požadavky na systém opravy

Pro opravu musí být použit systém dle dokumentace, 
který:

a) splňuje zadaný účel opravy,

b) zajišťuje v zadávací dokumentaci požadovanou ži
votnost konstrukce,

c) umožní dosažení požadovaných užitných (provoz
ních) parametrů konstrukce,



d) umožní optimální vynakládání prostředků při opra
vách a údržbě po dobu životnosti konstrukce,

e) zajistí přijatelně dlouhou periodu mezi jednotlivý
mi zásahy údržby a oprav, sníží náročnost údržby 
a prohlídek konstrukce v budoucnu,

f) zajistí zadaný vzhled konstrukce,

g) má vyřešena opatření při změnách chování kon
strukce při provádění opravy a po ní,

h) nazatěžuje použitými prostředky (zvláště ve fázi 
odbourávání a čištění povrchu betonu) nadměrně 
statickými a dynamickými účinky opravovanou 
konstrukci,

i) snižuje náročnost potřebné ochrany konstrukce 
proti vlivu prostředí během opravy a po ní.

31.1.7.2 Opravy železobetonových a předpjatých kon
strukcí se člení do následujících kategorií podle poža
davků, které jsou objednatelem v DZS kladeny (vhodný 
systém opravy musí zaručit, že bude splněna požadova
ná životnost konstrukce, t.j. vyšší z hodnot požadova
ných těmito TKP a/nebo DZS). Toto členění a z toho 
vyplývající postupy popsané v bodech b), c), d), e), f),
g), h) budou použity i v případě změn oproti DZS, i pro 
zpracování RDS a jejich změn, ke kterým bude nutno 
přistoupit v průběhu opravy po odkrytí a zpřístupnění 
dříve nepřístupných částí konstrukce:

a) v definovaném časovém úseku se neprovádí žádná 
oprava (pouze běžná údržba),

b) provádí se statický výpočet zatížitelnosti části kon
strukce (mimo mostů se provede posudek nosné 
způsobilosti stávající konstrukce z hlediska mez
ních stavů únosnosti a použitelnosti při působení 
statických a dynamických zatížení, popř. též z hle
diska životnosti) s možností ponechat její nižší za
tížitelnost (nosnou způsobilost),

c) preventivní zásah na dosud korozně nepoškozené 
a staticky vyhovující konstrukci, jehož cílem je 
v předstihu a s co nejmenšími náklady prodloužit 
životnost konstrukce, včetně případu, kdy u nové 
konstrukce nebo u nové části konstrukce nebylo 
zhotovitelem dosaženo původně požadovaných 
parametrů trvanlivosti a objednatel/správce stavby 
na jejich dosažení trvá (případ, kdy např. vadu 
opravy nelze řešit srážkou z ceny díla),

d) oprava, jejímž cílem je obnovit estetický vzhled 
konstrukce a dosáhnout parametrů požadovaných 
v TKP 18 čl. 18.3.6.7.9, dále v TKP 18 Příloze 2, čl.
2.13 a případně v jiných závazných předpisech 
nebo jiných vlastností požadovaných objednate
lem; tento zásah je pochopitelně současně navíc 
využíván i k prodloužení životnosti objektu,

e) oprava na korozně poškozené konstrukci, která 
však po statické stránce stále vyhovuje; cílem toho
to typu opravy je zastavit pokračování korozních 
procesů oceli nebo betonu, obnovit vzhled dle d) 
i další její užitné parametry, bez zvýšení její zatíži
telnosti (nosné způsobilosti),

f) oprava konstrukce, kdy v důsledku korozních pro
cesů je již zkrácena nejen její životnost, ale i její 
nosná způsobilost, nebo snížena zatížitelnost resp. 
kde je stavební stav mostu horší než IV - uspokoji
vý. Konstrukci je třeba zesílit např. přidáním a ná
hradou výztuže, náhradou degradovaného betonu, 
popř. vnesením předpětí či kotvením a nebo silo
vou injektáží trhlin. Tato kategorie opravy připadá 
v úvahu i tehdy, mají-li být změněny užitné para
metry objektu, t.j. např. zvýšeno užitné zatížení 
(zatížitelnost) při přestavbě,

g) nahrazení určité části konstrukce novou částí, pří
padně úplná výměna konstrukce,

h) demolice konstrukce bez náhrady.

31.1.7.3 Opravy železobetonu a betonu konstrukcí PK 
založené na principu zastavení korozních procesů probí
hajících na povrchu betonářské (ev. předpínací) výztu
že, zastavení koroze povrchu betonu a snížení 
nežádoucích tahových napětí v betonové konstrukci je 
nutno dosáhnout provedením nejvhodnějšího z dále 
uvedených systémů (nebo jejich vhodnou kombinací) :

U oceli:

a) přímou protikorozní ochranou betonářské výztuže 
(ev. drátů, tyčí a dalších prvků předpínacího systé
mu, případně tuhé výztuže) vhodným povlakem*,

b) doplněním (reprofilací) krycí vrstvy maltou pro 
opravy nebo betonem*,

c) zvětšením krytí výztuže přidáním vrstvy malty pro 
opravy nebo betonu, ev. stříkaného betonu (mal
ty)*,

d) náhradou (výměnou) porušeného, neutralizované
ho nebo škodlivými látkami kontaminovaného be
tonu krycí vrstvy*,

e) realkalizací okolí betonářské výztuže (ev. drátů, 
tyčí a dalších prvků předpínacího systému, popří
padě tuhé výztuže) speciálním systémem*,

f) reinjektáží kabelových kanálků cementovou injek- 
tážní maltou, výplní kontaktních spar příčně děle
ných nosných konstrukcí,

g) katodickou ochranou betonářské výztuže*,

h) vytvořením dostatečně účinné bariéry mezi touto 
ocelí a povrchem konstrukce (podpovrchový 
ochranný systém a/nebo výplň trhlin v betonu krycí 
vrstvy), která zabrání průniku vody, kyslíku, oxidu 
uhličitého a dalších kyselých látek, zejména chlori
dových iontů k výztuži,

i) omezením přístupu vody, roztoků solí a vlhkosti na 
povrch a do konstrukce (regulace vlhkosti beto
nu)*.

u oceli i betonu:

j) vytvořením dostatečně účinné bariéry na povrchu 
konstrukce, která zabrání průniku vody, kyslíku, 
oxidu uhličitého a dalších kyselých látek, zejména 
chloridových iontů, do krycí vrstvy betonu nebo 
malty (povrchový-bariérový princip)*; nejdůleži
tějším efektem je odstranit nebo zpomalit proces
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neutralizace betonu a proces průniku chloridů 
k oceli, z hlediska samotného betonuje třeba zvýšit 
jeho odolnost vůči vlivu vody a CHRL, resp. mra- 
zuvzdornost - odstranit nebo zpomalit rozpad krycí 
vrstvy železobetonu,

u betonu:

k) zvýšením vodoodpudivosti povrchu betonu hydro- 
fobní impregnací* (difúze vodní páry není příliš 
snížena),

l) zvýšením vodotěsnosti povrchu betonu výplňovou 
impregnací (difúze vodní páry je téměř zastavena) 
a/nebo výplňovou injektáží trhlin,

m) vytvořením dostatečně účinné bariéry na povrchu 
konstrukce zvýšit jeho odolnost* vůči vlivu vody 
a CHRL, resp. mrazuvzdornost - odstranit nebo 
zpomalit rozpad prostého betonu,

n) přebetonováním vadného místa (poruchy)*,

o) překrytím prefabrikáty* (s výplní styčných, pra
covních a ložných spar vhodnou hmotou),

p) vytvořením ochranné vrstvy ze stříkaného betonu 
(malty)* s přikotvením výztužné sítě,

u betonové konstrukce jako celku (snížení a přenesení 
tahových a smykových napětí v betonu):

q) přidáním nebo náhradou betonářské výztuže*,

r) vlepováním výztuže do vrtů v betonu*,

s) přikládáním vnější (externí) výztuže* ,

t) přeměnou trhlin v dilatační spáru*,

u) přebetonováním opravovaného místa* (do bednění 
nebo stříkaným betonem s kotvenou sítí),

v) silovou injektáží trhlin*, puklin, dutin, kaveren, 
styčných a pracovních spar,

w) dodatečným předepnutím* vnitřním nebo vnějším 
předpínacím systémem, sepnutím nebo přikotve
ním,

x) náhradou konstrukčního prvku jiným prvkem*,

y) spřažením s jiným prvkem.

pozn.: *) - systémy a principy uvedené v TP 120 a ENV 
1504-9

31.1.7.4 S ohledem na nezbytnost spolehlivého zastave
ní korozních procesů betonu a na výztuži je třeba všech
na tato opatření kombinovat, proto k zajištění co největší 
trvanlivosti provedené opravy je nezbytné, aby systém 
opravy jako celek v daném prostředí byl:

a) mrazuvzdorný,

b) odolný vlivu vody a chemických a rozmrazovacích 
látek nebo jiných agresivních látek dle prostředí,

c) přiměřeně vodotěsný a málo nasákavý,

d) přiměřeně vodoodpudivý,

e) přiměřeně propustný pro vodní páru,

f) co nejvíce nepropustný pro oxid uhličitý,

g) objemově stálý při změnách teplot a vlhkosti, také 
ale během procesu vytvrzování, zrání, polymerace,

hydratace a.p. ; jeho složky nesmí vyvolávat změ
ny objemu vzniklé alkalicko-křemičitou reakcí ka
meniva v betonu,

h) málo náchylný ke vzniku smršťovacích trhlin,

i) svojí pevností a pružností (modulem pružnosti) 
přizpůsoben podkladu,

j) co nejvíce přilnavý k podkladu,

k) dobře zpracovatelný v co nejširším rozmezí teplot,

l) dobře zpracovatelný i v obtížných dispozičních 
podmínkách, zejména při práci nad hlavou,

m) snadno čistitelný a udržovatelný, s malou náchyl
ností k samovolnému povrchovému znečišťování,

n) ekologicky nezávadný během celé své životnosti, 
po jejím skončení a při jeho likvidaci nebo náhradě,

o) schopný přenášet pohyb konstrukčních a nekon- 
strukčních trhlin v betonu u systémů 31.2.3 c),

p) dlouhodobě odolný vůči vlivu slunečního záření 
(UV a IR),

q) odolný vůči alkalickému prostředí v betonu (je-li 
pojivém hmoty polymerní látka),

r) odolný vůči dynamickému namáhání při zrání vrs
tev na konstrukci za provozu,

dále se u systémů pro opravy také požaduje:

s) bezproblémová likvidace odpadů vzniklých v pro
cesu aplikace nových vrstev pro opravy a odstraňo
vání vrstev starých oprav.

31.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

31.2.1 Technické požadavky na stavební vý
robky, souhlas objednatele/správce 
stavby

a) Souhlas se zdroji dodávek hmot pro opravy uděluje 
objednatel/správce stavby před vypracováním prů
kazních zkoušek a provedením referenčních ploch, 
případně před zahájením stavby. Pro ověření jakos
ti výrobků a hmot z jednotlivých zdrojů budou 
vzorky odebírány s jeho souhlasem a podle jeho 
pokynů. Žádné výrobky a hmoty nesmí být použity 

bez schválení objednatele/správce stavby.

b) Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správ
ci stavby jakost použitých výrobků a hmot ve 
smyslu zákona č.22/1997 Sb.:

- u stanovených výrobků (nařízení vlády č. 
178/1997 Sb.) prohlášením o shodě (pokud se 
jedná o výrobek dle nařízení vlády 178/1997 
Sb.),

- u výrobků a hmot, které nejsou stanovenými vý
robky (podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb.) pro
hlášením shody podle MP RSJ-PK oblast 2.3.2 
ostatní výrobky.

c) U všech výrobků a hmot musí být přiložen i proto
kol o provedených zkouškách s jejich výsledky
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a posouzením splnění kvalitativních parametrů 
podle příslušných ČSN, TKP, TP, podnikových 
předpisů výrobců a těchto TKP. Dále musí zhotovi
tel doložit doklady o splnění zvýšených a dalších 
technických požadavků dle ČSN, TP, TKP 

a ZTKP.

d) Vlastnosti pojiv a ostatních složek výrobků a hmot 
pro opravy musí být doloženy z hlediska požadav
ků na prokazování ekologické nezávadnosti.

e) Každá ucelená dodávka kameniva, pojivá, přísad, 
výrobků, hmot atd. musí být doložena dodacím lis
tem od výrobce, obsahujícím zejména datum výro
by, adresu místa výrobce/dovozce, název a adresu 
odběratele a místa určení dodávky, určení druhu, 
jakostní třídy, hmotnost dodávky, potvrzení zaru
čené jakosti (ujištění o shodě), t.j. že odpovídá pro
hlášení o shodě, protokolům s výsledky zkoušek 
a výsledkům posouzení. Dodací list musí být pode- 
psán odpovědným pracovníkem výrobny a předlo
žen objednateli/správci stavby ke kontrole.

f) Na dodacím listě každé dílčí dodávky (auto, vagón 
atd.) musí výrobce potvrdit zejména hmotnost, 
druh, jakostní třídu a datum výroby.

g) Zhotovitel je povinen dodací listy archivovat po 
dobu stavby do předání díla, a vlastnosti výrobků 
a hmot sám ověřovat nejméně v rozsahu uvedeném 
v článku 31.5 této kapitoly TKP.

h) Objednatel může stanovit zvýšené nebo další poža
davky na stavební výrobky a hmoty v ZTKP, zpra
vidla pro opravy dálnic, rychlostních komunikací, 
mostů atd.

31.2.2 Technické požadavky na stavební vý
robky (hmoty) pro opravu betonových 
povrchů a vrstev (reprofilační hmoty) 
nezatížených provozem

Tyto hmoty musí splňovat především následující poža
davky (ověřované kontrolními zkouškami):

a) soudržnost vrstev hmot pro opravy (vyrobené na 
silikátové bázi) s podkladem u nepojížděných be
tonových částí objektů je minimálně 1,2 MPa pro 
průměr z nejméně 3 hodnot a minimálně 0,96 MPa 
pro jednotlivé hodnoty (ve stáří vysprávky 28 dnů 
a delším), pokud dokumentace nestanoví pevnost 
vyšší a použitá hmota má vlastní kohézni tahovou 
pevnost 1,2 MPa nebo vyšší. Zkoušení tohoto para
metru se provádí podle metodiky v příloze C v ČSN 

73 6242. V případě nižší pevnosti povrchu betonu 
v tahu u podkladních vrstev se při určení hodnoty 
parametru soudržnosti postupuje dle čl. 31.4.3 a),

b) odolnost proti působícím CHRL je nejméně 75 
cyklů NaCl při zkoušce dle přílohy 3 TKP 18 a od
pad max. 1000 g/m2 - při použití v prostředí se 

stupněm 2bb a 3b dle definice prostředí v kap. 18 
TKP,

c) pevnost v tlaku na zlomcích trámců 
40x40x160 mm minimálně 30 MPa pro opravy 
nosných prvků a min. 25 MPa pro opravy ostatních 
konstrukčních částí, nepředepíše - li DZS pevnost 
vyšší, při zkoušce dle TP 121,

d) pasivační účinek na ocel (pH faktor ztvrdlé hmoty 
pro opravu, zjišťovaný na vodním výluhu musí být 
větší než 11) je dostatečný, při zkoušce dle TP 89 
a TP 121,

e) objemová hmotnost hmoty pro opravy betonu zjiš
ťovaná po vytvrdnutí na zkušebních tělesech,pří
padně na zkušebních tělesech odebraných 
z konstrukce, musí být alespoň 1.800 kg/m3,

f) hmoty pro opravy musí být vodotěsné dle 
čl.7.3.1.5. ČSN P ENV 206 při zkoušce dle přílohy 

5 TKP 18,

g) hmoty pro opravy nesmí být při zrání ani po vytvrd
nutí náchylné ke vzniku trhlin. Za přípustné lze 
obecně považovat ojedinělé nekonstrukční vlasové 
trhliny tloušťky max. 0.1 mm na povrchu opravo
vané konstrukce v době převzetí objednate
lem/správcem stavby, v množství max. 1 trhlina na 
2 bm konstrukce v prostředí 2bb a 1 trhlina na 4 bm 
v prostředí 3a, 3b, 5,

h) variační koeficient souboru hodnot objemových 
hmotností zkušebních těles, zhotovených z jedno
ho druhu hmoty na 1 objektu (všechny zjištěné 
hodnoty) musí být menší než 4 % ,

i) variační koeficient souboru pevností v tlaku na 1 
objektu (všechny zjištěné hodnoty) musí být menší 
než 15 % ,

j) pevnost v tahu za ohybu musí být větší než 5,5 MPa 
při zkoušce podle ČSN 72 2450,

k) smršťování během tvrdnutí max. 0,50 % při zkouš
ce podle postupu v TP 121,

m) koeficient délkové teplotní roztažnosti max. 14 x 
10-6 při zkoušce podle postupu v TP 121,

o) statický modul pružnosti menší než 30 GPa při 
zkoušce podle ČSN ISO 6784 (73 1319), není-li 

v DZS a RDS pro konkrétní případ navržena hod
nota vyšší (doložená výpočtem).

31.2.3 Technické požadavky na stavební vý
robky (povlaky a nátěry OS-B až 
OS-F), blokující průnik plynných a te
kutých látek do povrchu konstrukce, 
pro opravy betonových povrchů nezatí
žených provozem

Tyto výrobky a hmoty musí splňovat především násle
dující požadavky (ověřované kontrolními zkouškami):

a) odolnost vrstvy povlaku proti vlivu vody a CHRL, 
součinitel odolnosti Dl = min. 75 při kontrolní 
a D1 = min. 150 při průkazní zkoušce, při zkoušení 
dle přílohy 3 TKP 18 (tato metodika je upravena 
tak, že při vyhodnocení výsledku zkoušky se mimo 
odpadu betonu nebo malty hodnotí i stupeň poško
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zení povlaku a případně i jeho přilnavost před a po 
zkoušce), metodu zkoušení A dle ČSN 73 1326 
není možno použít,

b) soudržnost ve spoji s betonovým podkladem min. 
0.8 MPa (zkouška dle ČSN 73 6242, příl. C) u pa- 
ropropustných systémů a min. 1,2 MPa u parotěs- 
ných systémů,

c) schopnost přenosu cyklického pohybu konstruk
čních a nekonstrukčních trhlin bez porušení, od 0,0 
mm do 0.2 mm při -20 st. C (bude upřesněno pro 
konkrétní případy podle místa aplikace v DZS 
nebo ZTKP) při zkoušce dle TP 89 a TP 121,

d) nepropustnost pro vodu dle přílohy č.5 TKP 18,

e) propustnost pro vodní páru (difúzni odpor ekviva
lent. tl. vzduchové vrstvy) v rozmezí 0.5 m až 4m 
(podle místa aplikace) u paropropustných systémů 
a větší než 10 m u parotěsných systémů, stanovená 
metodikou dle ČSN 73 2580,

f) nepropustnost pro C02 - difúzni odpor min. 400 m 
v případě použití jako náhrady nedostatečné krycí 
vrstvy opravovaného betonu a min. 50 m v ostat
ních případech, stanovená metodikou podle TP 
121,

g) odolnost vůči ultrafialovému záření v případech 
aplikace na osluněných površích, stanovená podle 
metodiky v TP 121,

h) odolnost vůči ostatním vlivům v místě aplikace 
(fyzikálně-mechanickému, chemickému a biolo
gickému namáhání), metodiku zkoušky odsouhlasí 
objednatel/správce stavby,

i) přijatelné estetické působení, ke spokojenosti ob
jednatele/správce stavby,

j) životnost nejméně 30 let při běžné stavební údržbě,

k) povrch nezachytává nečistoty a netvoří se na něm 
výkvěty a povlaky.

