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l. KonplctnÍ projektová dokuncBttca pr*fabrlkovanébo
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k díspozicí.
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Úvoo

Technolosický pokyn pro provádění prefabrikovanýeh a

nonolit1ckých ěc1 ailničnícb propuatků by} zpracován aa
základě výsledků řešgní vývojového úkolu R 11 314 064

'Progreeivní provádění silniěnÍch propuctků'.

Navržcr1ý eyatén je rrrěen pro výEtavbu propustků u ail-
ničních organizací. Systén nabízí buiÍ využití čel prefabri-
kovadch' vyráběnýcb ve foruovó technice, nebo čel nonoli-
tickýcb, betonovan5Ícb do rrniverzálníbo bednění. Bednění by-
Ia vyvinuta v ránci úLolu.

SJstén splňuje požadavkry orglrizací silniěního hoopo-
dářgtvÍ, jako jaou snadná a rychIá nontáž, trízká }rmotnogt
dí1ců, stab1lita vúči zennín tlakrJn, nožnost variability
různýcb světlostí trub i šiknost'i propuatku k ose konuni-
kace, onezení no}rých proceeů na gtavbě, nininum pracných
proceaů aouvissjícícb s budovánín bednění, nožnost využi-
tí pro rekonstrukci stávajícícb propuatkú a v neposledrrí řa-
dě úapora cenentu. Případné vyšší aáklady, ov11vněné cenou
prefabrikovaných čcl giln1ěníoh propul'tků' jaou vyvážeqy
výhodanl uvedeqýuí výše. V gouěasné době, kdy dochází k roz-
voji tzv. trancportbetonu' je ekononicky výhodnější použi-
tÍ kongtrukcí nonolitlcl5lcb.

Tacbno1osický pokyn je rozdělen na ětyřt záklední
ěácti:
I. Yýroba prcfabrikovan5lch dílců ěe]. gilníěnícb propuctků
II. llontáž prefabrikovaných ěel gíIniěních propuctků
III. Betonáž nono].itíckých ěcl ailniěnícb propuatků do

unÍvcrzálního occlovébo bcdnění
rY. Zvyšování r{nosnogti trub

Tři doplňující ěáeti tecbnologíckébo pokynu popieují
údržbu, bezpeěnogt práce 8 Eouvieející přcdpiey apolu
t doplňující literatrrrou.
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I. vÍnogÁ PREr.{ERIKovÁNÍoB DfLcO drr srr.llrČNÍcg

P_R3TSrK0

l. ZóL1adní pojny

hcfabríLáty, dokrrmentovanó v tonto tccbnologíckén
popnu, alouží k výctavbě nontovan5lch allničďcb
proPu,stkrl do jncnov1té avětloatl EOo m. Prcfabrí-
kovaná ěela popustl0' sa vyrábí ze že].ezobetonu
(B 33o). Doporuěujc te použití provzdušněného bcto-
nu pro zvýšcní mazuvadornoatÍ a odolnoatl protl
úělnHn poeypovýcb aolí.

Popia pnefabrikátú

bcfabrtkovaná čc1a jaou }rabicové dílcc' jcjicbž
trar jc uvcdgn na obr. ě. 1 a ě. 2 a ě. 3.
Horní tránec dílcc je opatřcn ťlvěna gviglýn1 plo-
rtupy ' 

jlntž jc po lngtclací. trouby do ěela vcypá-.
vón nonolittc$ beton, dotvářcjÍcí'in cltu ěaLo 1'
proprrsthr. tloušrka atěry dí].cc jc 15o m. ,íry'
je vyztužen kongtrrtkění výrtuŽí, zaručuJící pcvnost
dílca př1 nanLpulaoí..

Yýroba p'rcfabr1kátú

3.1 Fornovací tcobníLa

hefabrikovand ěela ec vyrábí Ve rpec1ílní occ}ová
formě.

Yýrobní dokrrngntacc této forry jg příIohou toho-
to trabnolog1ckóbo pol3lnu. Schéna forry jc uvcdcno na
obr. č. {.
Pop1a forry; uá ploobou pod1ahu, uložonou Ba vibraě_
níu ayaténu. třl ok].opnó bočnlcc Jcou' opatřorry vibró-
tor:y. Vc forně jaou uložcny třl trabicové vlož}yl YY-
tváŤgjící apolcěně prottup Y prefabrikovanén čale. DÝ&

nalá prottupy pro dodatcčnou nonolitickou zálivku jaou
Yytvářeny p1cchovýal krabicovýnni v1ožkarni (obr. 4,
pol. e).

2.

3.
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Velké krabicové vložky (3 K) jcou v pod].ezc forny fixo-
Yány svialýni trny. Celá forna jc uzavřcna ponocí kŤídlo-
vých natic. Sklon ěeIa je pro novoetavby g1lnic dán hodno-
tou 1 z ?, (Pro rekonstrrrkoí propuatLů 1 : 1).

3.2 Základrú naterÍál

3.2.1 Ccncnt

K výrobě bctonové orněai, r-něené k Yytváření díIců gc

použije Pc.tOo ncbo sPc 4oo' vyjínečně src 32' ČsN ?2 2110'
dsn 72 ?12L, 72 2L22).

Doba ckladování cementu nuaí odpovídat ustanoveníu
čsl ze 2110l '

3.2,2' Kanenivo

Drobné kancnivo (těžcné) o-,l nn' rcgp. široLá frakcr
O-8 n tř. B I. Isubé kamenivo těžoaél Příp. drccnd vg

frakcÍcb 4-6 m a 8-16 nm tř. B I. (dsil ?2 1'}I, ČSN

72 1'I2). Kvalita kaneniva nueÍ vyhovovat požadavkúr
Čst zz }512.

