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1. Úvoo

Tccbnické podnín|y pro provádění žeLezobetonových
monoIítickýcb dcsck epřažedcb g prefabrikovanýrni Doc-
ní\y (zejnéna vsT) nogtů pozernrrích komunikací jaou zpra-
cováqy na zá}Iadě výsledků řešení resortního úkolu
ě. R 11 31r 065 'sitniční noety z betorrových prefabriká-
tů, apřažeqých a řeIezobetonovou nonolitlckou deckou",
který byl řešen v letecb 1969-].99r. TP jcou urěer1y zejné_
Da pro organizac€ v půeobnoati SD.

Technické podnín}3l ae zabývají 'etavebníní bnotami,
přípravou a výstavbou epřažcné dce$ a také kontrolou
paranetrů, Keré že}ezobetonová decka nusí epIňovat. Po-
pioují univerzální bedněrrí používané na všecbr5l typové
déIky vyráběných noeníků vsa' jeho nontáž a denontáž.
Při montáži bednění je použita konzolová lávka přicř5lce-
ná na epodní přírubu noeníku. Výhodou těcbto ponůcek jc
nalá hnotnoet, jcdnoduchá a rychIá nontáž. Výrobní do_
kunentace je uložena u SíIniěního vývoje Brno a budc po
dohodě. ee SD poekytována zájemcún o výrobu těcbto e1e-
nentů. Obsahuje výkreoy k výrobě konzoIy pracovní lávky,
bednění konzoIovitě vy1oŽané epřažené deaky a ťorny bední-
cích degek nezi noení$l.

l

I
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I

i
I

I

I
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2. SILNIČNÍ MGSTY z BEToNovÍcH pnrragRrKÁr8 vsr
spŘeŽnnťcH s Žnr,pzonr-toNovou DEsKoU

Noaní$ YST nají jednoduchý tYar obrácenébo píemenc

T s neměnnou apodrú přírubou pro věechr1y déIky nosníků
o šířce ?3O run. Stejná je i tloušřka atojirrg }8o ruo kon-
atantní po celé délce a výšce nogníku. homěnná jc pou-
ze výška stojiqy, která záIe|.t na typové dé].ce.

Nedílnou gouěástí konatrukca noetů z těchto noení-
ků je že}ezobetonová deeka, která je 6 noeníky apřaženÁ
a ná rozhodujtcí význan pro celkovou únosnoat. .Iejí
tloušťka je 1o0 - 18o nn podle základní typové řady a
je uvedeno v typových podkladecb pro noeďty vsT. Linit-
ní vy1ožení spřažené deeky přee ].íc příruby krajního Doa-
níku uůže být ulax. 300 nrn' resp. 665 rnrn od jeho og}r

Spřahující výztuž nosníků je z oce1i ].o 425-v a
vystupuje z ploch,y etojirly.

Výrobní tolerence železobetonové rnonolitické deeky
jsou -5, + 1' IIun (viz tYpové podkIady).

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



3.

3.1

STAWENÍ HuotT

Základní rnateriá1y pro v3trobu betonové gněs1

3.1.1 Cegent

K výrobě betonové směs1 pro otavbu spřahující deoky
8e použije cenent Pc 4oo (475) (ČsH zz 2L2L). Doba
sk}adování cenentu nusí odpovídat ugtanovenín
ČSN 72 2110.

3.1.2 Kamenív o

K výrobě betonové eněai ae pouŽije kanenivo podle
ČSI.t 72 1511 e Čsu ?z 15re. Kamenivo neglrí obeabovat
škodlivé }átry v takovén nnožství, které by rnohlo
nepříznivě ovlivnit trvanlivost betonu nebo by1o pří-
činou koroze výztužc. Z důvodů honogenity sněgi ge

doporučuje použít kamenivo přírodní ze etejné loka-
lity.

Vo9a

Vodu na výrobu betonové s[Běsi a ošetřování betonu lze
použít bez zkoušek pouze pitnou. ogtatní voda musí
být odzkoušena laboratorně1 mueí Be prokázat, že ne-
obsahuje látkJ přesahující přípuetné nnožatví dle
čSN ?3 2028. Četnost 1aboratornícb zkoušek záněsové
vody stanoví zkušebna, která provedla průkazní zkouš-
ky betonu. Jakost 8e prověří vždy' jakniIe vznikne
podezření nebo nožnost změr1y chemického s1ožení zá-
něsové vody. Je to v případě použití neetabilního
zdroje vody, ovlivněného zemědělskou nebo chemickou
výrobou, apod.

3.1. 3

Přísady do betonu3.2

Přísady a přírněs1 se používají pro zlepšení vIaet-

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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ností betonové gněai a zetvrd1ébo bctonu. Při použití
plastifíkátoru Bo zlepšuje zpracoYatelnoat betonové gně-

8í, zvIáště při použ1tí oatrohrannébo kangn1va. Dálc
unožňuje použít nenší nnožetví záněaové vo(y. V obou
případech gc zvyšuje kvalita betonu. DoporuěeďBi pří-
pravly jeou např. Plaetifikátor S, Unaforn SF, Vigkonet V.