31.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

31.3.1 Zpracování technologického předpisu

Pokud pro provádění některých technologií, systémů 
nebo aplikaci hmot dosud nejsou platné technické nor
my a technické předpisy, je zhotovitel povinen zpraco
vat příslušné podnikové technické a/nebo technologické 
předpisy, které musí obsahovat i část pojednávající 
o kontrole kvality prací. Tyto technologické předpisy 
zhotovitele, pokud nejsou součástí objednatelem schvá
lené dokumentace, musí být objednateli/správci stavby 
před započetím práce předloženy ke schválení a lze je 
použít jen v případě schválení.

31.3.2 Parametry opravy

V technologickém předpisu zhotovitele kromě podrob
ného popisu postupu prací na konkrétním objektu (který 
je předmětem dodávky) je mimo jiné nutno uvést i hod
noty důležitých parametrů zamýšlené opravy, kterých 
má být dosaženo.

31.3.3 Obsah technologického předpisu pro 
opravy betonových konstrukcí

Základní údaje:

a) soupis a podrobný popis jednotlivých technologic
kých postupů a pracovních operací, ev. i včetně 
potřebné výkresové dokumentace (detaily, sche
mata, aktuální vzorové listy, návody k použití vý
robků) vztahující se na konkrétní objekt a dodávku, 
včetně konkrétního návodu na ošetřování povrchů 
před a hmot a povrchů po aplikaci,

b) soupis všech použitých výrobků a hmot pro opra
vy, jejich technické listy (návod k použití), bezpeč
nostní listy hmot,

c) soupis strojů a zařízení použitých při konkrétní do
dávce a jejich základní technické parametry,

d) předpokládaná životnost celého systému opravy.

Předpokládané hodnoty parametrů výrobků a hmot
(požadavky na kvalitu):

e) soudržnost systému s podkladem i jednotlivých 
vrstev mezi sebou,

íj objemová stálost, koeficient tepelné roztažnosti 
jednotlivých vrstev i souvrství,

g) mrazuvzdomost systému,

h) odolnost použitého systému vůči vlivu vody a che
mických rozmrazovacích látek,

i) pevnost v tlaku, tahu, ohybu, modul pružnosti po
užitých hmot,

j) schopnost přenést pohyby konstrukčních a nekon
strukčních trhlin na dané konstrukci při teplotách 
pod 0 st. C a při -20 st. C,

k) koeficient difúze pro vodní páru a CO2 (resp.difúz
ni odpor),

l) nasákavost a vodotěsnost povrchů po aplikaci sys
tému pro opravu,

m) vodoodpudivost povrchů (hydrofobní účinek),

n) průběhy nárůstů pevnosti jednotlivých hmot v čase 
případně doby zasychání či polymerace nátěrů 
a povlaků, a to také v závislosti na teplotách pros
tředí,

o) vhodnost hmot pro dosažení požadovaných přízni
vých povrchových vlastností, jako je například od
stín, barva a struktura povrchu, v praxi dosažitelná 
rovinatost povrchu, maximální přípustný výskyt 
kaveren, pórů a vzduchových bublin větších než 
1 cm" a hlubších než 5 mm, vyčnívajících vláken, 
trhlin širších než 0.05 mm, čistitelnost atd.,

p) zpracovatelnost hmot (časová závislost, teplotní 
závislost, dle polohy a sklonu ploch).

Další popisy:

q) receptury malt a betonů (u suchých továrních smě
sí dodávaných v uzavřených obalech pouze základ
ní charakteristiku pojivá, přísad a kameniva či 
plniva),
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r) popis systému opravy betonu (druhy, poradí 
a tloušťky vrstev, príprava povrchu betonu před na
nášením, konkrétní způsob nanášení, způsob úpra
vy povrchu, metoda ošetřování pro konkrétní 
systém a staveniště, pro předpokládanou roční 
dobu),

s) popis systému protikorozní ochrany oceli (druhy 
a tloušťky vrstev, příprava povrchu) pro konkrétní 
objekt (viz TP 84), betonářské výztuže, předpínací 
výztuže, ocelových prvků systému předpětí a tuhé 
výztuže,

t) případně další použité postupy prací a údaje o prv
cích systému na konkrétním objektu, které mají vý
znam pro zamýšlenou opravu a vliv na jakost 
dodávky,

u) předpokládaný rozsah výměr pro jednotlivé tech
nologie na daném objektu,

v) způsob likvidace vybouraných hmot, odstraněných 
vrstev, obalů, zbytků aplikovaných hmot a odpadů 
u konkrétního objektu,

w) kontrolní a zkušební plán pro vlastní kontrolní 
zkoušky a měření zhotovitele pro konkrétní objekt, 
doporučení druhů a rozsahu referenčních ploch,

x) technologický předpis zhotovitele musí respekto
vat technologický postup případně technický pro
váděcí předpis (TPP) výrobců hmot (stavebních 
výrobků).

31.3.4 Konkretizovaný technologický předpis

Technologický předpis předkládaný zhotovitelem ob
jednateli/správci stavby k odsouhlasení před zahájením 
prací ve fázi realizace opravy obsahuje údaje dle 31.3.3. 
a jednotlivé technologické postupy (TEP) s uvedením 
podrobných pokynů pro pracovníky zhotovitele, jak 
mají v konkrétním případě na konkrétním objektu po
stupovat. Jedná se o podrobný technologický předpis 
zhotovitele, který je zpracován pro jeho pracovníky for
mou návodu pro provádění postupů a k použití hmot 
a strojů na příslušné stavbě. Pro tento účel nelze použít 
technologický předpis zhotovitele, který byl součástí 
nabídky prací ve fázi soutěže, obsahuje údaje dle 31.3.3 
v rozsahu pro obecné použití, bez receptur a výkreso
vých detailů, bezpečnostních listů hmot, neobsahuje pa
sáže s návody pro provádění postupů a k použití hmot 
a strojů pro pracovníky zhotovitele.

31.3.5 Příprava povrchu betonu

31.3.5.1 Technologický postup přípravy povrchu beto
nu musí zajistit odstranění chemicky, fyzikálně a me
chanicky narušených částí, neutralizovaných nebo 
agresivními látkami zasažených povrchových vrstev 
betonu, viz TP 89.

31.3.5.2 Technologický postup přípravy povrchu beto
nu musí zajistit hutný a únosný podklad pro aplikaci 
hmot pro opravy, součástí technologie musí být i očiště
ní betonářské výztuže od korozních produktů.

31.3.5.3 Při odstraňování povrchových vrstev betonu 
nesmí být ohrožena kvalita a stav ocelové výztuže (beto
nářské, tuhé i předpínací vč. kanálků a kotev), nesmí být 
narušen kvalitou vyhovující beton konstrukčních prvků 
a beton v jádře průřezů, nesmí být poškozeny prvky pří
slušenství konstrukcí (např. mostní ložiska, závěry, od
vodnění a jiné vestavby ), nesmí být narušena 
homogenní struktura betonu trhlinami a mikrotrhlinami, 
podrcen beton a pod.

31.3.5.4 Odstraňování vrstev betonu musí být provádě
no při dodržování příslušných hygienických norem a při 
zajištěné bezpečnosti pracovníků na stavbě i v okolí.

31.3.5.5 Tloušťka odstraňované vrstvy betonu vychází 
zDZS, odsouhlasené RDS a musí být v dohodnutých in
tervalech odsouhlasována objednatelem/správcem stav
by s přihlédnutím k vyjádření autorského dozoru 
projektanta.

31.3.5.6 Odstraňováním povrchových vrstev betonu ne
smí dojít ke snížení statické způsobilosti konstrukce. 
Tento požadavek je nutno zvláště zohlednit u tenkostěn- 
ných konstrukčních prvků a u předpjatých konstrukcí.

31.3.5.7 Technologie předpokládané pro odstraňování 
povrchových vrstev betonu:

a) vysokotlaký vodní paprsek,

b) odsekávání ručně nebo pomocí lehkých elektric
kých (do hmotnosti 4kg) nebo lehkých pneumatic
kých kladiv (do hmotnosti 2 kg - typ pro 
kameníky),

c) otryskávání křemičitým pískem nebo tříděnou 
struskou za mokra,

d) brakování,

e) pneumatické pemrlování,

f) frézování,

g) broušení svislými dia kotouči za mokra nebo rotač
ními nástroji se segmenty z tvrdokovu za sucha 
s odsáváním prachu,

h) kartáčování ocelovými rotačními kartáči.

Použitou technologii předem odsouhlasuje objedna
tel/správce stavby.

31.3.5.8 Technologické předpisy zhotovitele a ev. RDS 
musí pro konkrétní případ (stavbu) obsahovat postup 
provádění systému opravy (sanační postup) v místech, 
kde je pevnost povrchové vrstvy betonu po očištění nižší 
než je těmito TKP požadováno pro jednotlivé hmoty 
systémů oprav.

31.3.6 Úprava povrchu výztuže

31.3.6.1 Odkrytá betonářská případně tuhá výztuž se 
musí být dokonale očištěna od korozních produktů a ih
ned ošetřena vhodným antikorozním povlakem, povlak 
musí být hutný a zcela souvislý, i na obtížně přístupných 
plochách. Na povrchu výztuže nesmí být ponechány ne- 
soudržné korozní produkty.

31.3.6.2 Odkrytá předpínací výztuž musí být ošetřena 
výhradně postupem stanoveným pro konkrétní případ
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specializovaným projektantem a technologie a systém 
protikorozní ochrany předpínací výztuže musí být od
souhlaseny korozním specialistou (korozní inženýr zna
lý problematiky koroze oceli v betonu).

31.3.7 Přidávání a náhrada betonářské výztuže

31.3.7.1 Doplňovat a přidávat betonářskou výztuž lze 
pouze podle detailů v předem vypracované a objednate
lem/správcem stavby odsouhlasené RDS.

31.3.7.2 Přerušování původní (i oslabené) betonářské 
výztuže v místech doplnění novou výztuží není povole
no.

31.3.7.3 Zhotovitelem musí být před zahájením prací 
vypracován technologický předpis pro konkrétní kon
strukční část, s předpisem použití vhodných elektrod, 
pokyny pro vhodný postup z hlediska ohřevu a ochlazo
vání výztuže a t.d. Při svařování betonářské výztuže 
v opravované konstrukci nesmí dojít k vnášení přídav
ných tahových a tlakových napětí do výztuže ani do be
tonu.

31.3.7.4 U dodatečně přikládané ocelové výztuže se 
elektricky vodivé propojení svary neprovádí, existuje-li 
nebezpečí vzniku korozních článků (makročlánků) na 
oceli v betonu. Posouzení tohoto nebezpečí provede ko
rozní inženýr.

31.3.8 Přikládání vnější výztuže

31.3.8.1 Přikládání vnější (externí) výztuže na všech be
tonových konstrukcích se řídí TPP výrobce příslušného 
systému, TP 120, TP 73, TP 74 v souladu s ČSN 73 

6206.

31.3.8.2 Navržený systém pro přikládanou vnější vý
ztuž musí být odzkoušen a dokladován výsledky prů
kazních zkoušek jednotlivých dílů a výsledky 
laboratorních ověřovacích zkoušek celého systému.

31.3.8.3 Bez řádného statického výpočtu zatížitelnosti 
konstrukce pro stav před a po zesílení přiloženou vnější 
výztuží nelze tuto technologii provádět. Výpočty musí 
provádět inženýr se zkušenostmi v příslušném oboru - 
zesilování přikládanou vnější výztuží.

31.3.9 Zavádění externího předpětí při opra
vách

Zavádění externího předpětí se řídí TPP výrobce pří
slušného systému a TP 120, TP 73, TP 74, v souladu 
s ČSN 73 6207.

31.3.10 Rušení předpětí

31.3.10.1 Rušení předpětí se řídí zvláštními technolo
gickými předpisy specializovaného zhotovitele přísluš
ného systému opravy a TP 120, v souladu s ČSN 73 
6207. Tento zhotovitel musí mít dlouhodobé zkušenosti 
v předpínání betonových konstrukcí (musí dokladovat 
min. 5 roků provádění předpětí a min. 5 úspěšných refe
rencí o obdobných realizacích).

31.3.10.2 Pro rušení předpětí musí být vypracována 
příslušná podrobná část RDS a odsouhlasena objednate
lem/správcem stavby.

31.3.11 Krytí výztuže

31.3.11.1 Minimální tloušťky krycí vrstvy betonu nebo 
hmot pro opravy pro všechny druhy betonářské a před
pínací výztuže a třídu, druh a další vlastnosti betonu 
a hmot pro opravy je nutno navrhovat a provádět na zá
kladě průkazními zkouškami prověřených vlastností na
vržených hmot pro opravy a typu příslušného 
konstrukčního prvku a prostředí (stupně agresivity), ve 
kterém se prvek nachází.Totéž se týká i jiných ocelo
vých zabudovaných součástí, včetně spínacích (rádlo- 
vacích) tyčí bednění. Stupně agresivity prostředí jsou 
definovány v kap. 18 TKP. Z návrhu minimální tloušťky 
krycí vrstvy musí vyplývat, jaká tloušťka vrstvy původ
ního betonu a jaká tloušťka vrstev hmot pro opravu a je
jich kombinací se podílí na celkovém krytí výztuže 
opravovaného prvku. Beton zneutralizovaný nebo 
s vyšším obsahem chloridů se do celkové tloušťky krycí 
vrstvy nesmí započítat.

31.3.11.2 Při návrhu a provádění oprav železobetono
vých a předpjatých konstrukčních prvků je nutno zajistit 
dostatečné krytí výztuže betonem nejen u nově zhotove
ných dílců a monolitických částí, ale i u částí původní 
konstrukce opravovaných betonem popř. hmotou pro 
opravy. Výjimku tvoří ty zvláštní případy oprav, u kte
rých rozhodne objednatel/správce stavby (např. z tech
nických a ekonomických důvodů) o náhradě části krycí 
vrstvy betonu jiným materiálem s odpovídajícími vlast
nostmi.

31.3.11.3 Rádlovací dráty pro fixaci bednění je přípust
né používat jen v případech schválených objednate
lem/správcem stavby a za předpokladu, že budou 
provedena technická opatření k předepsané ochraně 
ocelového drátu proti korozi (např. aplikace uceleného 
a odsouhlaseného systému speciálních tvarových vlo
žek se závitem a bednících kuželíků, které umožní od
stranit rádlovací tyč po ztvrdnutí hmoty v potřebné 
hloubce vyšroubováním, hlouběji položený zbytek tyče 
ponechat a následně povrch důkladně zatmelit). Systém 
dodatečného zkracování konců rádlovací tyče pod povr
chem ztvrdlého betonu řezáním, odsekáváním, vypalo
váním a.p. se nepřipouští. Totéž platí i pro jiné systémy 
oprav a hmoty pro opravy ukládané do bednění.

31.3.11.4 Minimální tloušťky krytí výztuže betonem 
jsou stanoveny v kapitole 18 TKP.

31.3.12 Injektáže trhlin a spar

31.3.12.1 Pro opravu jakéhokoliv druhu trhlin v betonu 
libovolné části konstrukce musí být zhotovitelem 
zpracován a objednatelem/správcem stavby schválen 
předem technologický předpis. Je možno využít (pře
vzít) osvědčené zahraniční systémy a technologie oprav 
poruch betonových konstrukcí, avšak náležitě doku
mentované. Při opravách trhlin jsou závazné TP 88 .
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31.3.12.2 Před injektáží trhlin a spar v betonu nosných 
konstrukcí, nádrží, potrubí a spodních staveb betono
vých objektů musí být jako podklad pro návrh (DZS 
i RDS) a pro vypracování technologického předpisu 
proveden diagnostický průzkum a určena příčina vzniku 
trhlin či nežádoucího rozevření spar. Rozsah diagnostic
kého průzkumu je takový, aby byly určeny všechny zna
ky trhlin dle TP 88 a dále též hloubka trhlin.

31.3.12.3 Závazným podkladem pro převzetí opravy 
trhlin a spar objednatel em/správcem stavby jsou kon
trolní vývrty provedené a vyhodnocené zhotovitelem ze 
přítomnosti objednatele/správce stavby, neurčí - li ob
jednatel/správce stavby v průběhu prací jinak. Min. 
množství vývrtů průměru 25 až 55 mm je 3 ks na každý 
objekt a každý systém injektáže pro jednoho zhotovite
le. Vyhodnocení jakosti injektáže trhliny nebo spáry se 
provede podle TP 88. Vývrty nesmí poškodit konstrukci 
tak, aby byla snížena její únosnost.

31.3.13 Vzhled a úprava povrchů a spar beto
nu a hmot pro opravy na konstrukcích, 
vytváření a opravy spar, zalévání 
a tmelení spar, odvodnění spar

31.3.13.1 Pro dosažení příznivého vzhledu různých čás
tí opravovaných betonových konstrukcí se vyžaduje, 
aby opravený beton měl homogenní strukturu a zabarve
ní. Vzhled opravovaných betonových ploch a jejich pří
padné povrchové úpravy musí být provedeny v souladu 
s požadavky objednatele/správce stavby a k jeho spoko
jenosti. Dokumentace musí stanovit, a objedna
tel/správce stavby předem odsouhlasuje parametry 
jakosti povrchu (odchylky od rovinatosti povrchů, od
chylky od přímosti, kolmosti a rovnobežnosti hran, 
max. přípustné prohlubně a výstupky, odskoky dílců 
bednění, strukturu povrchu atd.).