3.2.3 Voda

bz zkoušek lze pro v5trobu betorrrr připrrgtit pouzo pit-
rrou vodu. Vody z jiďch zdro jů jc nrrtno zkouěet, zda Y n1cb

obcaženó }átky nepřeaahují nnožrtví přÍpuštěBé čsN ?3 2028.
Používání jiqýcb vod průryllovýcb, aplaškových' alatlnqých
a bahnlckovýcb je pro výrobu 1 ošctřování betonr zakáránot

3.2.4 Přícady dď betonových sněrí

J.2.4.1 Příaady plactifikační eIcpšují tpracovatclnoat
bctonových aněaí a unožňují zmeněcní dávky záně-
sové vody a tín i sBížení ninožství cenentu pro
požadovanou peYnoat bgtonu. V obou případccb
66 zvyšujc kvalite betonu.
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Doporuěené přípravky: plactifikátor S

Uaaforn SF
Viskonent V (výrobce NDR)

3.2.4.2 Provzdušňovací příea{y vytvářejí rovnonněrně rozptý-
]'ené bublinky il ,o 2oo ,b; v nrrožetví 3 5 %

zlepšují trvanlivogt a předevšÍrn nrazuvzdornogt be-
tonu. Součaaně zvyšují odolnoet betonu prot1 rozto-
krJn roznrazovacícřr go1í.
Doporuěené příprav$ : vÚs.al

Poralan

. 3.2., 0ceI

Pro výrobu výztuže díIců gg používá oce1 ZťL" L0 425 (Y) 
'vyjíneěně 10 426 ('Í). První z nicb ná vhodnější paranetry

z bledieka gvařitelnosti.

3.3 Eletonová cněa

3.3.1 }íávrb složení bctonové gněci pro výrobu betonu B 330.

Doporuěené cložení grněei je:

Portlandeký cemant Pc 40o ..o.............. 40o k8
YodA .... o..... o........... o......... o.... 18O I
bobné těžené kanenivo 0-4 tř. B I ......1 o22 kg
Fubé těžcné nebo drcené
kanenivo 4-6 m, tř. B r .................. 257 k&
Ibubé těžené nebo drcené karnenivo
8-16 m, tř. B I o...... o...... o . o..... o... 547 ks

Př.ícady:

vÚsAL ...... o.... o...... o'1o % z hnotnogti cengntu
Plagtif1kátor s ........ 0'20-o'25 s sušir1y z hnotn.

cenontu
re8p. ...r..........o... OrB % roztoku Z hnotnostl

cementu
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ho zajištění přcdepsané jakoati
vádět zkoušky betonové gněel dle Čsx
a Čstl 73 1313 o

3.3.2 Výroba betonové eněg1

betonu je nutno pro-
73 1311, čsil 73 1312

K níchání betonové aněsi se užívá míchačky 8 nucen;ln
níchánín. Je třeba dodržet podroínky stanovené Čsr 73 24oo.
Správná doba míchání se ď ověřit zkouškou v eou],adu s

čsH 27 8511.

Dávkování vody 9e koriguje dle okanžité vlhkosti ksne-
niva. Doporučená zprgcovatelnoet betonové sněsi je
8-1o sec VaBe. Stanovení zpracovateInosti se provádí dle
Čsll 73 1312. Betonová sněs ge přepravuje od nísÍcího ;ádra
k formě ve vhodných přepravnícícb. Při plnění přepravníků
i forrny nesní betonová oněg padat z výšky větší než Or8 - 1'O'm,
aby nedoš1o k jejínu rozníšení.

3.4 Výroba dí1ců

Do oěištěné forry, natřené aeparátorom e eeetavené do
požadované figr:ry, se vLoží výztuž. ho separaci ae nejčas-
těji používá PREFOL' F0R0L nebo l{K o1ej. Yýz|-už neení být
znaěištěna naetnotou, h1ínou, tz{. apod. Přadem ge připraví
d]'e vý}reeů s gváže vázacín dráten. Zpevnění ctyků prutů lze
proÝést i bodovýni Bvary. Kry|"í 1ýztuže nuaí být aajištěno
dístančníni pomůckaml. Ťvar, polohu a BtaY výztužc ještě
před zepočetín betonÁža kontroluje zodpovědný pracovník t

Betonová eněg 8e z kontejneru sype na Lrabioové v1ož}ry
a z nich rovnoněrně rozhrnuje do dutin forry. V první fázÍ.
jc forna plněna přibližně do výšLy 1 n. Tcprve po rozhrnutí
betonové gněsl do dutin jsou epuštěrry víbrátory. Po zhutně-
ní této první vrstvy 8€ syP€ zbývající vnstva betonové sně-
al 6 převýšenín a opět se zhutní. Správné zhu}"nění so indi-
kuje vizuá1ně:
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- BeZQta na povrcbu betonové
6ouvislá vrgtva cenoentovébo

hladí zednickou Lžíc!.

3.5 Odfornování dílců

eněs1 ac zaplní
tnele. Povrcb Éte

a vytvoří gc

urovná a za-

Odformování probíhá po doatatečnén zatvrdnutí betonu,
z'e které rnůžene považovat nejnéně 40 % kontrolní lrycheIné
pevnosti, tedy 12 trdPa. V 1etnín obdob! Lze této pevnoeti do-
sáhnout za 2 3 dr1y.

Příěné vložkyl VJtvářející okénka dílcůr 8Q vyjnou za
3 - 4 hodírry po betonáží (při nízkých teplotácb o - 10 oc

tlc vyjnou za 6 bodin). Ve1ké prootupové lrabice.ge vyjnou
cca za 4 6 hodin po předběžnén poaouzení zavadnutí betonu.

OkJ'opné boěn1ce cpolu s ěaly to otvír.ají odfornují
(ponocí pák) za 4 6 hodin po betonáži. Zárovcň ac vyjnou
vložky prostupu. Dílec gg nezvcdá a nechá ae ne rozklopené
podložce min. 2 d4y.

Po transportu díloe na vLhčenou skládku ce forma řádně
očigtí a potře ecparátorem pro další použití.