Retardaění (zponaLovací) příea{y ac používají Bcj-
néna v letnín období pří. betonÁžícb většícb konstrukcí,
kdy je potřeba v průběbu betonážc zachovat "živou" etyě-
nou spáru. ,rednín a přípravLú je např. Ralantol.

Příeady povzdušňovací vytvářejí rovnoněrně roz-
ptýlené vzduchové bubIinky a 5o az 2oodta, které v nnož-
gtví 3 -5% zlepšují trvanIivost a předevšíDBrazuvzdor-
nost betonu. Souěagně zvyšují odo]'noct betonu protÍ roz-
tokr]n rozurtzovacích go].í. Doporučené přípravky jeou
např. Vugal, Poralan.

Příaady do betonu mugí odpovídat čsn ze 2320,
čsH ?e 232L a Čsn 7z 2322. Použití příead do betonu'
dávkování e vliv na vlaetnoeti betonu nuaí být ověřeno
před začátkeu betonáže průkaznírní zkouškamL.

3.3 Ocel

Yýztuž epřažené žeIezobetonové deosl u VST noeníků
je řešena z rovr5lcb výztužrlýcb vložek bez ohybů při
obou jejich površích v zákIadních vzdólenogtech koloo
na nogrúkJ i rlo nm a rovnoběžně e noerd$t i 2oo nn
(viz typové podklaóy). Tato záeada platí 1 pro šikrné
konstrukce, přiěenž příěné výztužné v1ožkry e1edují šik-
most u].ožení noeníků. Výztužné ocele ee dodávejí ve třecb
etupních pověřené jakosti podIe Čsn 42 0139 8 oevědčenín
jakoeti a hutnín ategtem.

Používá ge ocel 10 425 (v). Z hIedieka eveřitelnoati
ná teto ocel nejvhodnější parametry. Podélnou výztuŽ

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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rovnoběžnou g noEníky lze etykovat přeaahero tak, aby
v jednon průřezu nebyla atykována vÍcc než jedna po1o-
vina vložek. Příěnou výztuŽ ge doporučuje nestykovat
z důvodu pracnooti vůbeo.

Př1 konstrukcícřr širěícb než ja zajietitelná dé1-
ka vyráběných výztuŽýcb vložek je možno předen připra-
vit noar5in 8var€E ctykovanou výztuž potřebné dél}y tak'
aby jí Y jednon průřczu nebyla atykována více než jed-
na třetina. Pro výztuž deasl lze rovněž využít i KÁRI
gítí, nebo evařovaných eítí z výztuže lo 425 (Y) PřÍ
zacbování odpovída jící navržené pIochy výztwže.

Kontro1a výztuže před betonáží' odchylky prutů od
etanovené polotry' odchylk3 polořry styků a evarů ae řÍ-
dí Čsr 73 24oo.

3.,{ Betonová gněg

Betonová gměg musí avým složeníln zajiatit požado-
vané v1astnosti betonu 8 ohledern na její vý'robní techno-
Iogii a dopravu. Návrh' příprava výroby a výroba betono_
vé sněsl, její doprava' zpracování a ošetřovcní, kontro-
la jakoeti betonové eněet i betonu gc řídí uetanoveníni
řady ČsN uvedenýcb v odet. 8.1. ZabývajÍ so jak jednotJ-í_
výrn.i složkanÍ tvořícíni betonovou sněe, tak požadav$l
na vlaetnoeti běben zpracování (zpracovatelnost, obea}r
vziluchu a vody), tak i požadavky na kvalitu zatvrdIého
betonu a způeoby jeho zkoušení (pevnoot, vodotěsnoet,
hmotnogt, tvar i rozměr)' Výo1edken ná být zajištění
kvaIity betonu' ho noetní desku je předepsaný beton dle
typových podkIadů B 330 (B 28). Da]'ěí požadavky na vlagt-
noeti žeIezobetonové deeky joou v kap. 6.

Kontro1ní zkoušky betonové gněgi a betonu se prová-
dí v rozaahu ČsH z: 24oo.

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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odbedňov ací proetřed$ - eeparát orT

Peo dogežení de1ěí životrlooti ocelov5ích plechr1 po-
užívr:ných jako bednění pří budování epřažené železobeto-
nové desk5l a také pro leřrěí odbednění je nutno využívat
vhodných přípravků. Jednín z nich jaou kvelitní eepará-
tory. Nejvhodnější z nich jaou na našen trhu výrobky
z lllubrry Brno Forol 8 Prefol. Jsou to emulze, které Eo
před vlastním použitín ředÍ v poněru 1 : l a|Í 1 z 5.
Forol je obzv].ášř výhodný pro 8vou nalou chenickou akti-
vitu. Vhodné vlastnoeti roá také polypropylénový olej,
který nenarušuje etrukturu betonu a půeobí jako ínpreg-
nační prostředek betoDU. Používání nafty je z blediska
ekoIogie zakázané. Doporuěené příprav$l ae apIikují tak,
že na řádně oěištěnou fornu ge nestříkají, nejlépe potlo-
cí rozprašovacíbo zaÍlzer:í a ma}ébo korapresorll. Nágtřík
se provede ještě před nontáží bednění.'