31.3.13.2 Povrch opravovaných, ale i nových betono
vých částí konstrukcí po opravě musí být uzavřený 
a hutný a bez výskytu dutin a hnízd. Max. plocha viditel
né vzduchové bubliny (kaverny) v líci konstrukce je 
1 cm2, max. hloubka 5 mm pod povrch, max. hustota 
vzduchových bublin (kaveren) v betonu o ploše od 0.5 
do 1 cm2 je 10 ks na 1 m2 povrchu. Takto pohledově na
rušený povrch (5 až 10 bublin o ploše 0.5 až 1 cm") může 
mít však max. 10% pohledových ploch na opravovaném 
objektu. Všechna hnízda, kaverny a dutiny (větší a čet
nější,než je stanoveno) a jiné vady musí zhotovitel na 
vlastní náklady co nejdříve opravit technologií schvále
nou objednatelem/správcem stavby tak, aby byla spo
lehlivě zajištěna trvalá ochrana výztuže a trvanlivost 
konstrukce. Oprava vady nesmí snížit pohledové vlast
nosti konstrukce. Odstín hmoty pro opravu musí odpo
vídat odstínu celé plochy.

31.3.13.3 Větší konstrukční části, které nelze opravit 
v jednom pracovním záběru bez přerušení prací, musí 
být vhodně konstrukčně i opticky rozčleněny pracovní
mi sparami. Pokud způsob rozčlenění není předepsán v 
odsouhlasené dokumentaci, musí být vždy před prová
děním prací zhotovitelem předložen objednateli/správci

stavby k odsouhlasení, o tom se provede zápis do sta
vebního deníku.

31.3.13.4 Zhotovitel je povinen zabránit znečištění po
vrchu betonových původních nebo již opravených po
hledových ploch v průběhu provádění prací (zbytky 
korozních zplodin, organickými látkami, odbedňovací- 
mi prostředky, zbytky po svařování apod.). Rovněž 
skruže, pracovní lešení i použití pracovních mechaniz
mů a pomocné konstrukce je nutno navrhnout a provést 
tak, aby nebyly příčinou devastace povrchu pohledo
vých betonových ploch (odkapávající rzí, olejem, podr- 
cením atd.). Zhotovitel nesmí použít takových 
technologií montáže betonářské výztuže, při kterých je 
znečišťován vnitřní povrch bednění s následujícími po
hledovými vadami po odbednění. Pokud pohledové plo
chy nebudou mít potřebný estetický vzhled v souladu 
s DZS a/nebo požadavkem objednatele/správce stavby, 
provede se požadovaná úprava trvanlivým způsobem na 
náklad zhotovitele a způsobem odsouhlaseným objed
natelem/správcem stavby, ke spokojenosti objednate
le/správce stavby. Za trvanlivé odstranění vad dle tohoto 
čl. 31.3.13.4 se nepovažují ta opatření, jejichž životnost 
je nižší než životnost předmětné konstrukční části.

31.3.13.5 Dilatační, styčné i těsné konstrukční (pracov
ní) spáry je nutno provádět ke spokojenosti objednate
le/správce stavby tak, aby zabezpečily nejen dobrou 
funkční spolehlivost, ale aby rovněž působily dobrým 
estetickým dojmem. Pokud není v dokumentaci stavby 
předepsáno jinak, musí mít pracovní a dilatační spáry 
hrany upravené zkosením pod úhlem 45 st. od čelné ro
viny s délkou přepony 10 až 15 mm. Pod tímto zkosením 
hlouběji musí být vytvořena přiměřená drážka (jímka) 
potřebná pro provedení trvalého utěsnění. Trvalé utěs
nění musí mít povrch až v části spáry s rovnoběžnými 
povrchy. Vyplnění kónické části spáry tmelem je nepří
pustné. Pro utěsnění je nutno použít materiál odpovída
jících deformačních vlastností a životnosti (nejlépe 
materiály silikonové, polysulfidové nebo asfaltové mo
difikované). Utěsnění spar musí být vždy provedeno 
(případně spára musí být izolována) tak, aby se zabráni
lo prosakování vody sparami. Materiál a způsob utěsně
ní určí DZS neboje navrhuje zhotovitel a odsouhlasuje 
objednatel/správce stavby. Pro nové konstrukční prvky 
je po odsouhlasení objednatelem/správcem stavby ev. 
možno použít tvary dle VL-4, pro opravy spar původ
ních pak VL-O.

31.3.13.6 Pokud při opravě betonových stěn, trámů, de
sek, opěr, křídel nebo jiných konstrukčních částí jsou 
použity spínací tyče bednění, musí být spolehlivým způ
sobem zajištěna následná nepropustnost konstrukce 
v místě otvorů ponechaných v konstrukci a úprava povr
chu betonu v okolí otvorů. V konstrukci lze ponechat 
pouze uzavřené trubky prostupů spínacích tyčí z neko- 
rodujícího a nehnijícího materiálu a to pouze se souhla
sem objednatele/správce stavby. Pro úpravy průniku 
těchto prostupů jednotlivými vrstvami systému opravy 
musí být ve stupni RDS navrženy podrobné detaily.

31.3.13.7 Pokud při opravě nosných konstrukcí mostů 
z typových nosníků budou ponechány původní monoli
tické betonové výplně spar mezi nosníky, je nutno zajis-
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tit odvodnění vnitřních povrchů dobetonovaných spar 
(dno dutiny) mezi dolními přírubami nosníků. K tomu je 
možno využít původních prostupů spínacích tyčí bedně
ní spar, otvory je však nutno za tím účelem vhodně upra
vit.

31.3.14 Opravy vad a poruch betonů a malt 
při provádění oprav, opravy škod na 
konstrukcích způsobených zhotovite
lem

31.3.14.1 Jakékoli vady oprav betonových prvků a kon
strukcí, pohledových i zakrytých ploch smí být odstra
něny až po předchozím uvědomění objednatele/správce 
stavby a jím odsouhlaseným způsobem.

31.3.14.2 Způsob odstranění závažnějších vad a poruch, 
kdy se např.rozhoduje, zda konstrukce vyhovuje z hle
diska zadávací dokumentace na spolehlivost a život
nost, musí být vždy posouzen a odsouhlasen 
objednatelem/správcem stavby.

31.3.14.3 Při návrhu a provádění oprav vad a poruch po
vrchů, vrstev i celého původního nebo nového průřezu 
betonu v konstrukci vzniklých během stavby je nutno 
dbát, aby oprava byla funkční, měla odpovídající život
nost, trvalé spojení s opravovaným povrchem nebo částí 
konstrukce, zabezpečovala dlouhodobou a spolehlivou 
ochranu betonu a výztuže a přiměřený estetický vzhled.

31.3.14.4 Odpovídající životností se rozumí bezporu
chový stav opravovaného místa po celou dobu životnos
ti příslušné části betonové konstrukce, s předpokladem 
stejně intenzivní údržby opravovaného místajako u bez
chybných částí konstrukce. Obecně se životnost betono
vých konstrukcí pozemních komunikací předpokládá 
80 - 100 let. U hmot a technologií uvedených v čl. 31.2 
se předpokládá životnost min. 30 let.

31.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

31.4.1 Dodávka a skladování výrobků a hmot
pro opravy

31.4.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku 
a kontrolu stavebních výrobků a hmot pro opravy tak, 
aby při provádění oprav betonových konstrukcí byly na 
stavbě k dispozici jen výrobky a hmoty, které odpovídají 
požadavkům smlouvy o dílo. Přejímka a kontrola se pro
vádí podle dodacích listů. Při každé přejímce a kontrole 
se prověřuje neporušenost obalů.

31.4.1.2 Doprava a skladování výrobků a hmot pro opra
vy se musí zabezpečit tak, aby bylo zabráněno jejich 
vzájemnému promíchání, znečištění nebo znehodnoce
ní, zejména:

a) Veškeré výrobky a hmoty musí být chráněny před 
vlhkostí a nečistotami během dopravy a skladová
ní. Různé druhy cementu, přísady, příměsi a složky 
musí být ve skladu i na stavbě trvale, trvanlivě 
a jasně označeny a skladovány tak, aby byl vylou

čen omyl jejich identifikace, případně vyloučena 
záměnajednotlivých šarží a/nebo složek téhož vý
robku.

b) Kamenivo dodávané samostatně v různých 
frakcích a druzích se musí skladovat odděleně a po
kud je dovoleno je směšovat (jednu frakci z růz
ných lokalit), musí se předepsaným způsobem 
homogenizovat. Současně se musí zabránit segre
gaci nebo podrcení kameniva jednotlivých frakcí.

c) Přísady se musí dopravovat a uskladňovat tak, aby 
nedošlo ke zhoršení jejich kvality fyzikálními nebo 
chemickými vlivy (mráz, vysoká teplota, přímé 
sluneční záření a pod.).

d) Výrobky a hmoty pro opravy musí být skladovány 
důsledně dle předpisu výrobce, vč. dodržení výrob
cem předepsané nejdelší doby skladování.

e) K odběru vzorků pro zkoušky musí být k dispozici 
vhodné vybavení umožňující odběr např. ze sklá
dek, sil a zásobníků.

31.4.2 Průkazní zkoušky

a) Průkazní zkoušky složek hmot pro opravy, hoto
vých hmot a systémů oprav zajišťuje zhotovitel na 
svůj náklad a předkládá objednateli/správci stavby 
ve formě zprávy ke schválení nejpozději 21 dní 
před zahájením příslušných prací. Provádět je 
může jen laboratoř se způsobilostí podle MP RSJ - 
PKč.j. 19160/95-230, ve znění č.j. 22785/96-230, 
č.j. 29693/98-120 a pozdějších změn. Tato labora
toř musí být odsouhlasena objednatelem/správcem 
stavby. Objednatel/správce stavby se ke zprávě 
o průkazních zkouškách vyjádří do 14 dnů. Odsou
hlasená průkazní zkouška platí 2 roky za předpo
kladu, že se nezměnil druh a vlastnosti hmot pro 
opravy, podmínky pro aplikaci na konstrukci 
a technologické předpisy zhotovitele.

b) Doložením „prohlášením o shodě“/„prohlášení 
shody“ včetně protokolů s výsledky průkazních 
zkoušek výrobků, hmot, složek, systémů pro opra
vy a posouzením splnění kvalitativních parametrů 
podle požadavků ČSN, TP a těchto TKP zhotovitel 
prokazuje objednateli/správci stavby, že všechny 
požadované rozhodující kvalitativní parametry po
užitých výrobků, hmot, složek, směsí a systémů 
oprav při zamýšlených technologiích provádění 
vyhovují technickým požadavkům předepsaným 
v ČSN, TP, těchto TKP, event. ZTKP stavby. Do

kladem, že průkazní zkouška splňuje všechny 
smluvní požadavky je „Prohlášení o shodě“ / „Pro
hlášení shody“ (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb., na
řízení vlády 178/98 Sb. a MP RSJ PK pro oblast
2.3.2 ostatní výrobky), které musí zhotovitel přilo
žit k žádosti o odsouhlasení průkazní zkoušky ob
jednateli/správci stavby vč. příslušných protokolů 
a posouzení.

c) Opravy lze zahájit a systémy, hmoty a technologie 
užít jen po jejich písemném schválení. Průkazní 
zkoušky jsou předepsány nebo podrobněji specifi
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kovány dokumentací, technologickými předpisy 
a pod. a to zejména v těch případech, kdy pro danou 
technologii, systém nebo použité hmoty nejsou 
obecně závazné normy.

d) Při návrhu (optimalizaci) hmot a technologií pro 
opravy je v rámci průkazních zkoušek nutno rov
něž zohlednit požadavky a podmínky na dopravu 
čerstvých směsí, jejich ukládání do konstrukce, 
způsob zpracování, případně ošetřování a další po
žadavky a zvláštnosti.

e) Za vyhovující při průkazních zkouškách lze obec
ně považovat takové dosažené parametry, jejichž 
hodnoty jsou 1.2 násobkem hodnot požadovaných 
příslušnou dokumentací, předpisem, normou, TP 
nebo TKP pro kontrolní zkoušky, není-li v těchto 
TKP předepsáno u jednotlivých parametrů jinak.

f) Při provádění průkazních zkoušek stříkaných malt 
a betonů se po předchozím schválení programu 
a rozsahu průkazní zkoušky objednatelem/správ
cem stavby při opravách vad a poruch betonových 
konstrukcí na objektech pozemních komunikací 
vychází z ČSN 73 2430 a požadavků v ZTKP stav
by (v ZTKP lze využívat přiměřeně kvalitativních 
požadavků předpisů německého ministerstva do
pravy TL - SPCC dokument č. B 5231 - Technické 
dodací podmínky pro provádění oprav betonu ce
mentovými maltami a nebo betonem s obsahem 
polymerů, nanášenými stříkáním a TP-SPCC do
kument č. B 5231 - Technické zkušební předpisy 
pro provádění oprav betonu cementovými maltami 
a betonem s obsahem polymerů, nanášenými stří
káním).

g) Rozsah průkazních zkoušek je takový, aby byla 
prokázána dosažitelnost hodnot parametrů dle 
31.2.2. a 31.2.3.

h) Po přijetí soutěžní nabídky zhotovitel dokládá ob
jednateli/správci stavby způsobilost laboratoře 
k provádění průkazních zkoušek a zkoušení refe
renčních ploch nejméně dvěma ukázkami zpráv 
o průkazních zkouškách a jednou zprávou o zkou
šení referenční plochy za poslední rok.

31.4.3 Referenční plochy

Zkoušky na referenčních plochách může provádět labora
toř se způsobilostí podle MP RSJ - PK, č.j. 19160/96-230 
ve znění č.j. 22785/96-230, 29693/98-120 a pozdějších 
změn, odsouhlasená objednatelem/správcem stavby.

Při provádění oprav betonových konstrukcí se zhotovují 
a zkouší referenční plochy:

a) V případech, kdy byly předchozím diagnostickým 
průzkumem zjištěny nižší hodnoty důležitých para
metrů betonu opravované konstrukce, zejména pev
nost v tahu povrchové vrstvy nebo uvažované 
pracovní spáry (a to i po odstranění jinak znehodno
ceného betonu) nižší než 1.2 MPa, nebo při použití na 
objektech PK nových nebo neodzkoušených techno
logií nebo vyžádá - li si to objednatel/správce stavby,

provádí se ověřovací pokládka (aplikace) hmoty pro 
opravy povrchových částí bet. konstrukcí na t.zv. re
ferenční ploše.Tato plocha slouží též k odsouhlasení 
jakosti povrchových úprav mezi objednatelem/správ
cem stavby a zhotovitelem, zejména struktury povr
chů a přípustných odchylek od rovnosti ploch 
a přímosti hran opravovaných konstrukcí.

b) Toto ověření stěžejní technologie opravy se prová
dí na náklady zhotovitele v dostatečném předstihu 
tak, aby došlo k dostatečnému nárůstů pevností 
a aby bylo možno provést požadované zkoušky na 
referenční ploše ještě před zahájením opravy touto 
technologií.

c) Referenční plocha se vybere na konstrukci v místě 
s charakteristickými znaky opravovaného betonu 
(s charakteristickou vadou či poruchou betonu) 
a její poloha a velikost (zpravidla 1 až 2 m2 pro kaž

dou z alternativ) je odsouhlasena objednate
lem/správcem stavby i zhotovitelem.

d) Ověřovací pokládka se provádí za přítomnosti ob
jednatele/správce stavby s dodržením všech zásad 
pro správnou aplikaci (důsledný postup podle tech
nologických předpisů zhotovitele, dokumentace, 
norem, s bezchybnou přípravou podkladu, s bez
chybným ošetřováním atd.).

e) Kontrolní zkoušky na referenční ploše provádí 
zhotovitel podle předem dohodnutého zkušebního 
plánu za přítomnosti objednatele/správce stavby 
a vyhodnocuje zhotovitel spolu s objednate
lem/správcem stavby.

f) Společné závěry zhotovitele a objednatele/správce 
stavby při hodnocení úspěšnosti ověřovací poklád
ky slouží ke korekci zadaných parametrů jakosti 
plánované opravy, vedoucí buď ke zmírnění nebo 
ke zpřísnění požadovaných jakostních parametrů 
ověřované technologie.

g) Pokud není objednatel/správce stavby po vyhodno
cení s výsledkem ověřovací pokládky na referenční 
ploše plně spokojen, není možno práce prováděné 
touto technologií a s použitím daných výrobků 
a hmot na opravované konstrukci zahájil.

h) Referenční plocha s aplikovaným výrobkem nebo 
hmotou pro opravy (systémem opravy) se ponechá 
bez dalších úprav po celou dobu trvání opravy na 
objektu až do doby dokončení dohodnutých kon
trolních zkoušek zhotovitele.

i) Referenční plocha s odsouhlasenou úrovní jakos
tních parametrů na ní dosažených slouží také k vi
zuálnímu porovnávání vývoje jakosti prací během 
trvání celé opravy.

j) Dosažení nižších jakostních parametrů na opravo
vané konstrukci než bylo stanoveno na základě vy
hodnocení referenční plochy se považuje za vadu 
opravy.

k) Souhlas s dodatečnou úpravou referenční plochy 
pro účely pohledového sjednocení povrchu celé 
konstrukce dává objednatel/správce stavby.
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31.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

31.5.1 Kontrolní zkoušky, jejich účel a prová
dění

Kontrolní zkoušky a měření jsou zkoušky stavebních 
výrobků, hmot, složek, směsí, systémů pro opravy a ho
tových vrstev (dle některých ČSN jsou zkoušky hoto
vých vrstev označovány jako přejímací zkoušky). 
Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zjiště
ní, zda jakostní vlastnosti stavebních výrobků, hmot, 
složek, směsí, systémů pro opravy a hotových vrstev od
povídají smluvním požadavkům, zejména TKP, ZTKP, 
prohlášením o shodě a průkazním zkouškám. Náklady 
na odběr vzorků, dopravu vzorků z místa odběru do zku
šebny, zkoušení, měření, vyhotovení zpráv a protokolů, 
vyhodnocení výsledků a vypracování závěrečných sou
hrnných zpráv zhotovitele o jakosti jsou obsaženy v ná
kladech na příslušné položky prací. Objednatel/správce 
stavby má právo určit místa zkoušek a měření. Každý 
vzorek musí být označen značkou, která zabrání zámě
ně, a zároveň s odběrem je laboratoří proveden záznam 
o zhotovení (odběru) vzorku (zkušebního tělesa) s ná
sledujícími informacemi:

a) původ vzorku, název stavby, název výrobny výrob
ku nebo hmoty, lokality zdroje hmoty,

b) staničení a poloha místa odběru, číslo auta, vzdále
nost od osy PK,

c) označení vrstvy a typu výrobku, hmoty, směsi,

d) kdo vzorek odebral (čitelně jméno a podpis), datum 
a hodina odběru,

e) komu je vzorek určen, adresa,

f) hodnoty parametrů naměřených na čerstvém vzor
ku, pokud jsou při odběru zjišťovány (teplota vzor
ku, konzistence, objemová hmotnost, obsah 
vzduchu atd.),

g) vzhled vzorku.