4. Skladování * og"rrování dílců

Po kontrole zatvrdnutí prvEu jc dílcc přcnecen na urěe-
nó gkladovací uísto. Zálěaná lana t hákg augí být dinenaová-
na no narinální zatížcrr!. Dílce jeou skladovárry Y poloze, iež
je totožná a polobou uontážní. Jtná poloha to při gkladování
nepřipouští! Upevnění tranaportnícřr lan v1z obr. ,.

Hotové výrobly ce '-rrístí na kIinatizaění okládce až do

svébo dozrání (za norrnálnícb podnínek 2E dní) a to tak, abý

noh1y být úěinně ošctřovárry clrápěnín vodou (pro proběhnutí
úplné hydratacc cemcntu). S vlhěenín betonu !'Q nuaí zapoěít
íhned po uložení dílcrl na klínatizační skládce. PřÍ teplotě
pod +J oc !'c však kropení ani vlhčení betonu provádět neaníl
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5. Technická kontro].a a znečení díIců

Proceg probíbá souběžně s ugk}adňovánín. znJení se pro_
vádÍ nes!rytelnou barvou dle čstl ze 3ooo. hacovník OTK kontro-
1uje u výrobků:

vnější vlagtnosti (ČsN ?3 2045, 73 02so)

_ kontroIa rozněru 8 tvaru
- kontrola celistvosti povrchu, trhlin a vzhledu

kontrola hmotnosti (níra zhutnění)

nechenické vlastnoeti

- kvaIíta ,betonu r:rčenín }rycheIné pevnosti (ČsN 73 1311'
Čstt 73 1317, čsN 73 2031, Čsu 73 24oo' dsN 73 2404)

- kva1ita betonu rrrčenín k4lchelné pevnostl na hotových vý-
robcícb nedestruktivníni netodani (ČsN-?3 13?o, ČSN 73 1373'
čsx 73 2011)

- vodotěenost (Čsu ?3 132r na gtupeň 4)
nanátková kontrola výztuže (dle ČsN ?3 2o1l, ČSN ?3 13?6)
zar.éžovac! zkoušky prefabrikátů jcou až do udělení typové-
ho ogvědčení 51ť nepovinné
třída přccnosti výrobku je gtanovená ne základě charakte-
rigtik v ě}. 16 čsx ?3 0220 a tab. ě. ]. ňSynetrické odchyl-
ky 8eouetric\ých parametrů v5irobků a technologických 8co-
netric\ýcb paraaetrů procceů gtavěBí v E!." tříde Přcgnos-
tt pro prcfabríkovaná a ponolit1oké ěcIo propuatlnr Jc n8

záIladě uvcdcného 9 a synctr1ckó odchy1ly ! lo m.

6. Doprava a přejínka dílců

Erpedient uusí nít přebled o gkládcc hotových výrobkú
8 k erped1ci předat pouzc nejatarší z dílců požadovanébo ty-

. pu. Yýrobky neanějí být za skládky arpedovány před doaažcnín
požadované pevností (28 dnů). Dílce odebrané 8a skládky lze
přcpravovat n8 stavbu i na korbácb nákladnícb autonobiIů
ěi přívěsech. Frsfabrikované dílce přepravujene Y Bontážní
poloze, zajištěné proti poeunutí. Přcprava 90 řídí dopravní_
ni předpisy pro těžkou dopravu.
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Prefabrikáty' neodpovídající kriteriín technické kon-
troly, mohou být dodávárry a přabírány jen na zák].adě doho-
dy nezi dodavatolen a odběratelen. Rozcah dohody nusí ruoož-

ňovat dogažgní požadované kvality.

Zás adně nogní být pře jínány

dílce s€ závadani ořrrožujícín1 bezpeěnoot práca

při nanipulaci.
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II. Montáž prefabrikovaných čel siIničních propugtků

1. PřÍpravné prácc

Přípravu pro stavbu propugtků _ zcurrí práce, hloub-
ku založed, zajíštění zcurúbo tělega proti setuvu
po dobu výetavby atd. řeší individuálně projekt.

ZakládánÍ a nontáž

2.1 Zák1adová spára ná být nininálně v hloubce proczá-
ol, tzn. že nejvyšší bod epáry nusí být položcn
mín. 0r8 - 1l2 n pod úrovní terénu. Hloubku Epáry
udává projekt, který příhlédne i kc k1Ínatu lokali-
ty výatavby. Pokud je hloubenín základové rýhy poru-
šsna soudržnost zemir1y v základové spářc, nueí tc
přcd betorráží patřiěně zhutnit.

2.2 Zékladový bIok tvoří prootý beton v tIoušřce
o'8 _ l'2 tr a betonuje og na upraYenou epáru
v nezámzné hloubcc.

2-3 PodkladrrÍ deska te provedc z nonolitického betonu
alespoň B 135, tloušřka dcs$ nusí být nin. 1OO mm.
Pokud jeou v zák].adové spářc goudržné zeníny' roz-
proatřc 8e pod norrolitickou deekou štěrkopíaková
vrÚtva min. tIoušř\y 2OO m.

2.4 Pokládání dílců
Na podklaťlní dccku jsou ukládárry trouby i prefabri-
káty ěcIa. 1Ťouby jcou přiton pokládárry do bctono-
vého Lože nebo běžně do vrstvy štěrkopíaku (podrob-
ně jc popeáno do oddílu rv. ). '

2,5 Dotvořgní čel nonol1tickou beton. zá]"ivkou.
Koncová čáct betonové trouby, vsunuté do prefabri-
kátu ěeIa se obední dřevěnýn bedněnín, viz obr. č. 6,
což provede stavební teggř. BedněnÍ je Qvojité' 'bytvořilo přední i zadní gtěnu betonové záliv\y . Zad-

2,
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ní bednění nenusí být provedeno zvláště bedIivě, proto-
Že bude ponecháno v zásypovén nateriálu a netvoří pohle_
dovou část betonu. Zat o lícová stěna nusí být obedněna
precizně. Před provedenín bet"onové záLivky se spojované
čáeti zvlhčí. f;'ía4y zá1ivkový beton B 330 zpracov8te1-
nost Inax.8 s VeEer 9€ veypává do bednění dvěma prostu-
py v díIci, (viz obr. 4, kue a). Betonová záIivka je
zhutňovÁna ponorrgirn vibrátorem. Toto nelze nehradit např.
propichovánín tyčí ěi dusánín, neboř takto nelze dosáh-
nout kva1itního betonu.