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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4.1

9

vÝaozu BEToNoví SffisI Á

Výroba beionové eněei

vHoD}rÉ }mOHÁNISMY

Pco vlastnosti betonové eněal i pro lepší organ1-
zaci práce na etaven1št1 je nejvýhodnější odebírat be_
tonovou gměa gnluvně ve stacionárních betonárnách. Ťy-
to by neněly být vzdáIerry více než 40 km od ataveniště.
Betonová eměg 8e dopravuje autodomíchávačem. Tomuto zpú_
gobu je třeba dávat přednoet.

Pokud by bylo z vážných důvodů nutno vyrábět beto-
novou směe na staveništi, musí 8e k tomuto úěelu použít
rníchcčka 8 nucer5Ím rníchánín, hmotnogtnín dávkovánírn ka_
meniva, cementu i vody a o přísIušnérq výkonu, který za-
bezpečí zabetoncvání decky jednoho noetního poJ'e za je-
den pracovní den, třeba i v prodloužené pracovní gněně.
Výkon uníchscího zaťízení by tedy něl být aai 15 - 20 n3A.

Poatup dávkování jednotlivých e1ožek do níchaěky
probíhÁ tak, Že 8e bud všecbny složky dávkují goučagně
E nríchání probíhá v jedné f ází nebo při dvoufé,zovén
postupu se nejprve dávkují jenné eoučástí opolu s vo-
dou a po zaníchání 8e přidá hrubé kanerr:ivo. Případné
alternativní posttrpy 1ze užít po odzkoušení, zejnéna
po 1aboratorní kontrole zamíchené betonové arněsí.

Dávkování příead 8e provédí zpravidIa objernově.
Pro dávkování Lze použít dávkovací zaŤízenl na príncipu:

a ) odněrné nédoby g plovákovýa zaŤízením na onezení pří-
toku s vyprazdňovénín eamospádem nebo nuceryÍnu

b) pístového dévkovače 8 proněnlivým zdvihen

c ) čerpání čerpadly s konstantnín nebo regu].ovatelnýn
vý'konen omezet5in čaeovým spínečem

Pří dévkování je nutno dodrŽet záeadu, že Be pří-
sady dávkují spolu ee zóměeovou vodou v co nejdelšín
časovérn úeeku.

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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4.2 Mechanisqy

K hnotnogtrúmu dávkování eložek eněei je třeba:

- zágobník ce'nentu a dopravníni šneky (3o t)
oddělené skladování jednotlivýcb ťrakcí kameniva
a přihrnovacín zařízením

- nádrž na vodu s čerpadlen, pokud není zaveden vodovod

Vhodný necbanianus je např. betonárna CE 22, výkon
19 - 2L n3/h a velikoetí zangar or33 n3.

4.3 Doprava betonové eÍněeí

Doprava betonové eněsi je závísIá n8 vzdáIenosti
míeta její výroby od etaveniětě. Přepravní prostředky
přistavené k betonárně k naplnění betonovou aměsí musí
být čisté a prázdné.

Při dopravě transportbetonu mr}že dojít ke změnán
některých vIaetnoatí betonové eměsi (např' tep1ota a
zpracovateInost), proto ae nusí zajistit předepsané
vIastnoeti pro níeto a dobu přejín}ry. StanoveryÍ doprev-
ní postup transportbetonu musí být proto k diopozici
na betonárně v níetě obelu\y i v kabině řidiče přeprav-
ního proatředku jako sanoetatný dokIad.

4.1 Vnitrostaveništní doprava betonové oněsi

Tínto ae rozuní doprava v obvodu etaveniště' kde
nůžeme použÍt:

a) žIaby a skluzy - použití do sklonu 45o
b) pásové dopravn1\y - skIcn do 15o, doporučená vz,d{-

Ienoet aei 15 n. NesnÍ se dopravcvat emĚs velmi
mě}<ká a tekutá.
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1.1

c) koše na beton přenísřované jeřáby (např. I(B 5o11?na 0'5 E', xts 700 na 0r7 n') jsou vhodné pro gně_
si ve1oi někké až někké.

d) ěerpadla na betonovou aroěg píatová nebo menbránová.

4'5 T:ii1*-::::::1_::::1_:_*::1*
Přeťl ukládánín betonové eněsi ec nusí provéet

kontro].a rozměrů, tvaru a provedení bednění, provedení
a uložení výztuže. PouŽitín vbod4ých dígtgnčních pod-
ložek ge zajietí přesná tloušťka krycí vretvy betonu.
Bednění nuaÍ být čieté a-kovové části natřené Bepa-
raěnín přípravken.

Betonová aněs nucí být zpracována co nožná nejdří-
ve po zaníchánÍ, v případě tranoportbetonu ihned po
ukoněení přejín\y, bez dodatečného přidání vody. uklá-
dá se rovnoněrně v jedné vodorovné vrstvě směrem od
nejnižší|ro nígta prot1 epádu. Pogtup ukIádání beťono-
vé sněeí a butnění etanoví projektant moatního objektu.
Vzh1eden k zaLéžovárl! nosníku betonen spřažené desky a
smršřovárd položeného betonu ee doporučuje poatupovat
z obou konců noetu do gtředu. Směe neaní padat z větší
výěky než 1r5 rn. Souěasně g ukIádánín ee provádí butně-
ní (vibrování) betonové eněsi ve stejnén směru jako při
ukIádárrí. PřenÍeřovárú již uložené 8 zhutněné YratYy se
nedov oluje .