31.5.2 Laboratoř pro prováděníkontrolních 
zkoušek

Zhotovitel pro zabezpečení operativního provádění 
kontrolních zkoušek při opravách zřídí buď vlastní sta- 
veništní laboratoř, kterou vybaví potřebným přístrojo
vým a jiným zařízením a obsadí ji odborně způsobilými 
pracovníky tak, aby činnost laboratoře byla zahájena při 
započetí příslušných stavebních technologií, nebo zajis
tí smluvně jinou k této činnosti způsobilou laboratoř po 
předchozím schválení objednatelem/správcem stavby. 
Výsledky kontrolních zkoušek musí zhotovitel předklá
dat objednateli/správci stavby průběžně bez prodlení. 
Protokoly o zkouškách se evidují ve stavebním a labora
torním deníku, jsou součástí dokladů pro odsouhlasení 
a převzetí prací.

31.5.3 Kontrolní a zkušební plán
Četnosti a druhy kontrolních zkoušek hmot, složek, 
směsí, systémů oprav, postupů pro opravy betonových 
konstrukcí a hotových vrstev zpracovává a předkládá 
zhotovitel k odsouhlasení objednateli/správci stavby 
v dohodnutém termínu před zahájením oprav ve formě 
kontrolního a zkušebního plánu (KZP), kontrolní a zku
šební plán je součástí plánu jakosti stavby. Minimální 
povinný rozsah jednotlivých kontrolních zkoušek zho
tovitele (zahrnutých do ceny prací) je stanoven v čl.
31.5.8 těchto TKP pro hmoty pro opravy a v kap. 18 
TKP pro beton.

31.5.4 Účast při zkouškách

Objednatel/správce stavby bude akceptovat kontrolní 
zkoušky provedené laboratořemi zhotovitele, pokud 
k nim bude zhotovitelem vyzván předem a pokud zhoto
vitel umožní účast zástupce objednatele/správce stavby 
při odběru vzorků a v každém stadiu zkoušky. Zhotovi
tel odsouhlasí s objednatelem/správcem stavby čas 
a místo konání zkoušky. Objednatel/správce stavby sdě
lí nejméně 24 předem, že se hodlá zkoušky zúčastnit. 
Jestliže se ke zkoušce nedostaví, může zhotovitel zkouš
ku provést. Poté předá objednateli/správci stavby proto
koly o zkouškách a ten musí zkoušky považovat za 
správně provedené. Objednateli/správci stavby nebo 
jím pověřené osobě musí zhotovitel umožnit přístup do 
laboratoří, na staveniště a do skladů. Způsob provádění 
dozoru, kontroly a inspekcí pro jednotlivé technologie 
použité při opravách a pro jednotlivé druhy zkoušek do
hodne zhotovitel s objednatelem/správcem stavby před 
zahájením prací.

31.5.5 Vlastní zkoušky objednatele

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele či v případě pochybnosti nebo 
z jiných důvodů je oprávněn objednatel/správce stavby 
kdykoliv v průběhu prací nebo později provést vlastní 
kontrolní zkoušky. Tyto zkoušky provádí buď ve vlastní 
laboratoři nebo je zadává u jiné nezávislé laboratoře. 
V případě potvrzení pochybností objednatele/správce 
stavby o kvalitě výrobků, hmot nebo prací uhradí nákla
dy na provedení zkoušky zhotovitel, viz čl. 36.2 až 36.5 
VDP a čl. 1.6.1.3. e) kapitoly 1 TKP - Všeobecně.

31.5.6 Způsobilost laboratoří pro kontrolní 
zkoušky

Kontrolní zkoušky prací, výrobků, hmot, složek, směsí 
a systémů pro opravy a hotových vrstev dle čl. 31.5.1 
může provádět laboratoř se způsobilostí podle MP RSJ - 
PK, č.j. 19160/96-230, ve znění č.j. 22785/96-230, 
29693/98-120 a pozdějších změn. Objednatel/správce 
stavby odsouhlasuje způsobilost staveništní laboratoře 
k provádění kontrolních zkoušek při opravách a zařízení 
pro kontrolní zkoušky (úplnost vybavení). Odsouhlase
né laboratoře musí vlastnit potřebná zařízení pro prová
dění požadovaných zkoušek na stavbách.
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31.5.7 Příručka jakosti laboratoře zhotovitele

V soutěžní nabídce předkládá zhotovitel příručku jakos
ti laboratoře pro činnosti dle čl. 31.5.1 až 31.5.2 .

31.5.8 Beton, malty, vrstvy systémů OS - roz
sah kontrolních zkoušek zhotovitele

V následujícím seznamu v čl. 31.5.8.1 až 31.5.8.5 jsou 
stanoveny druhy a rozsah kontrolních zkoušek a měření 
zhotovitele na stavbě (na tělesech zhotovených při apli
kaci na stavbě, na tělesech odebraných z konstrukce 
nebo na plochách podkladu a vrstvách systémů oprav), 
které provádí (včetně uvedení konstrukce do původního 
stavu) zhotovitel a náklady zahrnuje do ceny prací. Jed
ná se o rozsah minimální, avšak objednatel/správce 
stavby může stanovit rozsah pro jednotlivé zkoušky 
v ZTKP stavby větší. Stanovený rozsah zkoušek se ro
zumí pro jednoho zhotovitele (nebo podzhotovitele) na 
jednom opravovaném objektu. Zkoušky se provádějí 
podle TP 121 a příslušných ČSN, TKP a ZTKP.

V čl. 31.5.8.6 je seznam povinných kontrol strojů a zaří
zení, o jejichž průběhu a výsledku provede zhotovitel 
zápis do protokolu a předá jej před zahájením prací ob
jednateli/správci stavby.

31.5.8.1 Výrobky a hmoty pro opravy - polymercemen- 
tové malty (PCC), betony a systémy povrchové ochrany 
na beton (OS )

a) Stanovení obsahu sušiny a pH faktoru tekuté slož
ky polymemí přísady hmoty pro opravy, na vzorku 
odebraném v místě aplikace, min. 1 zkouška mě
síčně, avšak z každé nové dodávky na stavbu, po
vinnou součástí protokolu o zkoušce je kopie 
příslušného dodacího listu složky.

b) Zkouška konzistence čerstvé směsi min.lx denně 
z každého druhu hmoty, ale vždy ze záměsi pro vý
robu kontrolních těles na stavbě.

c) Objemová hmotnost u každé zkoušky d), e), f), h).

d) Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu malty pro opravy 
(reprofilační hmoty) na zkušebních tělesech (sadě
3 těles 40x40x160 se zrnem kameniva do 4 mm, 
nebo 100x100x400 s max. zrnem kameniva nad
4 mm) vyrobených na stavbě min. 1 x v každém dni, 
kdy jsou hmoty pro opravy aplikovány, z každého 
druhu hmoty, přičemž je vzorek odebrán ze záměsi 
přímo v místě aplikace.

e) Odolnost vůči vlivu vody a chem. rozmrazovacích 
látek dle přílohy 3 TKP 18 na válcovém tělese prů
měru 150 mm, v = 50 mm, jako odřez vrchu z tělesa 
v = 300 mm, vyrobeného ze záměsi odebrané pří
mo v místě aplikace, v rozsahu 1 zkouška za každý 
měsíc aplikace, pro každý systém opravy a druh 
malty (betonu), zkoušku je též možno provést na 
vývrtu (vále.tělese) průměru 150 mm, v = 50 mm, 
z opravované konstrukce, součinitel odolnosti 
musí být Dl = min.75, v protokolu se uvádí i druhy 
poruch jednotlivých vrstev a ev. i vliv na změnu 
přilnavosti vrstev systému k podkladu.

g) Pevnost v tahu povrchové vrstvy opravovaného be
tonového povrchu (po očištění) před aplikací hmot 
pro opravy, lx zkouška dle přílohy C ČSN 73 6242 
na 100 m2 opravované plochy s terčem průměru 

100 mm, avšak nejméně 5 zkoušek na 1 objektu na 
terčích průměru 100 mm nebo 12 zkoušek na 1 ob
jektu na terčích průměru 50 mm.

h) Přilnavost hmot pro opravy (reprofilace betonem, 
maltou, štěrkové systémy) k podkladu a mezi jed
notlivými vrstvami systému, 1 zkouška dle přílohy 
C ČSN 73 6242, na 100 m2 opravované plochy 

s terčem průměru 100 mm, avšak nejméně 7 zkou
šek na 1 objektu, na kruhových terčích průměru 
100 mm (zároveň se zjistí tloušťky vrstev a ev. ob
jem. hmotnost hmot pro opravy po vrstvách na od- 
vrtaných tělesech), nebo min. 16 zkoušek na 1 
objektu na kruhových terčích průměru 50 mm. Nej
méně 25% zkoušek je na podhledových plochách, 
25% zkoušek na svislých nebo šikmých plochách 
(pokud se vyskytují), zbytek na plochách vodorov
ných. Rozložení zkušebních míst na objektu od- 
souhlasuje objednatel/správce stavby.

i) Přilnavost vrstev nátěrových systémů a ochran
ných povlaků k podkladu (opravovanému betonu, 
hmotě pro opravu), 1 x zkouška dle příl. C ČSN 73 
6242 na 100 m2 plochy nátěru, avšak nejméně 5 

zkoušek na 1 objektu pro každý nátěrový (povlako
vý) systém, na kruhových terčích průměru min. 
50 mm, vč. měření tloušťky vytržené vrstvy, rozlo
žení zkušebních míst na objektu odsouhlasuje ob
jednatel/správce stavby.

j) Tloušťka ochranného antikorozního povlaku opravo
vané betonářské oceli, min. 15 měření na 1 objektu 
v místech odsouhlasených objednatelem/správcem 
stavby.

k) Měření rovinatosti povrchu a přímosti hran ploch 
reprofilovaných systémy pro opravy, min. 20 mě
ření pod latí 2 m na 1 objektu, polohu zkušebních 
míst odsouhlasí objednatel/správce stavby.

l) Měření nasákavosti povrchů provedených systémů 
oprav, min. 5 zkoušek na hotové úpravě na objek
tu, pro 1 systém povrchové ochrany betonu, meto
dikou stejnou jako při průkazních zkouškách, dále 
1 zkouška vodotěsnosti systému opravy na tělese 
zhotoveném při aplikaci systému, dle přílohy 5 
TKP 18, pro 1 objekt a 1 druh hmoty, přičemž za 
vyhovující hodnoty se berou výsledky dosažené při 
průkazních zkouškách systému, pokud byly tyto 
průkazní zkoušky objednatelem/správcem stavby 
před zahájením prací odsouhlaseny. Horní hranice 
nasákavosti je však pro kterýkoliv systém max. 
200 g/m2/15minut při zkoušce dle přílohy 3 TKP 

18, čl. 11. Výjimku tvoří speciální drenážní vrstvy, 
u kterých se nasákavost nezkouší. Rozložení zku
šebních míst na objektu odsouhlasuje objedna
tel/správce stavby.

m) Měření vodoodpudivosli hydrofobní impregnace 
metodikou dle TP 121 v rozsahu 1 zk. na každých 
200 nf, avšak na min. 1 místě na každém objektu,
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rozložení zkušebních míst na objektu odsouhlasuje 
objednatel/správce stavby. Pokud nebude kriteri
um pro hodnocení jakosti dohodnuto mezi objed
natelem/správcem stavby a zhotovitelem po 
předložení výsledků průkazní zkoušky, musí být 
dosaženo hodnoty max. 300 mV po 90 minutách .

n) Vizuální prohlídka se zjištěním a písemným zdo
kumentováním (do protokolu) výskytu trhlin na 
opravovaných plochách po provedení jednotlivých 
vrstev systému opravy vč. doplňujících měření je
jich rozměrů (poloha, délka, šířka, ev. i hloubka) 
a v případě požadavku objednatele/správce stavby 
i s kótovanými náčrty trhlin - na 100% plochy 
oprav. V případě hustých sítí trhlin se měření kom
binuje s odhadem dle dohody s objednate
lem/správcem stavby.

o) Měření tloušťky krycí vrstvy (nedestruktivně) s pí
semným zdokumentováním (do protokolu) po pro
vedení sanace (systému opravy) krycí vrstvy 
v rozsahu požadovaném v ZTKP, min. však na 20 
místech na jednom objektu (1 místo = 5 měřených 
hodnot 30 cm od sebe vzdálených).

p) Vizuální prohlídka se záznamem do stavebního de
níku, pro zdokumentování povrchových vlastností 
provedených systémů oprav. Sleduje se drsnost 
podkladů, jednotlivých vrstev a hotových úprav, 
barevná jednotnost a odstíny ploch, vlhkost, vady 
a poruchy na plochách atd. - na 100 % ploch oprav.

q) Rozsah kontrolních zkoušek pro beton stanovuje 
kap. 18 TKP, zpřesňuje ZTKP.

r) Zkouška spojení vrstev s podkladem poklepem 
nebo akustickým trasováním ocelovou kuličkou 
o hmotnosti 400 g připevněnou na prutu, se zápi
sem vad do stavebního deníku, v rozsahu dle poža
davku objednatele/správce stavby, min. však 5% 
opravované plochy (mimo OS).

s) Teplota podkladu před nanášením vrstev systémů - 
dle požadavků výrobce výrobků a hmot pro opravy 
a pokynů objednatele/správce stavby, nejméně 
však 1 x denně, se zápisem do stavebního deníku 
a do protokolu o aplikaci systému opravy.

t) Vlhkost podkladu před nanášením vrstev systémů - 
dle požadavků výrobce výrobků a hmot pro opravy 
a pokynů objednatele/správce stavby, nejméně 
však 1 x denně, se zápisem do stavebního deníku 
a do protokolu o aplikaci systému opravy.

31.5.8.2 Výrobky a hmoty pro opravy - plastbeton
a plastmalta (PC) - (na bázi pojivá z dvousložkové epo
xidové pryskyřice)

a) Kamenivo - stejné druhy a rozsah kontrolních 
zkoušek jako pro beton - viz kap. 18 TKP.

b) Pryskyřice - 1 koláčková zkouška min. lx denně 
a vždy při zhotovení kontrolních těles dle TP 121.

c) Vytvrzený plastbeton - min.l zkouška pevnosti 
v tlaku a v tahu za ohybu na 1 mostní pole nebo 1 
objekt jiné konstrukce než mostní, dle upřesnění 
v ZTKP, na sadě 3 trámců 40 x 40 x 160, ošetřova

ných stejnějako plastbeton v konstrukci, vč. stano
vení objem, hmotnosti dle TP 121.

d) Vytvrzený plastbeton - zkouška spojení s podkla
dem poklepem nebo akustickým trasováním ocelo
vou kuličkou o hmotnosti 400 g připevněnou na 
prutu, se zápisem vad do stavebního deníku, v roz
sahu dle požadavku objednatele/správce stavby, 
min. však 5% opravované plochy.

31.5.8.3 Vozovkové a izolační souvrství - dle technolo
gického předpisu zhotovitele, minimální rozsah kon
trolních zkoušek stanovuje kap. 21 TKP a ev. DZS 
a ZTKP.

31.5.8.4 Protikorozní ochrana oceli

a) Měření tloušťky ochranných kovových povlaků a 
organických nátěrů po aplikaci, min. 1 měření na 
každých i započatých 50 m2, avšak nejméně 21 mě

ření na 1 objektu pro druh (systém) povrchové 
ochrany, dle TP 84.

b) Zkouška přilnavosti ochranných kovových povla
ků a organic.nátěrů k podkladu, min. 9 zkoušek na 
1 objektu, mřížková zkouška dle TP 84.

31.5.8.5 Oprava trhlin a výplně kaveren v betonových 
konstrukcích injektáží pryskyřicemi nebo suspenzí 
z velmi jemně mletých Cementů

a) Kontrolní měření kvality výplně trhlin na vývrtech 
odebraných z konstrukce, min. na 3 vývrtech prů
měru 32 až 50 mm pro 1 objekt (stanovuje se pro
cento vyplnění,soudržnost s povrchem v trhlině, 
homogenita injektážní hmoty), dle TP 88.

b) Kontrolní zkouška injektážní hmoty na tělese zho
toveném v místě aplikace (pevnostní zkoušky,ob
jem.hmotnost,homogenita, statický modul 
pružnosti) - min. 1 zkouška na 1 objekt na každý 
druh inj. hmoty, pro dokladování těchto vlastností 
u umělých pryskyřic je možno použít též protokolů 
o průkazních zkouškách provedených na předchozí 
stavbě (ne starší než 2 roky).

31.5.8.6 Kontroly strojů a zařízení

a) Kontrola správné funkce odlučovačů oleje v systé
mu pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu.

b) Kontrola správné funkce provozních měřidel tlaku 
v zařízeních pro vysokotlaký vodní paprsek, injek- 
táže, předpínání, stříkání hmot, dopravu materiálu.

c) Kontrola jmenovitých otáček míchaček a mícha
cích zařízení při zatížení.

d) Kontrola výkonu čerpadel hmot (průtok, tlak na 
čerpadle, tlak na konci potrubí).

e) Kontrola stavu pracovních částí strojů a nářadí pro 
strojní a ruční vrtání a bourání betonu.

f) Kontrola funkce odsávacích a odlučovacích zaříze
ní pro ochranu pracovníků a prostředí před škodli
vými imisemi.

g) Kontrola funkce a přesnosti dávkovacích a směšo
vacích zařízení formou provozní kalibrace.
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h) Revize elektrických zařízení, tlakových nádob, za
řízení se stlačenými plyny, dle příslušných předpi
sů.