Po zavadnutí a odbedněnt Lze provádět nono1itickou
betonáž B 25o) vtokového dna a výtokového koryta (viz
obr. č. 6). Betonáž ie prováděna z betonové sněsi o zpra-
covstelnosti nejméně 30 až 4o s VeBe, abJ nernuselo být
použito bednění na povrchové čáeti, koncipované do mír-
ného skIonu. Bednění se užije jen na přední sYislou gtě-
řlU. Horní spádová plocha je hutněna dusáním a hIadítkem.
Latí je vytvarována do předepsanébo spádu.

3. Bezpeěnostní zaŤízent nad propustkem

Pro navrhování a osazování bezpečnostního zaĚlzan! (svo-
did1o, zábradelní svodid1o, zábradlí) nad propuÉttken pls-
tí Čsu 73 6101 a čsx t: 6201. Nepředpokládá 9€, že by by-
1o součástí propustku.

4. Dokončovací práce

Po kompletnírn enrontování objektu a zatvrdnutí rnonolitic-
kých čáatí se příp. propustek obetonuje pro zvýšení
únosnosti trouby. Pak se provede zásyp zenincu. Zhutnění
zeniny se provede až po ].4 dnech zrán! monolitických čáe-
lí če1 -propustku. h.o zé,ayp je potřebný kvaIitní r1ateriál'
který nucí být propustný a nesní obsahovet agresivní lát-
ky. Zásyp se provádí po vrstvách 25 cn (nebo dle projektu).

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Dúkladně a obzvlášI pozorně ste zhutnÍ. Výběr zhutňova-
cích prostředků s€ provede už při návrhu projektul Pxo-
tože zhutnění nůže znaěně ovlivnit ve1ikoet zenního tla-
ku. Kriteríen je charakter lrutněné zanir$r. Po začlcněnÍ
objektu do etávajícího terénu ae provede záayp vbodnou
zeminou a zatravnění. Výtok. obIast případně odláždímo"

5. Kalová jínka

Je-li třeba, zřídÍ se u vtokového čgla kalová jínka. K8-
liště 9e vytvoří z Iornového kanene a nebo z betonu běž_
nýn způsoben před ěelen prefabrikovanáho čela propugtku"
Ksliště nusí být hluboké nin. 3o cn, jaho půdor7sné roz-
něry doporučujene upravit ng stejnou šířku prefabrikova-
ného če1ar mPř. 200 r 2Oo nebo 2Oo x 150 cn.
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IIr. futonáž nonoIitíckých ěe1 giIničních propustkt1

do univarzáIního oceIového bednění

Přípravné práce

probíhají totožně

Zekládání a nontáž

jak je uvadeno ad ff. 1.

1.

2.

2.l Zák1adová spára
2.2 Základový blok a

2.3 Podkladní deaka
- sB provedou d1e II.

zpr8vidla z betonu
2.4 Pokládání trub a 9oa

2.L a fI . 2.?
B 135

a fL ?,32

(600) - d1e fI. 2.4

3. Ogazení univerzálního bednění

Pro tvarování nnonolitického ěe1a je navrženo uni-
verzální bednění, jehož schéna je uvedeno na obr.
č' 8. Skládá se ze ětyř rovinných díIů, které jsou
vzájerorrě spojerry svislýn rozebiratelnýn klavírovýn
závěeen. Toto spojení rrrnožňuje využívánÍ bednění
pro plynutou změnu úh1u křížení (9o 600) silnič-
ního propuotku 8 ooou komunikace.
Stěny bednění jsou vyroberry z válcovaného plechu'
vyztuženého křížově navařengÍni pIochýni žeLezy.

7'ndgl cpodní část bednění nueí být zajištěna
proti rozjíždění půaobené tlakem hutněného betonu.
loto zajištění se provede náeledovně:

a) při betonáži základové desky' n8'které 8c budc
segtavovat bednění, lze v přeeně určenén nístě
uroístit válcovaný profil u v orientaci příruba-
mi nahoru a s koInýni záťezy v přírubách, jirniž
by procházela boční kŤídla ťormy.
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b) boční křídla bednění nebudou stažena zevnitř, tzn.
zajištění nebude provedeno přípravkem procházejícín
betonovou konstrrrkcí, ale budou stlačena zevně. To

znanená, že k úpatí boěních křídcl se uIoží tránky
po celé déIce, které sc zajistí tesařekýni vzpěra-
ni k terénu proti poeunutí.

. obednění úetí trouby ge proveda poílocí ocelovétro
komoIébo kužeIe, který t6 ěástcěně vt'utrc do'beto-
nové trouby propuotku a obetonuje 9€r víz obr. č. 8.
Toto bedněrrí nusí být sestaYeno 1ndíviduálně pro kaž-
dý objekt a pto každou š1knogt.
Kvs1itu betonu doporučujeme nin. B 25o, vodotěsnoet
V 4.

4" Betonáž propuatkr

Propuetek betonujcnc ponocí zafízen7, které je
k diapozici. Uk1ádání nonolitického betonu (nin. B 25o,
v 4) ge provádí po vratvách 20 cn, které ac ruěně hut-
ní dueáníu v ko1nén gněnu k ěikné stěně čela, abY byI
beton řádně zhutněn. Zptacovatelnoet použitého betonu
bude ncjnéně 30 - 40 c VeBe.

Poclední vrstva povrchu betonu ee pro větší odoI-
noat protl a8le8ivnÍn ěinitelůn vypálí cenenten g v9-
h}azeníno ocelovýn hladÍtken.