Při práci je třeba dbát řádného vyplnění bednění
aměsÍ a také tobol abJ nedošlo k poaunu nebo přetvoře_
ní výztuře popř. bednění. Teplota povrchu podkladu před
betonáží nesmí být nenší než 5 oo a teplota betonové
sněoi před uloženín nesmí klesnout pod 1o oc. Spřaže-
né betonové konstrukce před zmonolitněnín nueí být
epolehIivě probřáty na teplotu nejrnéně 5 oc a tuto
teplotu je třeba udržovat ež do dogažení potřebné
pevnosti.
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4.5"1 Vibrace betonové eněsi

Vibrace se dělí na dva druhy:

a) vnější vibrace pomocí příložqýcb Yibrátorů norrnÁl-
ní frekvence, víbraěních latí

b) vnitřní vibrace pornocí ponornýcb víbrÁtorů vyeoko-
frekvenčních, nechanických' pneumgtických nebo \y-
drau1ickďch

Záaadou při vibrování je rovnoněrné rozložení úěinku
vibrátorů do betonové směg1 € poetupnýn pře}rývánín
oblastí účinku vibrátorů. Při použití ponorryÍch v1brá-
torů negmí být vpichy uníatěny vícekrát do stejného
roísta a vzdálenost 8ousedních ponorů negrní převyšo-
vat 1,4 násobek viditeInébo poJ-oněru účinnosti vibrá-
torů. Ponorryl vibrátor muaí nít takovou délku pracov_
ní čáeti, aby byIa zhutněna betonové eněg v celé
t1oušťce desky (dé1ka prac. části ponorného vibrátoru
nusí být aspoň o'8o násobek tloušťky degky). Vpicřry
je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibráto-
Tu B výzluží a bedněním. Při zbutňování povrchovýni
vibrátory 8e postupuje v pruzícb tak, aby 8e p3.ochy
účinnogti přeheýva\y o 1o0 až 20o nm. Použitýn vibrá-
toren muaí být bezpečně zhutněna betonová eněg v ceIé
tloušíce desky.

4.6 hacoyní spfuy

Pracovrrí apáry nusí být provederr.y a upraveqy
podle dokumentaCB. Není-li poloha pracovních spár
etanovena v dokumentaci, Lze betonování konstrukce
přerušit pracovníni epáranl jen vyjínečně, a to
v třetině aL ětvrtině rozpětí des$l, kolno k hlavní-
mu tIaku. Před dalšírn betonovánín rnusí být pro za-
jištění dobrého epojení ztvrdlého betonu g da1ší
vrstvou čeretvého betonu povrcb pracovní epáry peě-
1ivě připraven. Ke zvýšení jakostí epoje se naneoe
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na s t arý bet on 20 50 rnrn

tonové aněai bez nejhrubší
pouřije příeada do betonu,
ncvého betonu ke gtarému.
průkazní zkouškou.

t1uetá vratva příelušné be-
frakce karreníve nebo Bo

která zvyšuje přilnevost
Přísada nueí být ověřena

4.7 Cěetřování betonu

Předpokladem dosažení požadovaďch vlastnoatí be-
tonu je dodrŽení vhodr\ých podnínek pro lrydratací cenen-
tu. Při tuhnutí a v poěátcích tvrdrnrtí je třebar abJ be-
ton bJ1 udržován v nornálních tepelně vlhkostnícb pod-
n'ínkách. Nejméně 7 dní negmí být čerstvý beton vi'otav€n
škodIivýn účinků-n, jako joou sitné och1azení, ohřátí
nebo vyeušení. Mueí být přiton chráněn před působením
dešřové, proudící nebo 88re8ivní vody a také před mg-
chanic}gÍm nebo cheníc$Ín poškozeníB. Při ochraně proti
odpařování vody 8é použijí folie, rohože nebo jiný vhod-
ný způeob ošetření. Se zvlhčovánín betonu ee započne
ihned, jaknile beton ztvrdl natolik , že nedojde k vy-
p}avování cenentu. Děje ae tak vlhčenýni rohoženi ne-
bo vIhčenýni geotextiIieni. U1ožený beton se nusí stá_
le udržovat ve vIhkéro stavu nejméně po dobu 7 dní při
použití .cementu portlandského nebo struskoportIandského.
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BEDNĚNÍ sPfu Žg}rÉ DEsK.Í

Princip a popis základních konoponentů

5 .1 .1 Eolzglg grgcgv4í-léo$ ( obr . č . 1 )

Konzola je provedena tak, že může být doprsvena
na nígto určení jednou rukou montážníka, který se bu-
de po}1ybovat po přírubě noeníku vsT. Hnotnost je
L7,7 k8 (elogpeL zábradlí ná hrnotnogt 1r9 k8) a je
opatřena pohodlnýn držáken v těžiěti výrobku. Konzo1e

Iávty je avařenec z U-profilů ě. 50, doplněqý kapsou

z ocelovébo plecbu tl. 3 nm nÁeuvnou na přírubu noa-
nÍku a onezující pohyb konzoIy po oaazení. Je opatře-
na zabezpeěovací pákou, jejínž otoěenín je zabráněno
sklouznutí konzoly z příruby nosníku. Samovolnému

otoěení pá\ry zpět.zabrání zabezpeěovací šroub. N8

vnějšíro konci konzoly je navařena kapsa pro eIoupek
sábradlí lávky, která také fixuje podlahu Iávky z

prken.