31.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

31.6.1 Velikosti odchylek povrchů

Dokumentace musí stanovit, a objednatel/správce stav
by předem odsouhlasuje parametry jakosti povrchu (od
chylky od rovinatosti povrchů, odchylky od přímosti, 
kolmosti a rovnobežnosti hran, max.přípustné prohlub
ně a výstupky, odskoky dílců bednění, strukturu povr
chu atd.). Obecně se předpokládají odchylky od 
rovinatosti opravovaných ploch a přímosti hran u mostů 
a ostatních objektů pozemních komunikací max. 5 mm 
pod 2m latí (měřeno klínkem) na pohledově exponova
ných plochách, max. 10 mm pod 2 m latí na ostatních 
plochách (netýká se hmot nanášených stříkáním, kde 
jsou přípustné odchylky dohodnuty vždy až po vyhod
nocení jakosti předem provedených referenčních 
ploch), pokud dokumentace stavby, TKP nebo ZTKP 
nebo jejich objednatelem/správcem stavby odsouhlase
né změny v průběhu opravy nestanoví odchylky jiné. 
Přípustné odchylky opravovaných povrchů pojížděných 
a pochůzných ploch stanoví ČSN, TP a TKP příslušné 
pro novostavby těchto konstrukcí a ploch. Přípustné od
chylky opravovaných částí konstrukcí odvodnění jsou 
stanoveny stejné jako u novostaveb dle TKP 3.

31.6.2 Velikost odchylek ostatních prvků

Pro všechny ostatní konstrukce a konstrukční prvky pla
tí tolerance dle dokumentace nebo tolerance dle přísluš
ných norem, TP, nebo ustanovení těchto TKP a kap. 18 
TKP (příl.4).

31.6.3 Překročení tolerancí, vadné plnění

Při překročení tolerancí a odchylek má objedna
tel/správce stavby právo uplatnit nároky z vadného pl
nění, při tom se postupuje dle TKP 1.

31.7 KLIMATICKÉ OMEZENÍ

31.7.1 Klimatické podmínky pro betonáž 
a pro použití hmot pro opravy

Betonování se provádí za klimatických podmínek a za 
opatření definovaných v kap. 18 TKP, používání výrob
ků a hmot pro opravy za podmínek definovaných v tech
nických specifikacích výrobce a zároveň za podmínek 
ověřených při průkazních zkouškách hmot a systémů.

31.7.2 Podmínky pro opravy v zimě

Provádění oprav systémem pro opravy v zimním období 
za snížených teplot je možné pouze se zimními opatření
mi, ověřenými průkazní zkouškou simulující tyto pod
mínky nebo po ověření na referenční ploše na 
předmětné konstrukci za těchto zimních podmínek.

31.7.3 Záznam teplot a vlhkosti

Na každé stavbě při opravách betonových konstrukcí 
PK musí být zhotovitelem vyřešen, provozován a udržo
ván v provozuschopném stavu systém trvalého záznamu 
teploty a vlhkosti vzduchu, ev. i teploty konstrukce dle 
DZS, odpovídající potřebám řízení technologie opravy 
a potřebám objednatele/správce stavby při kontrole ja
kosti prováděných prací. Veškeré naměřené hodnoty 
musí být kdykoliv pohotově k dispozici objednate
li/správci stavby.

31.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

31.8.1 Odsouhlasování jednotlivých etap prací

31.8.1.1 Zhotovitel je povinen včas vyzvat zástupce ob
jednatele/správce stavby k odsouhlasení všech prací, 
které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou ne
přístupnými nebo obtížně kontrolovatelnými. Jedná se 
především o:

a) odsouhlasení jakosti a souhlas k expedici prvků 
z výrobny, kontrolní převzetí prefabrikovaných 
prvků před jejich montáží na stavbě,

b) odsouhlasení mostních závěrů dle TKP 22, mos
tních ložisek dle TKP 23, úpravy podkladu před 
prováděním vyrovnávacích betonů mostovek 
a izolačních systémů dle TKP 21, úpravy podkladu 
pro systémy oprav dle této kapitoly TKP,

c) odsouhlasení jakosti nanášení a pokládky jednotli
vých vrstev a jejich odsouhlasení při provádění 
oprav betonových konstrukcí, izolačního a vozov- 
kového souvrství dle TKP 21,

d) odsouhlasení betonářské a předpínací výztuže před 
betonáží dle postupů TKP 18,

e) odsouhlasení dalších konstrukcí a technologických 
fází stavebních prací, které se provádí v souladu 
s příslušnými normami, touto kapitolou TKP nebo 
dle požadavku objednatele/správce stavby dle ná
ročnosti a složitosti prováděných prací.

Při odsouhlasení zjištěné skutečnosti se musí vzít v úva
hu při platbách za provedení práce.

31.8.1.2 Výzva zhotovitele bude učiněna zápisem do 
stavebního deníku v přiměřeném předstihu vzhledem 
k náročnosti opravy, a to u složitějších prací 3 dny, u jed
nodušších technologií 24 hodin předem.

31.8.1.3 Zhotovitel k prověření a odsouhlasení etap pra
cí předloží s vyhodnocením odchylek tvaru a polohy pří
slušná zaměření skutečného provedení konstrukčních 
částí a vrstev, výsledky příslušných kontrolních zkou
šek a měření ve smyslu TKP, ZTKP příslušných norem 
a TP. Protokoly a zprávy o časově náročnějších zkouš
kách může zhotovitel předat v dohodnutém pozdějším 
termínu. Rizika s tím spojená nese zhotovitel.

31.8.1.4 Objednatel/správce stavby odsouhlasí řádně 
dokončené etapy oprav neprodleně, nejpozději však 
3. den po písemném oznámení zhotovitele. Odsouhlase
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ní se provádí zápisem ve stavebním deníku. Tímto od
souhlasením se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za 
skryté vady provedených prací. Bez odsouhlasení před
chozí etapy prací objednatelem/správcem stavby nesmí 
zhotovitel práce na další etapě zahájit nebo v práci pok
račovat. Dále platí kap. 1 TKP, čl. 1.7 .

31.8.1.5 Zhotovitel musí o odsouhlasené vrstvy a části 
konstrukcí i nadále pečovat, udržovat je a odpovídá za 
vzniklé škody až do doby převzetí prací objednate
lem/správcem stavby .

31.8.2 Dokumentování jakosti v průběhu prací

31.8.2.1 Kvalitu stavebních prací prokazuje zhotovitel 
na základě zkoušek a měření. Výsledky předává zhoto
vitel objednateli/správci stavby na předem dohodnutých 
formulářích nebo zápisem do stavebního deníku a to 
bezprostředně po provedení zkoušek a měření, pokud 
v některých případech není s objednatelem/správcem 
stavby dohodnut jiný postup s přihlédnutím k zahájení 
prací a navazujících technologií. Současně zhotovitel 
vede prvotní dokumentaci o prováděných zkouškách, 
chronologické záznamy o odběru vzorků a výsledcích 
zkoušek do laboratorního deníku. Obsah této dokumen
tace a záznamů je stanoven v kap. 1 TKP .Tuto doku
mentaci je povinen předložit ke kontrole pracovníkům 
objednatele/správce stavby a stává se přílohou souhrnné 
zprávy zhotovitele o kvalitě prací.

31.8.2.2 Zhotovitel musí zaznamenávat po celou dobu 
stavby do stavebního deníku alespoň jedenkrát denně 
nejméně tyto údaje:

a) den a hodinu počátku a konce provádění jednotli
vých technologických postupů a chodu strojů a za
řízení, přesnou lokalizaci místa provádění na 
konstrukci ,

b) vnější a ev. vnitřní klimatické podmínky - teplotu 
vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, teplotu zpra
covávaných hmot, teplotu a vlhkost podkladu, 
změny těchto podmínek během provádění prací 
nebo ošetřování ploch, vrstev nebo prvků,

c) přesné označení použitých hmot pro opravy,

d) identifikaci zhotovitele nebo výrobce hmot pro 
opravy, čísla dodacích listů, čísla výrobních šarží 
hmot,

e) provozuschopnost technických zařízení a vybave
ní stavby,

f) úplný seznam všech odebíraných těles a vzorků pro 
kontrolní a průkazní zkoušky, seznam provede
ných zkoušek, měření a referenčních ploch, údaje 
o prováděném diagnostickém průzkumu a prohlíd
kách,

g) jméno a funkci zodpovědného zástupce zhotovitele 
na staveništi pro příslušnou směnu, počty pracov
níků,

h) výměry a jednotky provedených prací,

i) přesný popis doby, místa a způsobu ošetřování ap
likovaných hmot.

31.8.2.3 Stavební deník musí být trvale k dispozici ob
jednateli/správci stavby k nahlédnutí a zápisům, musí 
být u zhotovitele minimálně 5 let archivován.

31.8.3 Předání a převzetí díla

31.8.3.1 Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro 
jeho jednotlivé části ve shodě s požadavkem objednate
le/správce stavby, který je uveden ve smlouvě o dílo. Pro 
převzetí prací celého díla nebo pro přejímání jednotli
vých stavebních objektů nebo pro dílčí přejímku oprav 
jednotlivých konstrukčních částí zpracuje zhotovitel 
souhrnné zprávy o kvalitě provedených prací. Souhrnná 
zpráva o kvalitě provedených prací obsahuje seznam 
všech použitých technologií oprav, jejich výměry, ob
dobí provádění, přehled všech měření a výsledků zkou
šek, skutečnou spotřebu hmot, přehled a srovnání 
četnosti kontrolních zkoušek požadovaných a skutečně 
provedených, dosažené jakostní parametry a jejich vy
hodnocení (porovnání s projektovanými hodnotami). 
Uvedou se i termíny aplikace jednotlivých vrstev a po
stupů. Obsah zprávy zhotovitele musí odpovídat příloze 
P3 - metodický pokyn ŘSD ČR. Obsah zprávy odsou
hlasí objednatel/správce stavby. Tento doklad předloží 
zhotovitel objednateli/správci stavby nejpozději 14 dní 
před termínem přejímacího řízení ve dvou stejnopisech 
(případně společně se žádostí o vypsání přejímacího ří
zení).

Pokud objednatel/správce stavby, resp. jím pověřená 
osoba vyhotoví k přejímacímu řízení vlastní celkové 
hodnocení jakosti provedených oprav, děje se tak na zá
kladě hodnocení jakosti v závěrečné zprávě zhotovitele, 
vyjádření objednatele/správce stavby k činnosti zhoto
vitele a výsledků vlastních zkoušek a měření objednate
le/správce stavby. Závěrem takového hodnocení je 
srovnání všech výsledků s kvalitativními požadavky 
této kapitoly TKP, ZTKP, TP a příslušných norem 
a předpisů, s případným návrhem na srážky z ceny nebo 
jiná opatření. Hodnocení jakosti objednatelem, pokud je 
vypracováno, předá objednatel zhotoviteli a správci po
zemní komunikace. Převezme-li zhotovitel toto hodno
cení objednatele, je hodnocení zároveň považováno za 
referenci objednatele o provedené opravě.

Dalším závazným dokladem, který musí zhotovitel 
předložit k přejímce provedené opravy, je dokumentace 
skutečného provedení opravy. Pro ni jsou závazná usta
novení kap. 1 TKP.

31.8.3.2 Pro provedení fyzické přejímky dokončených 
prací při opravách je nutno naplánovat v časovém har
monogramu stavby týdenní časový prostor pro provede
ní případných vlastních kontrolních měření a zkoušek 
objednatele/správce stavby a ev. hlavní mostní prohlíd
ky - první po opravě, a to po úplném dokončení veške
rých prací; na obtížně přístupných místech pomocí 
výškové plošiny (týká se všech typů konstrukcí). Dále 
platí kap. 1 TKP. Hlavní mostní prohlídku - první po 
opravě organizuje objednatel/správce stavby za účasti 
zhotovitele opravy a správce PK, náklady na prohlídku 
jsou zahrnuty do nákladů stavby.
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31.8.4 Záruční doba

Záruční doba na veškeré druhy prací při opravách beto
nových konstrukcí je 5 let.

31.8.5 Srážky z ceny
Objednatel/správce stavby postupuje dle TKP 1, příloha 
8. Objednatel/správce stavby má právo na bezvadné pl
nění předmětu smlouvy. Srážky z ceny prací při nedodr
žení požadovaných kvalitativních podmínek při 
opravách betonových konstrukcí může stanovit pro kon
krétní stavbu a jednotlivé parametry objednatel v ZTKP 
stavby, avšak využít těchto srážek lze jen pokud zjištěné 
odchylky neovlivní kvalitu a životnost díla.

31.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

31.9.1 Sledování posunů podloží a zemních těles

Provádí se podle požadavků ZTKP a DZS .

31.9.2 Sledování vlivů stavby na okolní objekty

Provádí se dle podmínek stavebního povolení, DZS 
a ZTKP.

31.9.3 Sledování deformací a posunů konstrukcí

31.9.3.1 Sledování posunů ložisek a mostních závěrů při 
opravách se provádí dle požadavků DZS, v souladu 
s kap. 22 a kap. 23 TKP, naměřené hodnoty po dobu celé 
opravy musí být pohotově k dispozici objednateli/správ
ci stavby a souhrn všech měření musí předat zhotovitel 
objednateli/správci stavby nejpozději při odevzdání 
a převzetí objektu, náklady na sledování jsou zahrnuty 
do nákladů stavby.

31.9.3.2 Sledování posunů spar a trhlin se provádí dle 
požadavku DZS, součástí sledování pohybu trhlin 
v konstrukci je i zaměření polohy trhlin, jejich označení 
na konstrukci a vyhotovení pasportu (seznamu) trhlin 
vč. náčrtů tvaru s okótováním rozměrů. Naměřené hod
noty po dobu celé opravy musí být pohotově k dispozici 
objednateli/správci stavby a souhrn všech měření s pas- 
portem a vyhodnocením musí předat zhotovitel objed
nateli/správci stavby nejpozději při odevzdání a převzetí 
objektu, náklady na sledování jsou zahrnuty do nákladů 
stavby. Náčrty mohou být nahrazeny fotodokumentací. 
Místa měření šířky trhlin musí být na konstrukci po ce
lou dobu sledování přesně a trvanlivě vyznačena a zane
sena i s kótami do pasportu trhlin. V případě zakrytí 
systémem pro opravu se dále postupuje podle požadav
ku DZS nebo objednatele/správce stavby.

31.9.3.3 Sledování posunů částí konstrukce předepisuje 
DZS. Toto sledování musí být dle požadavku DZS geo
deticky navázáno na místní a absolutní souřadnicový 
i výškový systém a na systém dlouhodobého sledování 
konstrukce, a to předešlého i budoucího. Naměřené hod
noty po dobu celé opravy musí být pohotově k dispozici 
objednateli/správci stavby včetně průběžných vyhodno
cení a souhrn všech měření včetně celkového vyhodno
cení musí předat zhotovitel objednateli/správci stavby

nejpozději při odevzdání a převzetí objektu, náklady na 
sledování a vyhodnocení posunů jsou zahrnuty do ná
kladů stavby. Další podmínky pro sledování viz čl. 
31.9.4.

31.9.4 Geodetická měření - podmínky pro
geodetická měření a fotodokumentaci 
na konstrukcích při opravách

31.9.4.1 Zaměření konstrukce při opravách se provádí 
v souladu se zákonem č.200/94 Sb., vyhl. 31/95 Sb., pří
padně podle předpisů novelizovaných, viz též TKP 1, 
a to v těchto etapách a za tímto účelem :

a) zaměření původního stavu konstrukce před opra
vou - jako součást diagnostického průzkumu 
a nebo jako podklad pro vypracování DZS případ
ně jeho změny,

b) zaměření tvaru a polohy skutečného provedení 
opravy konstrukčních částí, a to postupně vždy po 
dokončení jednotlivých konstrukčních částí (vrs
tev) před jejich zakrytím a po dokončení celé opra
vy (jako podklad pro kontrolu kvality prací i pro 
účely dalšího sledování konstrukce),

c) první měření výšek a polohy po skončení prací na 
konstrukci definitivně stabilizovaných bodů (pro 
účely navázání dlouhodobého sledování posunů 
a přetvoření konstrukce správcem PK během pro
vozu) dle požadavku DZS a/nebo objednate
le/správce stavby.

31.9.4.2 Rozsah měření prováděného zhotovitelem 
a přesné vymezení jeho účelu stanovuje zadávací 
dokumentace pro opravu konkrétní konstrukce, což je 
objednatelem doplněno v ZTKP pro opravu.

Minimální rozsah měření při opravách betonových kon
strukcí určuje DZS, u mostních konstrukcí je rozsah ná
sledující:

a) zaměření nosné konstrukce v projektových příč
ných řezech po 5 metrech nebo hustěji v podélném 
směru, v etapách 31.9.4.1 a), b), přičemž na kaž
dém předpolí mimo NK jsou zaměřeny další 2 příč
né řezy a musí být v etapě 31.9.4.1 b) zaměřen 
postupně povrch NK, povrch ochrany izolace, po
vrch vozovky vč. hran říms,

b) polohové a výškové zaměření vrchních ploch lo
žiskových bloků a ložisek před uložením NK (eta
pa 31.9.4.1 b),

c) polohové a výškové zaměření mostních závěrů po 
osazení min. ve 3 podélných řezech NK, vedených 
krajními vodícími proužky a střední dělící čárou 
vodorovného dopravního značení vozovky (etapa
31.9.4.1 b), body pro měření výšek jsou na hranách 
MZ trvanlivě vyznačeny, např. důlky nebo vruby 
v oceli a pod.,

d) šířka rozevření všech spar pohyblivých mostních 
závěrů po osazení s uvedením teploty betonu nosné 
konstrukce (etapa 31.9.4.1 b) a míst měření (okóto- 
vaný měřický náčrt),

23



e) průhyb NK mostů po dokončení opravy, a to vůči 
spojnici horních ploch ložisek (resp.úložných 
ploch NK), zaměřením výšky podhledu NK v místě 
uložení a ve středu rozpětí každého mostního pole 
u polí kratších než 20 m, v místě uložení a ve čtvrti
nách rozpětí každého pole u polí delších než 20 m 
(etapa 31.9.4.1 b),

f) první měření přetvoření nosné konstrukce na bo
dech stabilizovaných dle článku e), zároveň s mě
řením dle 31.9.4.1 c).