4.1 Uvolněrrí tónicte prostupové vIožkg

Při použití výše zníněného bednícÍho kónického kusu ntr-
at být pamatováno na to, aby tato pIechová vložka byla
věaa "utržena" od vadnoucího betonu 8 posléze z8vč8o
vyňata. ?.,t3ůrazňuje se důk1adné očištění a natřěnÍ bed-
nění vhodnýn separátorem (III. 4.2), aby jádro nez8tuhlo
v betonovén bloku. Tento pobyb 3e opaku;e v průběhu pra-
covní doby několilrát. UtržcnÍ buda provedeno tak, žd

za 1 až 2 hodiny budc kuželern pootočeno ko1ern jcho osy

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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za ponoci dvou navařených nanipu1ačních ok. Po jedno-
denním zetvrdnutí betonového b1oku 1ze jádro zcela
vy jnout. Stejně jako tornuto by1o u čel prefabrikova-
ných, Vtokové ěelo bude totožné s ěelern výtokovýn.

+.2 Odbednění

Odbednění se provede nejdříve za dva drry po bctonáži.
Uvolní Ét6 klavírové spoje a odgtranÍ sé přední a zad-
nÍ ěelo. Boční stěr\Y tlo odstraní vysunutím ze zářezů
profilu U. Pak ge provede prohlídka vybetonovaného
prvku. Dílec necháne gtát na podložce nejrnéně 2 dqy

při nininÁlní teplotě 15 oc, pro dosažení nanipu}ač-
ní pevnoati. Za ponoci jeřábu jej přemístíne na klina-
tizovanou (vIhěenou) skládku, kdc budou dí1ce vIhčer1y
a bude zabráněno ertrémnímu oslunění pohledových ploch.
Bodnění so důkIadně očigtÍ a natřc FOROLE!|' PREFOLffi,

. ě1 jiďn vhodnýn separátoreu.

tr Dokončovací práce

Dokoněovecí práce 9e provedor-l d1e Ir. 4

Objekt je třeba řádně zaěIanit do

rénu. Provedc 90 obsyp vhodnou zeminou
travní. výtoková oblaat gc dle potřcby

a If. 5.

stávajíc{ho to-
a zemina 8e aa-
od1á Žd{ .
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rv. Zvyšování únosnostl trub silničních propustků

Přednogtně by sc ně1y užívat Žel.ezobetonové trouby bez
nutnosti zvyšování únoenosti a až Y fuubé řadě zvyšovat
únoanost trub. Zvýšení únognosti trouby 1ze doeáhnout
jcjín obetonovánín a nebo uloŽanín do betonovébo 1ůžka.

1. Obotonování 9c provcdc z prostého bctonu a trouby
8e ná nístě obetonují tak, abý nejnenší tloušťka
nad betonovou troubou a na bocích byla 15 20 cn,
viz obr. č. 9.

2. U konetrukcí, které jsou uloženy Y zcni a nají lru_
hový průřez 

' 
jc tochnolosickv náročné provedení kva-

].itníbo zhutněnÍ zásypu po etranách propustku i v
dolní ěácti, v níetech, kdc }ru}rorá trouba propuotku
dogedá na terén. Při běžně užívanén postupu nplza Y

této ěáetí doeábnout poŽadované}ro zhutnění. z toboto
důvodu pokládáae trouby do bctonového lr1Žka. Střodo-
vý úhcl obctonování ac pohybuje od 906 oo 135ol (ncj-
vhodnější jr úhcl 12oo)' viz obr. č. 10.

^grl 
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v. Úarzua silničních propuotků

1. Kontrola objektu

Kontrola vybudovaného objektu se provádí vizuá1ním
pozonovánín a zhodnocenín stavu. Proh1ídka objektu
se provádí nejnéně dvakrát do rokg. Při podezřenÍ
na závažnější poruchu je nutno provést kontro}u čag-
těji, respektive přizvat odborníka ke konzu1taci.

2. Čigt0nt

Úěelen ěištění propustků 8 jejicb čel od sedimantů a
nánosů organického odpadu (větvičky, tráva) je zecho-
vánl plné prťtočnosti a tím zgne zenl škod, vyplývají-
cÍch z ouezení průtoku, recpektive ucpání propuetků.
V nepos1ední řadě ěištění zajiš{uje i estetický vzh1ed
a má i ekologický ilopad.

Čistěnl lze rozdělit Y podstatě do těcht o ťázíl

: čištění če1a a přileh).é vodoteče;
čištění žlabu se provádí ručně lopatou, nanegené
větvičkv ručně 

1

čištění trub propustku od usazenin se provádí t1a-
kovou vodoul
čištění zábrad1í, cvodide1 nebo zábradelnícřr 9Ýo-
didel se provádí košíaty Ža použití tekoucí vody
(c isterna ) ;
při odetraňování nÁmraz v€ vodoteči nebo če1e pro-
pu€tku se záoadně nepovoluje používání cb1orído-
vých roznrgzovacích prostředků.

Úorzua čel propuatků

Případné trhIirry v betonu čeLa propuetkun
olrazen I toztokv rozurazovacích prostředků
být odborně zhodnocerry e řešerry injektáží
ním, aby stsv nebyl dá1e zhoršován účin(y

zav i něné
apod" mugí
či zatnele-
mrazu. Pře-

3"

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



31

4.

tnelení Lze provést kva1itní jemnozrnnou polymereg-
mentovou naltou (, - .10 s PVAC na hrnotnost cementu).
Podrobněji víz náeledující tab. č. 2. Zábradlí, svo-
didIa ěi zábradeIní svodidla vyžadují předevšín ochra-
nu proti korozi. Při zjištění, Že nátěrové hnoty jrŽ
neslouží a oprýskávají, je Butno je obnovit.