5 .I.2 !ý",'1né stgjEa-bgdně!í ( obr. č . 2)

S).oupek etojky je tvořen třemi aavzéjem do sebe
zésuvných dílců vyrobených z ocelového plechu t1.J rnm.

Přís}ušné výš\y 8e dosábne vysunut{n díIců a fixcvá-
nín klíqy z ocelové tyče pIoché tl. $ mm. Nosičem sa-
notné dessl bednění je vodorovr5i U-profi1 č. 5C sva-
řený s hornín dílen stojky. Jeho koncem bližšín k nos-
níku prochází upravený šroub vedený maticí navařenou
k nosníku zevnitř a destičkou z 3 nm oceIového plechu
přivařenou k jeho přírubán. Stabi].itu otojky zajietÍ
dole přivařený U-proťil č. 50 a příložka z ocel. plo-
ché tyče 25x6 ErrD. l,iani.pulace a výrobken je anadná
(hmotnost }1'2 k8). Konzo}a i epojka jaou opatřer\y na-
vařenýni háčKy pro zacirycení vézacího drátu. Vjcluvr:á

stojke 6e pro jednot]'ivé typiaavlYté výšky noeníku
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upráví. Zcela zgsunuté aloupky jsou r:rčeny pro noení-
ky a déIkou 9 n a výěkou E = 470 nn. Vyounutín prv-
ního eloupku ne druhou a třetí polobu klínu znanená
zvý'šení na 550 nn a 7o0 nml tj. pro nosní$l 12 n a

15 m dloutré. ho 18 n a 2]. o noeníky 8e vysune déle
proetředrrí ěást na 1. nebo 2. polohu, č,!až a€ výška
stojky znění na 8oo lE a 9oO on. Pří použití bedně-
ní pro noaní$ 24127 nebo 30 n je nutno vyněn1t pro_
střední díl za delší, který olouží k naetavenÍ vJíšek
t{ = 1ooo nm' 1100 Ínrn a l2o0 nn. Naatavení jednotIi-
vých výšek je patrno z obr. 2.

5.1.3 Deeka !e!n!n! (obr. ě. 2)

Je tvořena oceIovýn plecbem tl. 3 mn velikost1
2ooo x 650 mm 8 !o-ti nn o}ryben, jehož proatřednictvÍn
je etojkou bedněrú deeka přitlačene ke stojině VST-
nosníku. Y příe1ušných vzdálenostecb je deeka pro-
vrtána pro průchod upravených šroubů. Hnotnoet bední-
cí des$l je 33 kg.

'.1.4 
Ee9nšn! polIedgvé hrar11 gpřažené-dee$l (obr. č. 3)

Bednění pohledové hrar1y tvoří pá8 1B0 ruo vysoký
z oce1. plechu 3 nm tluetébo, dIoulrý 4 rn. Pokud tloušř-
ka spřažené des\y přesáhne J.8O run, je třeba vyrobit
ocel. pás na níru dIe tloušťky této dee$l. Ťyto pás-
nice jeou průběžně spojové.rry kapsami z téhož plechu
ve tvaru obrácenébo U těsně při}ébajícÍho k pásu.
Kapsy jsou přesně zapuštěny do vybrání na koncích pÁ-
sů tak, abJ jejich horní hrana byla bez výškového
akoku

Přesný tvar hrarry spřažené deo$l 8e zíaké 1ibo-
vo1ným zakřivenín pésnice a jujím držerJn úchytkani,
jejichž princip je zřejný z obr. -1. Jednd 8e o vyfré-
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zovanou oce1ovou kogtku, itž procbází oce1ové kruho-
vá tJč r jejíž hákovité zakončení epoěívé v kapsácb
z ocel". trubky přivat-.ené k pcsnici ve vzdálenostech
po 50o nn. Vyeouvánín a zaaouvánín tyěe se tvoří
tvar o}raje i ganotDá šířka noatovky. Yýslednou po-
lohu tyěe zajiotí šroub, který zároveň tlaěí tyě k
degce bednění a fixuje tak polohu ce1é úchytky.

5 .I.5 pp9nĚ"1 ge zi-ngs!íB-vgT ( obr . ě . 4 )

Bednění spřažené deoky negtrí být uIoženo 8vou
plochou po celé délce na stojinách nosníků. Proto je
použito jako bednění železobet. degek (obr. 5) o roz-
měrecb 4o0 rnrn a 560 - 710 nm tl. 3' rnrDr Délka deaek
je proměnná, protože. zéLeží na ogové vzťtálenooti ulo-
Žea{ noeníků- Max. mezera nezi přírubani nůže být
}60 nm- ŽeIezobet. desk3l ae uloží tek, Že jsou voa-
zer\y nezí dvě stojirry a vJěnívajíc! lýzluž je polo-
žena na její borní plochu.'Ne výrobu bedrrících desek
8e použije beton B 20.

ho bedněrú železobetonové dea$l ae může použít
i jirrych nateriÁlů jako jsou dřevěné deeky, překliž-
kE, osinlcocenentové dee$l apod. Mugí ge však dodržet
podmín}ry uchycení bednění ke etojinárn nosníků vsT'
které jsou etanoveny v typových podkladecb rrPÚ Praha
pro nooní$ vsT.