31.9.4.3 V realizační dokumentaci pro opravu betonové 
konstrukce musí být též zpracován projekt měření, který 
obsahuje zejména:

a) způsob stabilizace bodů pro sledování posunů,

b) umístění a způsob stabilizace pevných (připojova
cích) bodů,

c) umístění a identifikace bodů pro zaměření skuteč
ného tvaru provedení konstrukce,

d) zákres sledovaných bodů ad a) v situaci (ev.příč
ných řezech) konstrukce včetně jejich číslování 
(kótovaná situace),

e) metody, způsob měření, postup měření, použité 
měřické přístroje a pomůcky, jejich počet a stano
viště na konstrukci,

f) časový rozvrh a intervaly měření (harmonogram),

g) předpokládaná střední chyba měření,

h) způsob záznamu hodnot, zpracování a vyhodnoce
ní výsledků měření, srovnávací kriteria (předpo
kládané hodnoty, extrémní hodnoty) a lhůty 
předávání zpráv objednateli/správci stavby.

31.9.4.4 Polohová zaměření budou provedena v systé
mu Jtsk .

31.9.4.5 Veškerá výšková měření budou prováděna ve 
výškovém systému B.p.v. vč. vyhotovení a zákresu to
pografií a výšek připojovacích bodů CsJNS nebo nově 
trvale stabilizovaných bodů v blízkosti konstrukce.

31.9.4.6 Stabilizací pevného (připojovacího) bodu 
(mimo sledovanou konstrukci) se rozumí provedení 
alespoň v této kvalitě :

a) podbetonovaný žulový kámen M2 nahoře s kovo
vou hřebovou značkou,

b) nebo betonový mezník délky min. 1 m nahoře s ko
vovou hřebovou značkou,

c) nebo hřebová značka osazená dle zvláštních poža
davků objednatele v DZS.

Kámen ani mezník nesmí mít kónický tvar, stabilizova
ný bod nesmí být posunut ze své polohy působením 
zmrzlé zeminy.

Další podmínky stabilizace pevných bodů stanovuje 
ČSN 730416.

31.9.4.7 Nejmenší počet pevných (připojovacích) bodů:

a) 4 ks u mostů s délkou NK větší než 100 m,

b) 3 ks u mostů s délkou NK menší než 100 m.

31.9.4.8 Stabilizací sledovaného bodu pro etapu
31.9.4.1 a), b) se rozumí značka rychleschnoucí barvou 
nebo nastřelovacím hřebem, pro etapu 31.9.4.1 c) zabe
tonovaná hřebová značka do římsy nebo chodníku, 
umístěná podle odsouhlasené realizační dokumentace.

31.9.4.9 Protokoly, technické zprávy, výsledky měření 
a vyhodnocení naměřených hodnot ve všech etapách dle
31.9.4.1 a zákresy poloh bodů jsou nedílnou součástí 
platné dokumentace skutečného provedení opravy, kte
rou objednatel následně předá správci pozemní komuni
kace k trvalé archivaci.

31.9.4.10 Další podmínky pro uvedené měřické práce 
stanovuje „Metodický návod pro kontrolní měření geo
metrických parametrů dálnic a silnic, Č.M20/14, 
č.j.984391MN-3/85“, ČÚGK + MV ČSR, Praha 1985.

31.9.4.11 Při všech rozhodujících technologiích a před 
zakrytím důležitých postupů pořizuje zhotovitel fotodo
kumentaci, kterou předává v jednom vyhotovení objed
nateli/správci stavby při převzetí jednotlivých etap. 
Rozsah této dokumentace určuje DZS a objedna
tel/správce stavby.

31.9.4.12 Náklady na měření dle čl.31.9.4.1. b), c) jsou 
zahrnuty do nákladů stavby.

31.10 EKOLOGIE (životní prostředí)

31.10.1 Životní prostředí

Požadavky na životní prostředí při provádění oprav se 
řídí kap. 1 TKP.

31.10.2 Škodlivost výrobků

Podle nařízení vlády č. 178/97 Sb., o technických poža
davcích na stavební výrobky, je každý výrobce povinen 
dokladovat, že výrobek není škodlivý z hlediska ekolo
gického.

31.10.3 Likvidace odpadů ze systémů

U systémů pro opravy se také požaduje bezproblémová 
likvidace odpadů vzniklých v procesu aplikace nových 
vrstev pro opravy i odstraňování vrstev starých oprav. 
Při manipulaci se škodlivými látkami a zneškodňování 
odpadů musí zhotovitel postupovat zejména v souladu 
ze zákonem 138/73 Sb., 14/98 Sb., 125/97 Sb. a prová
děcími vyhláškami.

31.10.4 Podmínky stavebního povolení

Při opravách betonových konstrukcí musí být dodrženy 
podmínky stavebního povolení.

31.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů
proti chemickým vlivům, MDS, 
1996

TP 88 Opravy trhlin v betonových konstruk
cích, MDS, 1996
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TP 86 Mostní závěry, MDS, 1997
TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozem

ních komunikací, MDS, 1995
TP 62 Katalog poruch vozovek s CB krytem,

MD, 1994
TP 91 Rekonstrukce vozovek s CB krytem,

MDS, 1997
TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek

s CB krytem, MDS, 1997
TP 121 Zkušební a diagnostické postupy pro 

mosty a ostatní konstrukce PK, 
MDS, 1999

TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betono
vých mostů PK, MDS, 1999

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a zá
kladových půd

ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních 
konstrukcí při přestavbách

ČSN 73 0416 Měřické značky stabilizovaných bodů 
v geodézii

ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetono
vých mostních konstrukcí, změ
na 2

ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z před- 
pjatého betonu, změna 1

ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů poze
mních komunikací

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na

mostech pozemních komunikací
ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivního 

prostředí působícího na beton 
a železobetonové konstrukce

ČSN P ENV 206 BETON Vlastnosti, výroba, ukládání 
a kritéria hodnocení

ENV 1504-9 Výrobky a systémy pro ochranu a opravu 
betonových konstrukcí - 
definice, požadavky, kontrola 
jakosti a vyhodnocení shody - 
část 9: Obecné zásady použití 
výrobků a systémů

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových kon

strukcí
ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z před- 

pjatého betonu
VL 4 - 1999 Vzorové listy staveb PK - Mosty
VL 0 - 1999 Vzorové listy pro provádění oprav 

a konstrukcí mostů PK
Metodický pokyn Oprávnění k výkonu prohlídek mos

tů pozemních komunikací (Věst
ník dopravy 6/98)

VDP - 1995 Všeobecné dodací podmínky staveb po
zemních komunikací

Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.2.1 - zkušeb
nictví (laboratorní činnosti), 
č.j. 19160/95-230 ve znění 
č.j. 22785/96-230,
29693/98-120 a pozdějších 
změn (Věstník dopravy 23/95, 
21-23/96, 25/98)

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

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

Metodický pokyn k zavedení RSJ-PK úplné znění,
č.j. 23693/98-120 (Věstník do
pravy 25/98) ve znění pozděj
ších změn

Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.1.1 - projekto
vé práce, č.j. 23617/96-120 ve 
znění č.j. 29693/98-120 a poz
dějších změn (Věstník dopravy 
21-23/96, 25/98)
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Příloha P1

PROHLÍDKY A DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCÍ JAKO PODKLAD PRO DZS.

31.P1.1 Prohlídky konstrukcí jako podklad 
pro DZS

31.P1.1.1 Vizuální prohlídka konstrukce - provádí se 
vždy jako první krok před opravou betonové konstrukce 
k získání podkladů, na základě kterých lze rozhodnout 
o nutnosti, resp. rozsahu diagnostického průzkumu kon
strukce. Součástí zprávy o prohlídce je návrh zkušební
ho plánu (programu) ev. navazujícího diagnostického 
průzkumu konstrukce, zjištění existence, množství 
a stavu dokumentace a jiných archívních materiálů 
(např. existence zpráv a výsledků předchozích sledová
ní a měření) a jejich porovnání se skutečností (porovná
ní pro opravu důležitých parametrů), u mostů je nutné 
jejich porovnání s mostním listem. Výsledky prohlídky 
konstrukce, výsledky porovnání archívní dokumentace 
se skutečností a případnou potřebu provedení výpočtu 
zatížitelnosti konstrukce je nutno zaznamenat do písem
né zprávy z prohlídky konstrukce. U mostů se postupuje 
podle ČSN 73 6221, či. 3.3., 3.4,4.2,4.3,4.5, 5, 6.3, t.j. 
vizuální prohlídka se provede jako mimořádná.

31.P1.1.2 Kvalifikace, způsobilost a vybavení pracov
níků a organizací pro provádění vizuálních prohlídek 
betonových konstrukcí PK je uvedena v příloze P2 těch
to TKP.

31.P1.2 Diagnostické průzkumy konstrukcí 
jako podklad pro DZS

31 .PÍ.2.1 Diagnostický průzkum pro výpočet zatížitel
nosti konstrukce - provádí se v rozsahu nezbytném pro 
zjištění materiálových charakteristik, rozměrů průřezů 
a tvaru konstrukce jako podklad pro výpočet zatížitel
nosti konstrukce a obsahuje i k tomu nezbytná speciální 
měření na konstrukci včetně jejich vyhodnocení. Sou
částí zprávy je i určení dalších podkladů pro výpočet za
tížitelnosti konstrukce dle čl. 31.P1.1.1.

31 .P 1.2.2 Výpočet zatížitelnosti mostů a statické způso
bilosti jiných konstrukcí - provádí se pro celou kon
strukci nebo pouze pro její jednotlivé konstrukční části 
(NK a spodní stavba u mostů, posouzení prvků zábradlí, 
stožárů osvětlení atd., založení a dřík u stěny protihluko
vé, opěrné a zárubní, dno a stěny u nádrží, klenba tunelu 
a pod.) jako podklad pro vypracování DZS v případě, že 
se to ukáže jako nezbytné po vizuální prohlídce kon
strukce (viz zpráva z této prohlídky) dle čl. 31 .P 1.1.1.

31 .PÍ .2.3 Diagnostický průzkum pro DZS opravy - pro
vádí se vždy jako základní podklad pro DZS opravy 
v rozsahu nezbytném pro vypracování DZS, proto se bě
hem něj provádí, stanovuje a do zprávy o provedení prů
zkumu uvede:

a) podrobné seznámení s poskytnutou archivní doku
mentací (mostní list, protokoly o provedených pro
hlídkách a měřeních, pův. projektová dokumentace 
atd.) a její vyhodnocení, seznam použitých podkla
dů a původní dokumentace,

b) výčet všech vad a poruch konstrukce (kvalitativní 
stanovení) ajejich přesná lokalizace vč. odhadu je
jich předpokládaného vývoje,

c) rozsah poškození konstrukce, stanovený prohlíd
kou, měřením a následným výpočtem, s uvedením 
výchozích podkladů (vstupů) pro výpočet výměr 
jednotlivých druhů vad a poruch, s popisem nejis
tot výpočtu a provedených měření, vč. uvedení od
hadovaných hodnot použitých pro výpočet rozsahu 
poškození,

d) stanovení příčin vad a poruch,

e) dokumentaci provedených zkoušek a měření na 
konstrukci i v laboratoři na odebraných vzorcích 
(zkušební program, protokoly, zprávy, vyhodnoce
ní, fotodokumentace),

f) předběžné variantní návrhy na způsob opravy vč. 
event, zesilování konstrukce,

g) doporučení rozsahu doplňující diagnostického 
průzkumu v průběhu prací při opravě konstrukce,

h) určení dalších doplňujících podkladů pro vypraco
vání DZS opravy (seznámení s ev. další dokumenta
cí, místními informacemi, zaměřením konstrukce, 
stanovení historie údržby, zatížení a vývoj prostředí 
atd., pokud to nebylo zadáno v rámci průzkumu),

i) u mostů se dále postupuje způsobem a v rozsahu 
dle ČSN 73 6221, TP 72, TP 120, TP 121.

31.P1.2.4 Kvalifikace, způsobilost a minimální vybave
ní pracovníků a organizací pro provádění diagnostické
ho průzkumu je uvedeno v příloze P2 těchto TKP.

31.P1.2.5 Zpřístupnění konstrukce jako základní před
poklad pro kvalitní provedení prohlídek a etapy dia
gnostického průzkumu pro DZS při opravách 
konstrukcí PK musí umožnit provedení všech potře
bných měření a odběrů vzorků v rozsahu, který dostateč
ně vystihuje rozměry konstrukce, stav poruch a vad a je 
v souladu se zadáním diagnostického průzkumu. Těmto 
podmínkám obvykle vyhovuje takové zpřístupnění, kte
ré umožní přiblížení pracovníka ke všem částem kon
strukce na dosah ruky. Tato podmínka pro zpřístupnění 
může být objednatelem zredukována v odůvodněných 
případech, např. v místech s elektrickým trakčním nebo 
jiným vzdušným el.vedením a podobně.
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Příloha P2

KVALIFIKACE, ZPŮSOBILOST A VYBAVENÍ PRACOVNÍKŮ A ORGANIZACÍ, PROVÁDĚJÍ
CÍCH VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM BETONOVÝCH KONSTRUK

CÍ JAKO PODKLAD PRO DZS A/NEBO BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ PŘI OPRAVÁCH.

31.P2.1 Kvalifikace a způsobilost pracovníků

Kvalifikace a způsobilost pracovníků a organizací, pro
vádějících vizuální prohlídky a diagnostický průzkum
betonových konstrukcí jako podklad pro DZS a/nebo bě
hem provádění prací při opravách dle těchto TKP:

a) vizuální prohlídky jako podklady pro návrh opravy 
betonových mostů PK dle čl. 31.1.4.2 a čl. 
31.P1.1.1 může provádět pouze osoba s vysokoš
kolským vzděláním stavebního směru s nejméně 
pětiletou praxí, která získala oprávnění MDS k vý
konu hlavních a mimořádných prohlídek mostů dle 
čl. 5 ČSN 73 6221 a MP Oprávnění k výkonu pro
hlídek mostů pozemních komunikací (VD 6/98),

b) vizuální prohlídky ostatních konstrukcí a objektů 
kromě mostů, jako podklady pro návrh opravy beto
nových konstrukcí PK dle čl. 31.1.4.2 a 31 .PI. 1.1, 
může provádět pouze osoba s vysokoškolským 
vzděláním stavebního směru s nejméně pětiletou 
praxí v provádění prohlídek a/nebo diagnostických 
průzkumů betonových konstrukcí, která tuto praxi 
prokáže předložením min. 2 zpráv o prohlídce be
tonových konstrukcí a objektů, na kterých se podí
lela, objednateli/správci stavby,

c) diagnostický průzkum betonových konstrukcí PK 
může provádět pouze fyzická nebo právnická oso
ba, která pro tuto činnost zaměstnává a využívá in
ženýra (VŠ stavebního směru) autorizovaného 
v oboru „zkoušení a diagnostika“, s nejméně pětile
tou praxí v tomto oboru ,

d) diagnostický průzkum mostů a betonových částí 
mostů může provádět pouze fyzická nebo právnická 
osoba, která pro tuto činnost zaměstnává a využívá 
inženýra (VŠ stavebního směru) autorizovaného 
v oboru „zkoušení a diagnostika“ a dále autorizo
vaného inženýra v oboru „mosty a inž. konstruk
ce“, oba s nejméně pětiletou praxí v oboru, a která 
má certifikovaný systém jakosti pro provádění dia
gnostického průzkumu dle RSJ-PK a/nebo opráv
nění MDS k provádění diagnostického průzkumu 
podle příslušného MP k RSJ-PK,

e) nedestruktivní měření při diagnostickém průzku
mu betonových konstrukcí PK a mostů může pro
vádět pouze osoba, která získala certifikát 
způsobilosti pro zkoušení ve stavebnictví- NZS, ve 
stupni „způsobilost pro provádění a vyhodnocová
ní zkoušek“, nebo má osvědčení ČIA o akreditaci 

pro tyto zkoušky,

f) pokud se na provedení diagnostického průzkumu 
vyhlašuje veřejná obchodní soutěž nebo je objed
natelem vyzváno několik vybraných uchazečů, 
musí zadávací dokumentace obsahovat jednoznač

nou specifikaci prací ve formě zkušebního progra
mu s uvedením množství a rozsahu pro jednotlivá 
měření a zkoušky, při výběru uchazeče musí být 
jedním z hodnotících kritérií pro výběr nejvýhod
nější nabídky výše uvedená odborná způsobilost 
a kvalifikace uchazeče.

31.P2.2 Zabezpečení diagnostického průzkumu

Požadavky na technické zabezpečení a kapacitní mož
nosti fyzických a právnických osob, provádějících dia
gnostický průzkum betonových konstrukcí a mostů PK 
dle těchto TKP:

a) diagnostický průzkum betonových mostů a beto
nových částí mostů může provádět pouze fyzická 
nebo právnická osoba, která disponuje takovým 
personálním obsazením a přístrojovým vybave
ním, které umožňuje vlastními silami fyzicky pro
vést nejméně 50% rozsahu (finanční ohodnocení 
zakázky) veškerých zkoušek a měření na konstruk
ci (do toho se nezahrnou činnosti související se 
zpřístupněním konstrukce, dopravním opatřením, 
odběrem vzorků z konstrukce pro laboratorní 
zkoušky, geodetickým měřením a vlastní práce 
v laboratoři),

b) diagnostický průzkum betonových konstrukcí PK 
mimo mostů a betonových částí mostů může pro
vádět pouze fyzická nebo právnická osoba, která 
disponuje takovým personálním obsazením a pří
strojovým vybavením, které umožňuje vlastními 
silami fyzicky provést nejméně 30% rozsahu (fi
nanční ohodnocení zakázky) veškerých zkoušek 
a měření na konstrukci (do toho se nezahrnou čin
nosti související se zpřístupněním konstrukce, do
pravním opatřením, odběrem vzorků z konstrukce 
pro laboratorní zkoušky, geodetickým měřením 
a vlastní práce v laboratoři),

c) pokud se na provedení diagnostického průzkumu 
vyhlašuje veřejná obchodní soutěž neboje objedna
telem vyzváno několik vybraných uchazečů, musí 
být jedním z hodnotících kritérií pro výběr nejvý
hodnější nabídky úroveň technického zabezpečení 
průzkumu, kapacitní možnosti a rozsah a kvalita 
vlastního přístrojového vybavení uchazeče.