Opravy povrchu betonu ěel propustku

Opravy trhlin v IÍci propustku byly iíž popsány
výše. Může však naetat případ většího plošného povrcho-
vého narušení, k čeouž přispívá korozivní činnost roz_
toků posypových eoIí g vliv mrazu. Další poructqr nohou
vzniknout jako důsIedek špatné technotogické kázně při
výrobě prefabrikátů ěe1, regp. če1 nonolitic\ich.

Projevují se jako hnízda, náIó prosycené cemento-
výn tnelcn, což bývá důsledkem nedoetateěného zhutnění
nebo špatně zaníchané betonové eněsi. Ze stejného důvo-
du se vyskytují i 'lunkry'', tj. vzduchové bublirry či
kaná}ky v betonu díIce.

hvnín krokern při opravách zníněr5Ích závad je d.o-
kona1é očištění povrchu aŽ do zdravého betonu (otryská-
nín tlakovou vodou, nechanicky). Na takto upraver5l povrch
ge apIikuje cement. správková malta. Tam, kde nelze za-
bránit přístupu a6Tesivních ěinide1, je vysoce výhodné
užití'po$nercementových malt' nebo plastnalt.

V tabuIce- ě. 2 jsou uvederry orieátační receptury
polymercenentových ma1t a dáIe p1astnalt 

"
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Tab. č. 2 Informeční recepturJ pro výrobu správkových
polynercenentových na1t a epox;rdových pIastna1t.

Receptura pro výrcbu 50 rg polymercementové nalty

konoponent : nno žs tv Í :

ovL'1op

konponent: nnožství:

ov1n1p

cement SPC 325 7,O7 kg
voda zárněeová 3,53 1

disperze PVAC 0116 kS
(DtIVrLÁx' SOBGAT 8p. )

písek T 25 35'31 kg
lupkový úlet 3153 kg

pojivo celken 11116 kS plnivo celken 18,84 kg

Doporučený poněr pojiva k plnivu I z 3r5 aŽ 1 : j
Po1ynerová nalta celken 50 kg

pozn. Disperze PvAc se rozředí zárněsovou vodou a teprve
přidáváne kamenivo a cement. Při dozrévání (tj. 28
po$mercementová na}ta nesnáší silně jší zvlhčení !t

pot on
dní )

Receptr:r8'pro výrobu 10 k8 plastnalty

komponent í množství:
ov1Jop

konponent: nnožství:
ov1n1p

chs EPOXÍ ].10 rc15 I']-3 ks

1u2iflle.N 0,12 kg

písek ť 25 7 ,95 kg

).upkový úlet o'80 kg

pojivo celken Ir25 kg plnivo celken Br7, kg

Doporučený poněr pojiva k plnivu

plastnalta celken: 10 kg

71

Pozn.: Epory - pryskyřice se nejprve sníchá s tužidlen a teprve
pak se přidá honogenizované pInivo. Ťuto sněe je nutno
dokonale promíchat a zpracovat maxiňálně do 50 ninut.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Konkrétní případy je vhodné konzultovat s organizacemi,
které již nají s použitín polymercelDentových malt a plast-
Balt zkušenosti (YLJŽ, NO, Doprastav, vÚrs' svB).

Pokud se závady líce projeví ve větších plocbách a

je;ich lokální v;,spravení by nepůaobi}o esteticky, je vhod-
nější ná jejich opravu použít torkretování , iež núže být
přÍpadně konbinováno a použitín výše uvedených noa1t. Hlub-
ší závady se zapIní naltou a povrch se upraví torkretová-
níB. Návrh torkretovací sněsi je uveden v tab. č. 3.

Tab. č. 3 NÁvrh torkretovací sněei pro plošné opravy če1
eilničních propustků.

Pozn.; Karnenivo (písek) nusí být zaoblená zrna a p$nulou
křívkou zrnitosti. Mu6í obeahovat nininálně 10 Í
jemných frakcí or1 - or5 nn, hlinité aoučáeti do

3 % (hnotnostních) nejsou na závadu. P].astifikátor
se dávkuje v tozmezt or5 - or75 1 na 1oo kg cenentu.
si}ikát je nožno užít v nnožství 10 - 20 % hrnotnoet1
cementu. WSAL se dávkuje a ťozmezí 016 - 1ro t
na L00 kg cementu.

Kvalitu opravenébo povrchu a jeho odo1nost proti působení
Erazu, předevšín rozmazovac ícb prostředků, zvýšíne použi-
tírn ochranných nátěrů, jak je uvedeno v tab. č. 4,

Komponenty Dávkování pro 0r1 n3

písek 0-4 trm

cement PC 35O
plastiťikátor.S
ailikát (etabilizaění přísada)
WSAL ( provzdušňovac í přísada )

r50 kg
50 60 kg
0,36 1

7 -9 ks
0,4 - 0,5 1

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Ťab" č. 4 Přeh}ed vhodných
odolnosti betonu

inpregnačnÍch rútěrů pro zvýšení
čel silničních propustků

ulchrenné nátěry proti korozi betonu

aplikace:notariál:

první nÁtěr 8e ředÍ 1:4. Hustota
nateriálu je cca 42rro Bé. DalšÍ
koncéntrovanějšÍ' až 1:2. Vrchní
zlepšit přidánín 2|5 % Lukofobu.

dodÁvaného
nátěry joou
nátěry 1zo

kŤgeičitan eodrqi
(vodní sklo)

nanáší 6e v tep1én stavu
cementový beton gtarší 3

přínno na suchý
něs íc ů.

tněný olej
(fernež )

inpregnaění přípravky na bázi epoxidových
pryskyřic. Nanáší ae na vyzráIý suchý be-
ton. Dodává Hlubna' vD &no.