5.2

5.?,1

Montáž

osezení lrgcgvgí-lgv$r (obr. č. 6 )

}ía patě stojiqy krajního
vé otrery ) se nanesou značp

nosn'íku VST (z pohledo-
po3x6O0+1r2O0+
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+ 3 x 600 + 1 x 200 nrn atd. až do konce noeníku. To-
to označerú 8s nůže provést ještě před osazenín nosníku
a e1ouží pro roznoíetěnÍ výsuvrr,ych otojek. P-ři nontáž1
ae pracovník polrybuje po přírubě noaníku, jecnou ru-
kou se přidržuje ok opřahující výztuŽe a dopraví kon-
zoIu lávtry na potřebné nísto. Tano konzolu nagadí n8

přírubu přibližně doprootřed mezi znaěky a zajiatí ji
pákou a tu zabezpečovacín šroubken

Jaknile jaou urníotěny všecbrv konzoIy, vytvoří 3s

kompletní pracovní lávka podlahou z fošan a zábradlín
ze sloupků zaaunutých do kapee na konci každé konzo$.
Hó}ry na eloupcích unožňují osazení prken jednoduchých
i dvojitých (v rnígtě naotavení roadel 1 nezimadel).
Dvcjité zábradlí 8e ještě opatří u podlahy ochrsru1ou
1ištou o výšce or1 m jako ochrana proti pádu přednětů
a proti podkIouznutí. Tato cchrenná lišta i prkna zé-
brad1í 8e zajišíují proti posunutí přiteženíro dráten
k sloupku zábradlí. Konce fošen tvořící podlahu se sty-
kují na 8r8z uproetřed pole nezi dvěna konzolani lrívky.
Toto po1e 8e vyzLuží plechero t1. 2 mm délky 650 m
s koncovýrcí záhyby n8 kaŽdé atraně '|J na za konzolu.
Tín je zabezpečena etebilita podIahy proti nazvednutí
(obr. č. 8). Únosnost podlahové fošrry 4x2o cn je počí-
*"óna ne sí1u 2 r 1kN působící ve třetinÁch pole me-

zí konzo1ani se stupněn' bezpečnosti 3r5.

",.?-.2 lÍon+-é'ž univerzá1rúho bedně4í (obr. 6 I ?)

Z hctové pracovní lávty sB přikročí k roontáži bed-
nění. Vý'suvné atojk3 ae připraví v přís1ušné dé1ce
(otvor'y pro klír1' ve třecb dílech eloupku urnožní zatIu-
čenl k}ínu jen v jednom eměru tak, aby 8e jejich vy-
tloukání rnohlo provést od pracovní lóvky směren k nos-
riíku). Osadí se přesně v místech značek a pracovně se
jejich stabi1ite zajístí vázacín drátern. Ten se prov1e-
če střídavě báčkem nB eIoupu a hóčkem na konci kcnzoly
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pracovní lávky. }la konci nosníku YST se využije 2lve-

dacího otvoru k prov1ečení a ukončení drátu.

Upravené šrouby, jež jeou eoučástí výeuvďch
stojek, jgou zašroubovárry na doraz. N8 tyto trr\y čty-
řech ved1e sebe stojícícb nosičů se osadí bednění des_

\y tak, aby o\yb zapadl nezi stojku a etojinu noeníku-
Jednotlivé trny g6 spojí 8 nejbližším oken epřahují-
cí výztuže někoIikánésobnou snglčkou z vázacířro drótu
ve výšce agi 20 mn nad oceIovou bednící deskou (obr.2)-

Poe1edníno krokern k aeetavení bednění je nonttiž
oce1. pÁeů bednících pohledové hrarry spřažené desky
na bednící dásce. Do kapes na páou bednění 8e zaau_
nou hákovitě ohnuté }rubové tyče, čÍruž se může bední_
ct pás postavit přibližně v místě budoucí hrany dee-
Ly. Poté ae n8 volný konec kuIatir1y a zároveň na hra-
nu dee$r bedněnÍ nasune kostka vodiěe a šroubem za-
jistí výelednÁ poloha pásu (obr. 3).
Bednění je tímto připraveno na realizaci spřažené
des$.

5.3 Demontáž bednění a pracovní lévky (obr. č. 7)

Při denon!áži bednění
zoIové lávky, bez které by

llé, hlavně z bezpečnostníbo

oe využije pIně f.rrJcce kon-
by1o cdbednění t éměř nenrož-
blediska.