31.P2.3 Přístrojové vybavení

Minimální rozsah přístrojového vybavení fyzické nebo 
právnické osoby, závazný pro provádění diagnostic
kých průzkumů betonových mostů a konstrukcí PK dle 
druhu prováděné zkoušky a měření, stanovených ve 
zkušebním programu průzkumu konkrétního objektu 
(vyžaduje se pouze to vybavení, které je uvedeno u pří
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slušného parametru, který vyplývá z objednaného roz
sahu prací):

a) nedestruktivní zjišťování pevnosti betonu v tlaku - 
Schmidtův nebo jiný tvrdoměr, plošná bruska,

b) nedestruktivní měření modulu pružnosti betonu - 
ultrazvukový přístroj nebo rezonanční souprava,

c) nedestruktivní měření homogenity betonu, poruch
- ultrazvukový přístroj s příslušenstvím, měřidlo 
délky,

d) nedestruktivní zjišťování polohy, profilu a množ
ství výztuže, resp. měření tl. krycí vrstvy - pro- 
fometr nebo ferro-scaner nebo radiografická 
souprava,

e) zjišťování obsahu volných chloridových iontů v be
tonu a maltě - odběrové zařízení, příslušná analy
tická polní souprava nebo vybavení analytické 
laboratoře, měřidlo délky,

f) zjišťování jiných škodlivin v betonu - analogicky 
jako e),

g) měření hloubky neutralizace betonu na konstrukci
- kolorimetrický indikátor, měřidlo délky,

h) měření šířky trhlin - měřící lupa nebo mikroskop 
s odpovídajícím měřidlem,

i) měření hloubky nebo polohy trhlin nebo dutin 
v betonu - ultrazvukový přístroj pro nedestruktivní 
měření nebo impakt-echo souprava, měřidlo délky,

j) měření hloubky trhlin destruktivní - vrtací zřízení, 
měřidlo délky,

k) měření pohybu trhlin - snímač dráhy se záznamo
vým zařízením nebo deformetr s příslušenstvím, 
teploměr,

l) měření pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu 
- odtrhový přístroj s příslušenstvím, měřidlo délky,

m) korozní prohlídka předpínací výztuže v kabelovém 
kanálku - endoskop s příslušenstvím,

n) dokumentace stavu konstrukce během diagnostic
kého průzkumu a stavu odebraných vzorků pro 
zkoušení v laboratoři - fotoaparát a/nebo videoka
mera,

o) měření rozměrů betonových konstrukcí a kon
strukčních dílů - svinovací metr a/nebo pásmo,

p) měření průřezu ocelové výztuže - posuvné měřidlo.
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Příloha P3

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ JAKOSTI DOKONČENÝCH STAVEB PK ZHOTOVITELEM

31.P3.1 Úvod

Zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti stavby (dále jen 
Zpráva) musí být vypracována jako součást dokladů 
podmiňujících zahájení přejímacího řízení objektu 
(TKP kap. 1 či. 1.7.2). Účelem Zprávy je doložit a vy
hodnotit jakost použitých materiálů, výrobků a provede
ných prací.

Pro možnost operativního sledování jakosti během vý
stavby i pro snadnější komunikaci mezi zhotovitelem 
a správcem stavby předpokládají tyto „Zásady“ průběž
né vedení databáze pomocí textového a tabulkového 
editoru (na počítači s nainstalovaným textovým edito
rem Microsoft Word nebo tabulkovým procesorem Ex
cel).

Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK 
jsou zpracovány pro různé technologie, které se vysky
tují na stavbách většího rozsahu a proto na stavbách 
menších se používají jen příslušné části těchto Zásad.

Tato příloha platí do doby vydání aktualizovaného MP 
ŘSD ČR v příloze kap. 1 TKP.

31.P3.2 Členění Zprávy

Zpráva o hodnocení jakosti velkých staveb se obvykle 
skládá z dílčích Zpráv stavebních objektů (např. most, 
silniční objekt apod.). Ty mohou být dále rozděleny na 
Zprávy podle jednotlivých technologií a konstrukčních 
prvků (např. u mostu: zakládání, spodní stavba, nosná 
konstrukce, vozovka apod. nebo u trasy komunikace: 
zemní práce, ochranná vrstva, podkladní vrstva, asfalt, 
hutněné vrstvy, vodorovné značení, svodidla atd.).

U jednoduchých staveb nebo jednoduchých stavebních 
objektů se členění Zprávy přizpůsobí potřebě.

Text a tabulky vyhotovené Zprávy odevzdá zhotovitel 
objednateli v písemné formě ve 2 exemplářích a na 1 dis
ketě (v textovém editoru Word nebo v tabulkovém pro
cesoru Excel) a doklady v příloze v 1 exempláři, pokud 
si to objednatel/správce stavby nevyžádá jinak.

Tabulky obsahují pouze část, která se týká vyhodnocení 
výsledků provedených zkoušek a měření. Pro sledování 
jakosti počítačovým programem i v průběhu stavby, je 
nutno doplnit databázi o potřebné údaje od odběru vzor
ků, přes výsledky zkoušek až po vyhodnocení jakosti.

31.P3.3 Obsah zprávy a doklady

Každá Zpráva se skládá z textové části, tabulek a dokla
dů. U tabulkové i dokladové části musí být samostatný 
seznam očíslovaných tabulek a očíslovaných dokladů 
a seznam názvů souborů (jednoznačné přiřazení názvu 
PC souboru k tabulce nebo části Zprávy). V seznamu je 
třeba rozlišovat jednotlivé verze vyhotovení tabulek

a částí Zpráv dle data vypracování event, doplňku či 
změny, a to i u názvů PC souborů.

31.P3.3.1 Textová část

Obsahuje: Komentář k vyhodnocení dostatečného počtu 
zkoušek a komentář k vyhodnocení výsledků provede
ných zkoušek a měření materiálů, výrobků, konstrukč
ních, prvků a prací, tak jak jsou doloženy v tabulkách 
a protokolech provedených zkoušek; musí obsahovat 
stanovisko zhotovitele k příčinám zjištěných nevyhovu
jících výsledků zkoušek nebo k nedostatečné četnosti 
zkoušek nebo měření, určit příčiny zjištěných nedostat
ků a návrh nápravy.

Poznámka: Do zprávy se nezahrnují nevyhovující měření 
a zkoušky v těch případech, kdy byla provedena oprava 
nevyhovující části konstrukce např. oprava pláně, výměna 
podkladní vrstvy vozovky nebo části jiné konstrukce 
apod. Dokumentují se však vždy i nevyhovující zkoušky 
v těch případech, bylo-li připuštěno odstranění vady jiným 
technickým opatřením např. povrchovým nátěrem u beto
nových konstrukcí.

31.P3.3.1.1 Identifikační údaje (na začátku zprávy)

Název stavby, stavebního objektu, konstrukčního prv
ku, název objednatele, zhotovitele, podzhotovitele, pro
jektanta RDS, všech laboratoří a geodeta, kteří provedli 
zkoušky a měření. Dále je uveden termín výstavby, cel
kový počet stran Zprávy, datum vypracování Zprávy, 
rozdělovník Zprávy a jméno, podpis a razítko zpracova
tele Zprávy. (Vzor je uveden v příloze).

31.P3.3.1.2 Použité podklady pro hodnocení

Kromě dokladů a tabulek uvedených v seznamuje třeba 
uvést také např.: TKP, ZTKP, příslušné normy a předpi
sy, TP, zápisy o odsouhlasení zakrytých prací, vyjádření 
projektanta ke změnám, revizní zprávy, výsledky zatě- 
žovacích zkoušek, protokol 1. hlavní mostní prohlídky, 
zápisy ze stavebního deníku o vadách zjištěných při vý
stavbě a o způsobu jejich odstranění atd.

31.P3.3.1.3 Popis prací

Uvedou se technické údaje hodnoceného stavebního ob
jektu, konstrukčního prvku a údaje o druhu stavebních 
materiálů (např. druh, tloušťka vrstev, konstrukční dru
hy betonu, druh asfalt, směsí, atp.), zvlášť se uvedou od
chylky od dokumentace. Uvede se také termín zahájení 
a ukončení provádění prací.

31.P3.3.1.4 Výměry

Uvedou se výměry hodnoceného stavebního objektu, 
konstrukčního prvku a výměry stavebních materiálů 
a výrobků tak, aby byly dostatečným podkladem pro 
hodnocení počtu i druhovosti zkoušek.
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31.P3.3.1.5 Seznam dokladů

Do seznamu se uvedou průběžně očíslované doklady 
všech průkazních a kontrolních zkoušek materiálů, vý
robků a prací a protokoly geodet, měření. Dále také pro
hlášení shody, certifikáty včetně protokolů s výsledky 
zkoušek a posouzením splnění kvalitativních paramet
rů, schvalovací protokoly atp.

31.P3.3.1.6 Návrh nápravných opatření

Pro případy zjištěné nevyhovující jakosti, nebo pro pří
pady nedostatečné četnosti předepsaných zkoušek se 
uvede ve Zprávě návrh (nebo odsouhlasený způsob) ná
pravných opatření. V době přejímky nebývají dokonče
ny všechny zkoušky a proto nejsou k dispozici všechny 
doklady. Pro tento případ je nutno k seznamu dokladů 
připojit seznam nedokončených zkoušek a uvést přibliž
ný termín, kdy budou objednateli předloženy.

31.P3.3.1.7 Vady zjištěné v průběhu výstavby

Zpráva zhotovitele musí obsahovat samostatnou část ve 
které budou uvedeny všechny vady hotových kon
strukčních prvků zjištěné v průběhu výstavby (např. be
tonu, asf. vrstev, prefabrikátů, izolace apod.). Současně 
ke každé vadě je nutno uvést způsob jakým byla vada 
odstraněna nebo důvod, proč případně odstraněna neby
la event, odkaz na číslo stránky ve stavebním deníku 
zhotovitele. Pokud vady nebyly v průběhu výstavby 
zjištěny, je nutno tuto skutečnost ve Zprávě uvést.

31.P3.3.1.8 Celkové hodnocení jakosti

Prohlášení zhotovitele zda byly předepsané druhy a čet
nost zkoušek splněny a zda bylo dosaženo shody se 
smluvními technickými předpisy (TKP, ZTKP, ČSN, 
TP a schválené dokumentace) a nebo zda některé para
metry nebyly splněny nebo nebyl splněn předepsaný 
rozsah zkoušek a měření.

31.P3.3.2 Komentář k tabulkové části

Formuláře tabulek jsou vypracovány tak, že obsahují 
veškeré zkoušky a měření podle současně platných TKP 
staveb PK a příslušných norem. Mohou se proto vyskyt
nout i další kontrolní zkoušky požadované v TKP plat
ných v době podpisu smlouvy o dílo, v ZTKP stavby 
nebo požadované správcem stavby či objednatelem 
v průběhu prováděných prací. Pro jednodušší stavby 
a stavební objekty se vyplňují jen příslušné tabulky a to 
buď celé, nebo jejich části podle potřeby.

Pro přehledné a snadné sledování kvality materiálů, vý
robků a prací v průběhu výstavby se doporučuje vyplňo
vat tabulky ihned po dokončení zkoušek. Při 
počítačovém zpracování lze pak snadno hodnotit úroveň 
jakosti materiálů, výrobků a prací buď průběžně, nebo 
za určité období (např. měsíc), nebo po dokončení tech
nologických celků (např. hlubinné zakládání, spodní 
stavba, ucelená část zemních prací atp.) ještě před jejich 
zakrytím.

V metodickém pokynu pro vypracování Zprávy jsou do 
tabulek pro hodnocení jakosti prací zpracovány ty tech

nologie, které se nejčastěji vyskytují. Pro ostatní techno
logie, jako např. nátěry betonových konstrukcí, 
mezerovitý (drenážní) beton, drenážní plastbeton apod., 
a pro nové technologie je třeba, aby zhotovitel dohodl 
s objednatelem/správcem stavby konkrétní formu Zprá
vy při dodržení hlavních zásad zpracování Zprávy, tj.:

- vyhodnocení dostatečného počtu u všech předepsa
ných druhů zkoušek

- vyhodnocení předepsaných parametrů a tolerancí 
všech provedených zkoušek

- celkové hodnocení

V následujících částech je uveden komentář k vyplňová
ní jednotlivých tabulek pro nejvíce se vyskytující tech
nologie.

31.P3.3.2.1 Beton, betonové konstrukce

Pro přehlednost je nutné, aby na začátku tabulkové části 
byla uvedena zmenšená kopie podélného a příčného 
řezu hodnocenou betonovou konstrukcí, např. mostem 
(u dálničního objektu se jedná o dva mosty vedle sebe). 
Do těchto výkresů se vyznačí a očíslují jednotlivé hod
nocené celky betonů.

V případě složitého zakládání na velkém počtu pilot je 
třeba přiložit též situaci (např. půdorys rozmístění pilot 
s vyznačením čísla piloty dle RDS, data betonáže) a vy
značit opět jejich zařazení do hodnocených celků.

31.P3.3.2.1.1 Složení betonů

Složení jednotlivých druhů betonů, použitých na stavbě, 
ve výrobně prefabrikátů i u dodavatele transportbetonu 
(dle schválených receptur) se vypíše do tab. 1. Uvést je 
nutno druh, lokalitu nebo výrobnu složek betonu.

Pro použitý beton musí být (dle zákona č. 22/1997 Sb. 
a nařízení vlády č. 178/97) doložen certifikát výrobku 
(v seznamu dokladů).

Betonárka: Pokud se jedná v celé tabulce o jedinou beto
nárku, lze příslušný řádek vymazat a název betonárky 
dát do nadpisu tabulky.

Složení betonu: Dávky kameniva a vody se vztahují 
k suchému kamenivu. Do vodního součinitele se započí
tává i voda, obsažená v přísadě (plastifikační).

Použití pro konstrukci: Uvádí se označení prvku kon
strukce podle přiloženého podélného a příčného řezu.

31.P3.3.2.1.2 Složky betonu

31. P3.3.2.1.2.1 Cement

Výsledky kontrolních zkoušek se vyhodnotí v tabulce.

Hodnocené období: obvykle 1 až 3 měsíce, při malém 
počtu kontrolních zkoušek je to doba betonáže objektu, 
nejdéle však jeden kalendářní rok.

Zpravidla bývají k dispozici pouze výsledky zkoušek 
cementárny. Jestliže provádí zkoušky též zhotovitel, 
resp. objednatel, je třeba tyto hodnotit odděleně.
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V odkazu na přiložené doklady se uvádějí v tabulkách 
čísla, odpovídající pořadovým číslům dokladů v jejich 
seznamu.

Spotřebované množství cementu se vypočte z výměr be
tonářských prací a z dávek cementu podle receptur.

Hodnocení četnosti kontrolních zkoušek se provede, po
kud četnost kontrolních zkoušek byla předem stanovena 
(např. ve zprávě o průkazních zkouškách nebo v kon
trolním a zkušebním plánu), nebo to vyplývá z příslušné 
normy nebo TKP/ZTKP.

31.P3.3.2.1.2.2 Kamenivo

Pro vyplňování tabulky 3 platí tytéž pokyny jako pro ce
ment (včetně hodnoceného období). Je třeba, aby hod
nocení bylo prováděno přesně podle ČSN 72 1512 (tj. 
včetně podílu zrn 05 a 3 u frakcí 0-4 a propad sítem nej
blíže nižším u hrubého kameniva).

31 .P3.3.2.1.2.3 Přísady + voda

Výsledky zkoušek se vyhodnocují v tabulce a doklady 
se přiloží v dokladové části

Druh přísady: plastifikační, provzdušňující aj.

Hodnocené období: jako u cementu.

Četnost zkoušek: u přísad se nehodnotí.

Voda: uvede se lokalita a v dokladové části se přiloží 
protokol s výsledky rozboru vody

31.P3.3.2.1.3 Beton

Výsledky kontrolních zkoušek vzorků betonů odebraných 
na staveništi resp. ve výrobně prefabrikátů, jsou vyhodno
ceny po jednotlivých celcích, vyznačených též v přilože
ných výkresech hodnocené betonové konstrukce.

Vodní součinitel je hodnocen na základě údajů v doda
cích listech transportbetonu (stanovuje se výpočtem ze 
skutečných dávek složek betonu, vypsaných pomocí vý
stupu z automatického dávkovače - váhy - do dodacího 
listu).

Pevnosti se hodnotí podle TKP a ČSN P ENV 206.
V poznámce je uveden doplněk ke kritériím hodnocení 
pevnosti betonu při počtu krychlí 1,2,4 a 5, kdy nejsou 
dodrženy počty, požadované podle kritérií 1 nebo 2 
v ČSN P ENV 206.

Pokud nebyla splněna kritéria pevnosti v tlaku, musí být 
např. přiložen doklad s posudkem projektanta a vyjádře
ní správce stavby, společně s výsledky nedestruktivních 
zkoušek Schmidtovým tvrdoměrem s použitím upřesně
ného vztahu mezi naměřenou tvrdostí betonu a odvoze
nou krychelnou pevností (zkoušení provádí a protokol 
o zkoušce podepisuje osoba, která má akreditaci pro tuto 
zkoušku) nebo musí být přiložen doklad o kontrolní 
zkoušce na vývrtu z konstrukce. Koeficient pro upřesně
ní vztahu se použije buď ze zprávy o průkazní zkoušce 
(povinná součást) nebo stanovený při kontrolních des
truktivních zkouškách těles zhotovených při příslušné 
betonáži (pokud jsou tělesa k dispozici, má tento způsob 
upřesnění přednost).

Hodnocený celek je posouzen jako nevyhovující, jestliže:

- není prokázáno splnění kritéria pevnosti nebo celek 
nebyl hodnocen pro nedostatek zkoušek,

- u betonů s předepsaným stupněm agresivity 5a, 5b, 
5c, 4a, 4b, 3a, 2ba není splněno kritérium vodotěsnos
ti, nebo zkouška vodotěsnosti nebyla provedena,

- u konstrukčních prvků v prostředí se stupněm agresi
vity 3b není splněno kritérium odolnosti betonu proti 
působení vody a CHRL, nebo zkouška odolnosti ne
byla provedena,

- u konstrukčních prvků v prostředí se stupněm agresi
vity 2bb není splněno kritérium odolnosti betonu pro
ti působení vody a CHRL ani vodotěsnosti, nebo 
požadovaná zkouška nebyla provedena

- vodní součinitel dosahuje vyšších hodnot než při
pouští ČSN P ENV 206 čl. 11.3.8

- konzistence překročí horní mez požadovaného stup
ně dle ČSN P ENV 206

- obsah vzduchu u provzdušněných betonů nevyhovuje 
požadavkům ČSN P ENV 206

- nejsou dodržena kritéria předepsaných speciálních 
zkoušek (např.obsah cementu, obsah chloridů, stano
vení reaktívnosti kameniva s alkáliemi), technických 
předpisů a ustanovení

V ostatních případech je beton hodnocen jako vyhovují
cí (s výhradami k nesplnění některých parametrů a čet
nosti zkoušek), pokud byla splněna všechna výše 
uvedená kritéria.