EPÁcID' ÁcrD

Přípravek ge ředí vodou a 1ze jei nanÁšet
i n8 vlbký beton. Lze přidávat disperze po-
$nerů, např. soffi.AT 2802 ÁS; DISIPOL etB 45;
DUVII"AX KA 1. Dodávají Zápedoolovenské cg-
nentárny a vápenky Robožník. som-Át dodáva-
jí Chenické závody D.p. Sokolov ' DISAPOL do-
dávají Lučební závody Ko1ín, závod 1' DWT.-

I.{X dodává Duglo Šala.
práškový přípravek, ředí s€ vodou a přidá-
vá 6c soiGáT 2804 . Lze nanášet i na Ýlhký
podklad. Konpletní balení včetně sOnáT\r
vyrábí a dodává Íl.p. Rudné doly Jeoeník,
závod Vápenná.

přípravek je kva1iinější obdobou TERIZOLu.
Dodává reNP Kar}ovy Vary '

Foznánka: Všechrr'y z uveder5|ch nateriálů }ze nanÁšet jak stří-
káníro, tak i nátěren štětkou.
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Vr. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při výrobě díIců

8 nontáži ěe1 propustků

Při výrobě prefabrikátů je nutno dodržovat tsoZ ve
všech dí1čícb poetupech. Pracovníci, zúčagtněnÍ n8 vý-
robě nusí být řádně proškoleni v oboru bezpečnostních
předpísů' týkajících 8e jejich ěinnosti.

DúIežitou povirrností vedoucího pracovníka je za-
stavit práci na svěřenén pracovišti, jestIiže by pokra-
čování v ní ohrozilo život nebo zdravÍ pracovníků nebo
rnajetek podniku a učinit opatření k odetranění příěin
ohrožení a k obnovení práce.

Na sk].ádkách základních nateriálů ee zakazuje vy-
stupování pracovníků na bronady sypkých hmot (písek apod. )

pro nebezpečí zaeypání a udušení. Stejně tak se zakazuje
vptup do cementového si1a za účelen shození nalepených
vrstev ceoentu.

diatgnt a opraYy níchaěek nísícího jádra nusí bez-
podnínečně probíhat jen při vyjrnutých pojistkách pří_
a}ušného rozvaděče. Rozvaděě přitom Busí být výrazně
označen výstražnou tabulkou.

Mechanizaěal zařlzea! nísícího jádra, zdvihadla,
dopravní prootředky a uázac! prostředky onějí obgluho-
vat bezvýhradně osoby k tomu určené, přezkr:šované ve
stanovených lhůtách.

Je naproato nepřípuatná obs1uha zaŤlzení osobami
si-ce Jinak oprávněnýni, a}e jejichž zdravotní stav so
zhorši1' podnapiIýni či pod v1iven ťarmako1ogickych pří-
pravků oznaěer5ictr vykřičníken.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Výrobní for'nrs pro výrobu dílcr] musí být uzenrněna, její
vibrátory musí být zapojerry odborníken, izo1ace přívodních
vodičů nusí být kontro1ována a chráněna před poškozenírn.

E1ektrický přívod musí rnít odpovídající jištění.

Vazaěi a všichni dělníci, podí1ející se na zachycování
dí1ců do závěených prostředků a další manipuleci' trugí pro-
jít odborným školenín a složit vazačské zkouš}qy. PŤi práci
9e nugí řídit předpisy ČsN 27 0144. Pracovníci, vytvářející
dílce, nesní běhen vibrace stát na vibrující forrně a nueí
při vibrování nít nasazer]y gluchátkové cbrániče. 0světlení
prgcoviště nusÍ být provedeno v souladu s normou ČsN ?3 0'11
a čsH 36 0046.

Při přepravování zavěšených dí1ců (případně forem ne-
bo jiného nateriálu) je zakázáno pohybo-.'at se ěi prodlévat
pod zavěšeným břeneneu.

Při práci s€ separačníni prostředkjt, odrezovačgu a ji-
ďrni hořlavýní chenoikáIíeni je třeba se řídit předpisy
čstl 65 02oI. Bezpečnoatní znaěky pro tuto ěinnost jgou uve-
derty v Čsu 01 8o1o. Při manipulaci s chenríckýni přísadam1
(Si}ťix apod. ) škodícíni zdraví, je nutno řídit se doporu-
ěeníni výrobce pro wz.

Příprava a rea1ízace progre8ivních si1ničních propuet-
ků se řídí výnoay nÍnisterstvs stavebnictví k zajištění bez-
pečnosti 8 ochrarry zdraví:

B 3 - Předpia pro předvýrobní přípravu, přípravu práce a

prac ov išt ě
B 4 - Předpio pro zenní práce

B 5 - Předpis pro betonářské a zednické prÁce

B 6 _ Před;jie pro práce n€ strojích, se etroji a ge stroj-
níní zařízeními.

Pokyrry pro bezpečnou manipulaci s rypadly, nak1adači,
autojeřáby apod. obganuje ČSN 27 7oL2.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Při nontáŽí| kontrc1e' ěištění, údržbě a oprevách ob_
jektů nusí být pqacovníci pouěeni o bezpečnostních pravid-
Iech a předpisech. Nesazené stroje 8 dopravní prost,ředky Du-
sí být pňi pracích za provozu opatřerry předepeaďm výstraž-
ýn označeníu - přerušovanýa oranžovýn světlen na viditel_
nén nístě.

Při výstavbě i ridržbě propustku je pracoviště nutno
oznaěit tak, aby byla zajištěna bezpeěnost tohoto praco-
viště. 0znaěerrí 8e provádí znaěkani ve su\)'glu Vyhl . 99/89 sb.
Při práci s rrátěrovýuri hnotani je nutno si uvědornit, že
některé z nich obsahují jedovaté složky (guboxidy olova apod. )

a proto práce nusí probíhat v souladu s vyhláškou č. 56 a

57 / 67 Sb.
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vII. Souv ise jíc í předpisy a 1iteratr:ra

Čsu 01 8o1O Bezpečnostní barvy 8 značky. Všeobecná
ue t anov ení

Čsiq 27 0143 Zdvihac7 zalízeo{ (provoz)
čsu 27 0144 Zdvihací. zařlzení (vázání)
Čsu 27 oro2 Silniční výIožníkové jeřáby
čsu 27 7ol..2 Lopatová rypadla 8 nakIadača
čstl 36 oo46 Uně1é oevětlovÁní v průqlslových závodech
Čsu 6, o2o1 Hořlavé kaparirv. hovozovny 8 sklady
Čsr 7e 1'11 Kanenivo pro stavební úěely - základní

ugtenovení
Čsn 72 LrLz Hutné ksmenivo do betonu. Tecbnické

požadavky
čstt 7z 2110 Cenent. Spoleěná uetanovení
čw zz 2121 Portlande\ý cenent
Čsx 7z 2L22 Struekoportlendssi cement

- Čst't 72 3ooo Výroba a kontrola betonových gtavebních
díIců. Spoleěná uetanovení

ČsN 73 0031' St sEv 384-?6 Stavební konstrukce a základy.
Zák1adní ugtanovení pro výpočet

Čslt 73 oo33 Stavební konstrukce a základy. Základní
ustanovení pro zar,tžen!