Po vyt}učení spodních klínů ze stojek becrrěnÍ 3e

spustí střední díl výsuvného sloupku stoj\y vůč! e;.cd-
nírnu dílu o jecen otvor. i.iocí}í 8e snížení o ICo nr, a

deska bedněn{, by1a-1i řádně ošetřena seilnrátoremr !]C-
klesne. Frctože trr\y je<lu kuželovitě ťrézov ÁrL'' , neb:í-
ní pokleau. Pokud nedojde k poklesu bednící des}:y,

u'loIní 8e pok1epánírn po ceié p1oše bedníc{ <iesky. Po

F)rovecení tcho'"o úkonu nůže do jít k oarno+"nóau odkLin. -
r:í bednící desi;l a v3ísuvďch stcjek. Ťyto čústi b.Jrri: -
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nÍ 8e Bohou pokládat na hotovou odbedněrrou apřáženou
deeku, kde jeou dá1e odebrár1y a odk11zerry z mogtu.

hacovní lávka ge núže ještě ponechat a rgůže

eloužit jako ochrana proti pádu z noetu, nebo 8e ťle-
nontuje. Denontáž proběhno tak, Že podlaha z fošen Bc
poguno vždy na. předposlední konzolu a po uvolnění za-
jišíovacího šroubu a táhla ec poslední konzola eejme
z nosníkrr. Uvolněné konzo\t se nobou odnášet po zbu-
dované železobet. deece nebo po !Íracovní lÁvce nt
břeh. Y žádnén přÍpadě le neení rozebrané čágti akla-
covat na 1ávce.

5.4 Úprava povrchu po odbednění

MezÍ nejěaetější vady povrcbů patří vzh1edové ka-
zJ t nezbutněrÉ nígta, případně štěrková hnízda, eurš{o-
vací trhlírry 

' 
zpravidla kopírující někkou výztuÍ, po-

vrchů konstrukce pří použití tekutých betonových eně-
gí. v případě Železobetonové epřažené deeky je nutno
zejména dbét na to, aby její povrcb by1 rovný a tvořil
dobrý podklad pro pokládku izo].ace. V případě nerovností
je nutno povrch opracoYat např. broušeníro.Čágtí konatruk_
ce nezaplněné betoneo a štěrková hnízda narušují funkci
konstrukce a mueí se vysekat až na hutný beton, peělivě
ae očístí od uvolnědch čáetí a před nanesenín nového
betonu se důkladně provlběí vodou. Tato rníeta 8e mueí
peělivě zaplnit zhutněnou betonovou eněeí' podobného
sloŽení, jako se použila při betcnoYání konstrukce podle
prověřeného technologického předpiau.

Opravy běžqých vad nueí být oznáneny inveetoroví,
opraYy závažnějších vad, obrožu jíct furrkci kongtrukce
se minoto zpravidla projednávají 1 8 projektantem.
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5.5 :: :::!-:::::: 1_::i::*_li:Y
Inv.entární bedněrrí korrzolového vy1ožení epřaže-

né deest a ]'ávka jaou evýní rozněry konstruovárry na
tvary noaníků vst. Proto uchycení vybovuje pouze na
tento typ a variabilita bedněrd je dána proměrůivou
výškou etojiny u prefabrikátů vsT. stojky bednění a
bednící deeka jaou dirnenzovár1y no zat!.Ženl od betono-
vé arněsi v páeu 57r5 cn podél etojirry na t].. ukláda-
né betonové grněa1 do 24 cn, t.jr Do rovnoměrné zat!-
žer:d v tomto páeu 6 kN,/n'.

Pnacovní Iávka je navrženo g bezpečnoetí 2ro
pro nosník délky 9r0 n a pro zalíEerú 6 kl{ (rnateriál
a pracovníci). Toto zattženl ae nůže pohybovat po láv-
ce bez onezení.

5-6 Bednění znonolitňujících že!,bet. desek u jinýcb noeníků

Iry
U těchto nogníků tvoří bednění apřažené des$ pří-

mo prefabriké'tl který je ve tvaru obráceného 'U'. Spáry
aezt nosní$l jeou 2 cm a těoní ao aefareten. Mohou se
však použít i jiné druhy těanících nateriáIú.

I:29
U nosn{ků vznikají po u1ožení nez1 hornín1 příru-

bamÍ mezery 2a - 35 cn. Podle požadavku odběratele mo-
bou být ve výrobně vytvořerry ozuby v horní přírubě
o šířce 1 5 cm a hloubce 1 ctr, rnEXo však 2 CElo Slou-
žt pro uložení bednění znonolitňujíc ! žet. bet. deos/.
Jako ztracené bednění 8e používá azbestocenentové des-
ky tl. 12 - 18 nrn, pozinkova4ý plech, lanínované dře-
vov1áknité des$l nebo deaky z neměkěeného polyvirry1chlo-
rióu (Duroplast ) .
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I:LI -M

JLž při návrhu nogné konstrukce 8e zásadgé předpokIá-
tiá, Ža nooníky KU-lí jeou dodávárry na stavbu se etřední bed-
nÍcí deskou. Dodávané bedněnÍ nezi obě atěr1y K{J-L{ tvoří 4 cn
t1ustá betcnová degka vyztužená eítí. Deaka je 2 n dlouhÁ a

je opatřena 1 oky z páeovó ocele a 2 x 4 ks pojistnýnt prvky
plroti vtlačení bednící deeky do dutirry nosníku; }la stavbě
je plovedeno pouze utěgnění podélných opar š. 3 cn mezi
kříd1y eousedních nosníků např. Áafareten.

lr!p-:,zg

Eednění epřažené desky tvoří samotné noenísl M, neze-
I'y rnezi nirni 2 cn ee těení jako v předchozírn případě.