31.P3.3.2.2 Ocelová výztuž

Vyhodnocení jakosti všech druhů výztuží se provede 
v tabulce.

Druh výztuže: betonářská (měkká), předpínací (dráty, 
pramence, tyče), název laboratoře, která prováděla 
zkoušky oceli.

Hodnocené období: týká se odběru vzorků oceli.

Doklady číslo: uvádějí se pořadová čísla dokladů dle se
znamu.

Zpravidla se jedná o hutní atesty oceláren, prohlášení 
o shodě a certifikát pro betonářskou výztuž a pro předpí
nací výztuž. Pokud se jedná o dodávku oceli, která nešla 
přímo na stavbu, ale přes centrální sklad, je třeba, aby 
příslušná kopie atestu, platného pro tuto dílčí část do
dávky, byla označena místem určení spotřeby oceli.

31.P3.3.2.3 Betonové, železobetonové a předpja- 
té prefabrikáty

Jakost použitých složek betonu lze vyhodnotit 
v tabulkách. Velikost celku musí splňovat požadavky 
ČSN P ENV 206, čl. 11.3.5.2, je-li výroba kontrolována 
certifikačním orgánem, v ostatních případech se musí 
použít čl. 11.3.5.1. Při malosériové ambulantní výrobě 
dílců je způsob ověřování shody (definování hodnoce
ného celku) stanoven ve smlouvě. Vlastnosti použitého 
betonu se uvedou a zhodnotí v tabulce, vč. složení.
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V přiloženém dokladu výrobce - protokolu (STO, proto
kol o výrobě dílce) musí být uvedeny přípustné rozmě
rové tolerance (popř. další parametry tvaru dílce) 
a jmenovité i minimální krytí výztuže. Při nevyhovují
cím krytí výztuže při povrchu dílce, na který přímo pů
sobí prostředí se stupněm agresivity 2bb, 3b, nesmí být 
dílec zabudován. Pokud byl přesto zabudován, musí být 
následně rozhodnuto o opatřeních k zajištění sekundární 
PKO výztuže. Ve Zprávě musí být dokladováno, jak 
bylo v těchto případech postupováno.

Hodnocení přesnosti tvaru dílce se týká vstupní kontro
ly, prováděné zhotovitelem buď na stavbě nebo před ex
pedicí ve výrobně prefabrikátů. Při zabudování tvarově 
nevyhovujících dílců musí být dokladováno vyjádření 
projektanta a souhlas správce stavby.

Pro výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. a naří
zení vlády č. 178/1997 Sb. musí být předložen certifikát 
a Prohlášení o shodě.

31.P3.3.2.4 Kotevní materiál

Při použití předpínací výztuže musí být přiloženy dokla
dy výrobce všech kotevních prvků a materiálů o jejich 
jakosti v souladu s dodacími podmínkami a zákonem č. 
22/1997 Sb. (certifikát předpínacího systému, výztuže, 
kotevních prvků). Ve Zprávě se uvedou čísla těchto do
kladů (dle seznamu) a celkové zhodnocení.

31.P3.3.2.5 Opravy betonu

Pro vyhodnocení jakosti oprav betonových konstrukcí 
platí stejné zásady jako pro beton. Vyhodnoceny musí 
být všechny parametry, uvedené v TKP 31, pokud se 
u uvedené akce sledují.

31.P3.3.2.6 Železobetonová konstrukce

Železobetonové konstrukce, ať již monolitické nebo 
z prefabrikovaných dílců, se vyhodnocují v tab.9 po 
skupinách konstrukčních prvků, které charakterizují 
stejné požadavky na přesnost provedení a krytí výztuže. 
U mostních objektů na komunikacích směrově rozděle
ných se hodnotí levý a pravý most odděleně.

Přípustné tolerance jsou uvedeny v TKP, popř. v ZTKP 
stavby nebo v dokumentaci.

O postupu geodeta platí totéž, co bylo již uvedeno v před
chozí kapitole o pilotách. Poloha jednotlivých zaměřova- 
ných bodů musí být jednoznačně vyznačena 
v přiložených náčrtech. (Předpínané konstrukce se zamě
řují až po zavedení předpětí a po odbednění, poslední eta
pa měření je až po uplatnění veškerého rozhodujícího 
stálého zatížení, tj. po položení kompletního vozovkové- 
ho souvrství, říms a.p.. Výšky mostovky se zaměřují ve 
stejné síti bodů, jaká bude použita později i na ochranné 
vrstvě hydroizolace a asfaltové obrusné vrstvě.)

Překročení tolerancí musí být posouzeno projektantem 
a schváleno správcem stavby. Příslušný doklad musí být při
ložen, případně se uvádí odkaz na zápis ve stavebním deníku.

Kontrola krytí výztuže nedestruktivní metodou na vybe
tonované konstrukci musí být vždy provedena a vyhod

nocena u povrchu té části konstrukce, na kterou působí 
prostředí se stupněm agresivity 3b a to u všech dílců dle 
předem dohodnutého „Kontrolního a zkušebního plá
nu“. Protokol musí být ke zprávě přiložen.

31.P3.3.2.7 Předpjatý beton, předpínání

Každý předpínací prvek se hodnotí samostatně. V do
kladech musí být přiloženy protokoly o cejchování po
užitých napínacích pistolí, pracovních a kontrolních 
manometrů. Dále musí být přiloženy protokoly o průbě
hu napínání každého kabelu s výpočtem protažení a s je
ho porovnáním s vypočtenou hodnotou, s hodnotou 
vyplývající z pracovního diagramu při kontrolní zkouš
ce vzorku předpínací výztuže použité na témže objektu 
a se záznamem porušených vložek.

V komentáři ke krychelné pevnosti betonu v době před
pínání je třeba uvést stručně způsob ošetřování kontrol
ních těles. Při použití též nedestruktivních zkoušek 
Schmidtovým tvrdoměrem s ověřenou přesností lze 
tabulky rozšířit o vyhodnocení těchto měření.

Zkoušky pramenců a jednotlivých drátů předpínané vý
ztuže jsou vyhodnoceny v tabulkách.

Překročení tolerancí, uvedených v TKP, resp. ZTKP 
stavby a příslušné ČSN 73 2401 musí být posouzeno 
projektantem a schváleno správcem stavby. Příslušný 
doklad musí být přiložen.

Četnosti zkoušení předpínacího tyčového materiálu 
a způsob vyhodnocení kontrolních zkoušek musí být 
před zahájením prací dohodnuty se správcem stavby.

31 .P3.3.2.8 Injektování kabelových kanálků

Pro hodnocení injektážních prací se použije tabulka, 
která úzce navazuje na tabulku s údaji o předpínání. Do 
vytečkovaných řádek u položky „složení malty“ se uve
de:

- druh, třída a výrobce cementu ajednotka dávkování,

- obchodní název přísady ajednotka dávkování

Ve sloupci se potom uvedou množství jednotlivých slo
žek injektážní malt.

Doklady musí obsahovat zprávu o výsledcích průkaz
ních zkoušek, protokoly o injektáži jednotlivých kabelů, 
platný certifikát, Prohlášení o shodě a protokoly kon
trolních zkoušek

Pro vyhodnocení vlastností použitého cementu a přísad 
se použijí tabulky.

31 .P3.3.2.9 Mostní ložiska

Pro hodnocení uložení mostních ložisek se použije 
tabulka. Každý typ ložiska je hodnocen samostatně.

V přiložených osvědčeních výrobce, nebo v jeho doda
cích podmínkách, musí být pro každý typ ložiska uvede
ny maximální přípustné odchylky v osazení 
s případným upřesněním, zda tyto odchylky, nebo které 
z nich, zahrnují nebo nezahrnují měřičské chyby.

V protokolech geodeta musí být provedeny výpočty od
chylek a posouzeny z hlediska přípustných tolerancí. Při
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jejich překročení je geodet povinen prověřit přesnost 
svých měření a to zejména tehdy, požaduje-ii se vyšší 
přesnost (tolerance je zúžena o chybu z měření).

Případné překročení tolerancí v osazení musí být posou
zeno projektantem a schváleno správcem stavby.

V případě hodnocení dalších parametrů uložení ložisek 
se tabulky o tyto údaje rozšíří.

Úpravy úložných ploch, ochrana proti působení blud
ných proudů aj. se popíšou a jejich jakost vyhodnotí 
v komentáři k tabulkám.

Protikorozní ochrana ocelových částí ložisek se vyhod
notí v tabulkách.

31.P3.3.2.10 Mostní závěry

31.P3.3.2.10.1 Mostní povrchové závěry

Každý jednotlivý mostní závěr je hodnocen samostatně.

V přiložených osvědčeních výrobce, nebo v jeho doda
cích podmínkách, musí být uvedeny přípustné odchylky 
jak jednotlivých dílů tak i v osazení na mostě s případ
ným upřesněním, zda se uváděné tolerance zmenšují 
o měřičskou chybu.

Přesnost provedení jednotlivých dílů je předmětem 
vstupní kontroly, prováděné zhotovitelem konstrukce 
buď na stavbě nebo před expedicí ve výrobně mostních 
závěrů. Protokol o vstupní kontrole musí být v doklado
vé části přiložen.

V protokolech geodeta musí být provedeny výpočty od
chylek a posouzeny z hlediska přípustných tolerancí. Při 
překročení výškové odchylky v kterémkoliv místě závě
ru je geodet povinen přezkoušet přesnost svých měření. 
K podbetonování závěru lze přistoupit až po odsouhla
sení správné polohy správcem stavby.

Pro podbetonování závěru se použije provzdušněný beton 
(stupně agresivity prostředí 3b), jehož vlastnosti se vyhod
notí v tabulkách. Nutno uvést použité složení betonu.

31.P3.3.2.10.2 Elastické mostní závěry (EMZ)

Každý jednotlivý mostní závěrje hodnocen samostatně.

V dokladech musí být přiložena prohlášení o shodě, cer
tifikáty složek a protokoly o zkouškách použitého poji
vá a kameniva a schválení průkazních zkoušek směsi 
pro EMZ.

31 .P3.3.2.11 Protikorozní ochrana ocelových dílů

Hodnocení protikorozní ochrany povrchů ocelových 
dílů a příslušenství mostu se provede v tabulkách.

V přiložených Prohlášeních o shodě výrobců dílů resp. 
zhotovitelů protikorozní ochrany, musí být uveden po
pis použitého systému, jeho certifikace popř. schválení 
objednatelem stavby, tloušťky vrstev pokovení a nátěro
vého systému a přípustné tolerance v provedení.

Nedestruktivní měření tlouštěk vrstev je předmětem 
vstupní kontroly, kterou provádí zhotovitel buď na stav
bě nebo před expedicí dílů u výrobce.

Při nevyhovující jakosti protikorozní ochrany musí být 
zhotovitelem navržena a správcem stavby posouzena 
vhodnost doplnění ochrany dalšími nátěry.

Je třeba vyhodnotit tloušťky a event, i přilnavosti vrstev 
provedené po opravě.

31.P3.3.2.12 Izolační systém

Izolační systém se hodnotí v tabulkách. V přiloženém 
dokladu musí být uvedena konkrétní skladba izolačního 
systému, certifikace jeho složek, schválení systému 
MDS a technický prováděcí předpis.

K tabulce je třeba v textové části uvést, zda celistvost 
pokládaných asfaltových pásů byla překontrolována jis
krovou metodou (v případě oprav vad) a zda všechna ne
těsná místa byla dodatečně opravena, případně další 
informace o konkrétním izolačním systému. Rovněž je 
nutno přiložit protokol o provedené kontrole dokonalé
ho přilepení pásu (zápis ze stavebního deníku).

31.P3.3.2.13 Litý asfalt

Jakost směsi litého asfaltu a jakost položené vrstvy je 
hodnocena v tabulkách. Musí být proveden odkaz na 
příslušné kladečské schéma dle TKP v dokladových pří
lohách. Musí být proveden odkaz na příslušné kladečské 
schema dle TKP v dokladových přílohách.

Jakost kameniva a asfaltu se hodnotí v tabulkách.

Tloušťka vrstvy se počítá z rozdílu výšek povrchu LA 
a povrchu izolace. Výšky se zaměřují nivelací ve stejné 
síti bodů jako mostovka.

31.P3.3.2.14 Asfaltové hutněné vrstvy

Jakost kameniva, asfaltu a kamenné moučky se hodnotí 
v tabulkách.

Jakost směsi se vyhodnocuje v tabulkách, vč. jakosti 
vrstev. Ve Zprávě je třeba též uvést, zda výroba a hutně
ní asfaltové směsi byly ověřeny hutnícím pokusem, při 
kterém musí být na odebraných vývrtech prokázáno spl
nění požadavků na míru zhutnění a mezerovitost. Proto
kol o provedení hutnícího pokusu musí být přiložen 
v dokladech.

Tloušťka vrstvy se počítá z rozdílu výšek povrchu vrs
tev. Výšky všech vrstev se proto zaměřují ve stejné pře
dem stanovené síti bodů.

V protokolech geodeta o zaměření výšek musí být prove
deny výpočty odchylek ajejich posouzení. Je-li tolerance 
překročena, je geodet povinen prověřit přesnost svých 
měření, což musí být rovněž uvedeno v jeho protokolu.

Tloušťka se stanoví také na vývrtech a hodnotí se zvlášť. 
Na vývrtech se stanoví mezerovitost a míra zhutnění 
vrstvy a spojení vrstev.

Pozornost je třeba věnovat proměření rovnosti povrchu, 
zvlášť v oblasti povrchového dilatačního závěru a pra
covních spar.

Hodnocení měření drsnosti se prokazuje, je-li předepsá
no v TKP nebo ZTKP, ve zvláštní zprávě přiložené v do
kladech a vyhodnocené v textové části Zprávy.
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31.P3.4Vzor krycího listu souhrnné zprávy:

objekt č.

Zpráva č.j

Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla

STAVBA:
NÁZEV STAVBY:

NÁZEV OBJEKTU :
ČÁST OBJEKTU :

OBJEDNATEL :
ZHOTOVITEL :

PROJEKTANT ZHOTOVITELE :
MAJETKOVÝ SPRÁVCE :

DATUM ZAHÁJENÍ PŘEJÍM.ŘÍZ. :
DATUM PŘEVZETÍ :

DATUM VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY:
VYPRACOVAL ZHOTOVITEL STAVBY (RAZÍTKO):

JMÉNO ZPRACOVATELE:

PODPIS:

POČET STRAN ZPRÁVY CELKEM:

DATUM PŘEDÁNÍ ZPRÁVY:

ZA ŘSD ČR ZPRÁVU PŘEVZAL:

PODPIS :
DATUM:

KONTROLU SHODY ÚDAJŮ V ZPRÁVĚ S PŘILOŽENÝMI ORIGINÁLNÍMI DOKLADY A KONTROLU 
ÚPLNOSTI DOKLADŮ DLE SEZNAMU PROVEDL ZA SPRÁVCE STAVBY

JMÉNO:

PODPIS:
DATUM:

ORIGINÁLY DOKLADŮ O JAKOSTI MATERIÁLŮ A PRACÍ ZA SPRÁVCE STAVBY PŘEVZAL

JMÉNO:

PODPIS:

DATUM:

ROZDĚLOVNÍK ZPRÁVY A DOKLADŮ O JAKOSTI:

Výtisk, zpr. č. Rozsah Obdrží č.org.složky

č.l Zprávu Objednatel

č.2 Originály dokladů a Zprávu Majet.správce

č.3 Zprávu Zhotovitel
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31.P3.5 Příklad obsahu zprávy zhotovitele

Textová část

1 Popis prací

2 Výměry prací

3
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.1.3

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.7
3.8
3.8.1

3.8.2

3.9
3.10
3.11
3.12
3.12.1
3.12.1.1

3.12.1.2
3.12.1.3

3.12.2

3.11
3.11.1
3.11.1.1

3.11.1.2
3.11.1.3

3.11.2

Hodnocení jakosti
Beton
Složení betonu

Složky betonu
Cement
Kamenivo
Přísady do betonu

Jakost betonu

Ocelová výztuž
Železobetonové a předpjaté prefabrikáty

Opravy betonových konstrukcí
Železobetonová konstrukce

Předpjatý beton
Kotevní materiál

Předpínání
Injektování kabelových kanálků

Mostní ložiska
Mostní závěry
Mostní povrchové závěry

Elastické mostní závěry

Protikorozní ochrana ocelových dílů
Hydroizolace
Zásypy objektu, přechodová oblast
Litý asfalt
Složky
Asfalt

Kamenivo
Přísady

Jakost hotové vrstvy

Asfaltové hutněné vrstvy
Složky
Asfalt

Kamenivo
Přísady

Jakost hotových vrstev

4
Tabulková část

Závěr - celkové hodnocení jakosti

5 Grafické přílohy: Podélný a příčný řez mostem s vyznačením hodnocených celků 
betonu, půdorys pokládky asfaltových vrstev a hydroizolace s vyznačením 
denních pokládek, označení denních záběrů u PKO apod.

6 Seznam tabulek

7 Vlastní tabulky - výběr některých příkladů
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Dokladová část

8 Seznam dokladů

Tabulková část s uvedením naměřených hodnot zkoušek a dílčím vyhodnocením

SEZNAM TABULEK 

Číslo Název tabulky

1 Složení betonu
2 Vyhodnocení jakosti cementu
3 Vyhodnocení jakosti kameniva
4 Vyhodnocení jakosti přísad do betonu
5 Vyhodnocení jakosti čerstvého a ztvrdlého betonu

6 Vyhodnocení jakosti ocelové výztuže
7 Vyhodnocení jakosti železobetonových prefabrikátů

9 Vyhodnocení jakosti železobetonové konstrukce
10 Vyhodnocení jakosti předpínacích prací
11 Vyhodnocení jakosti injektáže kabelových kanálků

12 Vyhodnocení uložení mostních ložisek
13 Vyhodnocení jakosti mostních závěrů

13a Povrchové mostní závěry

13b Elastické mostní závěry
14 Vyhodnocení jakosti protikorozních úprav ocelového příslušenství

15 Vyhodnocení jakosti izolačního systému
16 Vyhodnocení jakosti kameniva a kamenné moučky pro asf. směsi a LA

17 Vyhodnocení jakosti asfaltů pro asf. směsi a LA
18 Vyhodnocení jakosti asfaltových směsí pro obrusnou, ložní nebo podkladní vrstvu

19 Vyhodnocení jakosti asfaltových hutněných vrstev
20 Vyhodnocení jakosti směsi litého asfaltu
21 Vyhodnocení jakosti vrstvy z litého asfaltu
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