ČsN z: oo3' Zattžení stavebních konstrukcí
Čsu 73 oo37 Zenrrí a horninový tlak na stavebnÍ kon-

strukce - Návrh
čsN z3 oo9o Zakládání gtaveb. Geo1ogický průzkun

pro stavební úče\y.
čsu 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí
Č': 73 o22o Přeenost geometric(ých paranetrů ve výstgvbě.

Navrhování přesnosti etavebnÍch objektů.
ČsN 73 1oo1 Základová půda pod plošnýni záklsdy
ČsN 73 12oo Názvosloví v oboru betonu a betonářsKých

precí
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ČSN 7] 1201 Navrhování betonových konstrukcí
čsN 73 L205' ST SEV 1406-78 Betonové konstrukce. Základní

ustanovení pro navrhování
ČsN 73 1311 Zkoušení betonové sněsi a betonu. Spoleěná

us t anovení
ČsH 73 1312 Stanovení zprgcovatelnosti betonové sněgi
Čsu 73 1313 Stanovení obsahu vzduchu v provzdušněné

betonové sněei
Čsu 73 1321 Stanovení vodotěsnosti betonu
Čsu 73 13?o Nedestrukt. zkoušení betonu. Spo1ečná ustanovení
ČsH 73 13?3 Tvrdoměrné netody zkoušení betonu
Čsu 73 1376 Radiografie betonových konetrukcí a díIců
Čsx 73 1317 Stanovení pevnosti betonu v tlaku
Čsu 73 200]- Projektování \tonovýcb gtaveb
čsN 73 2028 Voda pro výrobu betonu
Čstl 73 2031 ,Zkoušení stavabních objektů, konstrukcí

a dílců. Spoleěná ustanovení
ČsN 73 24oO Provádění a kontrola betonových konstrukcí
čsu 7: 2404 Statistická kontrola a posuzování betonu
Čstt 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrr:kcí
Čsu zJ 0280 PŤesnost teonetrických paranetrů ve výstavbě

KontroIa přesnosti rozněrů a tvaru stavebních
dílců

ČsN 73 2045 ZjišřovánÍ hnotnosti stavebních dílců
ČsN 73 3050 Zemn! práce
cN 7.3 3422 Natěračeké práce gtavebnÍ. Nátěry na kovech
Čstl 73 5t0o Názvosloví silničních komunikací
čsN 73 6101 Projektování eiInic a dálnic
ČsN 73 6200 Noatní názvosloví
Čst't 73 62oL Projektování a prostorové uspořádání nostních

objektů
Čsu 73 6203 Zatížení urostů

čsN 7] 6206 Navrhování betonových a Že1ezobetonových
mostních konstrukcí

čsN 27 8510 Stroje a zaŤ7zen! pro výrobu směsí. l'{íchačky,
betonárny, ma1térrry. Všeobecná u8tanovení
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,]sN 27 85].]. Stroje a zaflzen! pro výrobu gněsí.
0yk1ické níchačky

0N 73 009' Geologický průzkum pro stavby silničních
konunikací, že1eznic a letištních ploch

0N 73 6242 Navrhová!í vozovek na sílničních a dálničních
mos tech

0N 73 6243 Provádění vozovek na silničních 8 dálničrrícb
noetecb

STŘ 52 Silniční těleoa ' }989
sTŘ s6 Vybavení g příslušenství silnic, 1989

Výnoey Ministerstva stavebnictví 3 3r B 4, B 5, B 6

Vyh1 , 56/67 sb. a 57/67 sv. Jedovaté a zdraví škod]-ívé
1átky

Vyhl. 5/87 Sb. 0 dokumentaci staveb
Vyb1. 99/89 sb. 0 pravidlech silničního provozu
Vyhl. Ia1/8L sb. Zák].adní podnín}ry dodávty stavebních prací

Íng. Pruška : T].aky na objekty v zennín těleee (Praha 1964)
Ing. Dratva, Ing. Polášek: Zvětšování únoenogti potrubí

uloženého v rýze při náeypu
(Inženýrské stavby č' 7/62,
str. 248)

rng. Pruška: Nové korrstrukce anižující tJ.aky zenních těIog
na objekty v nich uložené (Is ě. L2/6?)

rng. čermák, Ing. Pejchota: Zvýšení únoanosti potrubí
u1ožcného v zeni ponocí
stlaěiteIné vJ.oŽky ( Is ě. 3/ 64)

Á. l{yslivec a kol': Mechanika zemin (SNTL Praha 19?o)
P. Petar a kol.: Zakládání gtaveb (SNTL haba 1973)
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Yydal l túinigteretvo vnitra čsR - Správa pro dopravu

Zpracoval : Silníění vývoj Eřno, moetní oddělení
Irrg. Ludni1a černá a kol.

Realizaění výotup rezortního úko].u tecbnického rozvoja
lnr csR - sD ě. R 1]' 314 064 Progrecivní provádění
gilniěních propuetků.

Náklad : 32o výtiakú
Poěet atran : 40 (bez přílob)
Fornát z A5

Tiak : Silniění vývoj &no
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