Pohledová strana u těcbto nosníků se nůže např. bednit
J:)echo1'ý'mi pásy, které lícují g hranou krajního noeníku a
jsc,u přichycerry k vystupujíct výztuží nosníku rádlovacíro
r.il'ti tem.
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6. TECE{oLOorcKo-TEcHNIcrÍ KvÁLIT}.TIVNÍ PAzuIGTF'Y DESKY
l{osTovlff sPŘ.qŽET'rÉ S PoDtLNÍrrr nntonovúur PREF^BnrtÍly

Kvalitativní uživetelské paranetry že1ezobetoncve
desky ahrnují záeadní technická řešení a zabezpečují
všeobecnou kvaIitu při navrhovéní a provádění této
konetrukce. Jde o že1ezobetonovou desku spřaženou a pl.e-
fabrikovanýni noetníni nosní$l typu vST' ŽvP, IZM, I-!]o,
KU-Mr PoPř. desku mostovky mono}itické NK Bostu. Žele-
zobetonová deska je nedílnou součáetí NK při použití
těchto noaníků e vzájenrrá interakce nosníků a deeqy'- rnÁ

rozhodujíct lýznam pro únosnoat NK. Konstrukční t1ouŠť-
ka desky je rúzná a záviat zejnéna na druhu použ,itý'ch
nosníků, rozpětí a zatěžovací třídě (je,jí t1oušřky joou
uveder1y v typových podk1edech). Železobetonová des}:a nltl_
aí tvořit kvalitní podkIad pod izolaěrJ systéru (souvl-st.v:
protože se upouští od provedení vyrovnávací vrstvy.

6.1 Kvalita betonové desky

Beton epřažené deaky nusí vyhovět zékladním pož,o-
davkům navrhované značIqy betonu (nin. B 3]o) podle Čsx
73 24oo a ČsN Pl-tw 206. KontrolnÍ zkoušky s€ prc,t,É'dí v
rozsahu ČSN 73 21oo (Provédění a kontrola betonových
konetrukcí)' Prověřuje se a posuzuje předevšín kr'yclrel -
ná pevnoot' přÍp. pevnoet v tehu za ohybu. Zkouší se
pod1e Čslt ?3 131?, 73 131s. Rozhodující vliv na kvelitu
betonu rná však dodržovÁrú př.edepsené techno1o6ie bet.ol;ť.-
Že, včetně ošetřovéní deskry po betonÁži.

Pevnost betoru v tahu povrchových vrstev

trro daIší próce nav8zující ne zhotovenou žc]ez.cbe-
tonc'vou degku je dů1ežitou v1astností pevrro5t b"tcnlr
v tahu povrchový'oh vrgt ev. Ta musí vyhov!t min. hc,J:,c,t,1

Ó.l
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1,5 MPa po 28 dnecb zrán{ betonu.
řízením vyrobenýn vÚD v Brně d1e
ČSll ?3 6212, o to min. 1 zkouška
započ.etých 5oo no2 plochy, přiton
ní objekt.

Zkouška 8e provádí za-
Čsu ?3 1318 a revize
(3 odtrtry) na každýcb
min. 1 zkouška na rnoet-

6.3 Rovinatost

DaIšín požadavken na povrch monolitické deskjl je
rovinetost. Povrch nootovky jako podklad pod izolační
systén nueí být proveden do eklonů předep8anýtr do}nrnen-
tací a max. nerovnogt povrchu rnůže ěinit:8 rnm měřeno
Y Iibovolnén sněru pod 2 n latí. Měří 8€ analogick3l dla
Čsu 73 6L75 Měření rovnoeti povrcbu vozov$l latí. Sou-
časně nusí bJ't z každého místa moatovky zabezpeěen od-
tok vodJi výoledný sklon nejnéně o,5 %.

6.1 Drsnost povrchu betonové desky

Pro konetrukční vrstvy budované vozov(y je potřeba,
aby povrch betonové desky dosaboval r:rčité drsnoeti. Ye
vozovce vznikají běben provozu zngčné sqykové sí$, a

proto je důIeŽité, abJ apojení mezi železobetonovou des-
kou a ostatníni vrstvam1 (předevšín g iz.olací ) by1o kva-
1itní a bJ'lo echopno tyto síly přenést bez poruchy.
Drsnost povrchu se sťanoví d1e ČSN 73 6]-77 (Měření pro-
tisry'koví'ch v1astností povrchů vozovek) 1 h1oubka makro-
textury písken mueí být 0'6 - 0'B mm. Pokud vznikne na
povrchu desky hladká plocha (vystoupIo cementové mléko) 

'musí se tyto části betonové dessl upravit otrygkáním vod-
ním paprskenr, pískem, ocelovými pilinami nebo vhodr5Ím
broušením.
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6'5 :T::::Š::3:
Před zahájerrío kladerrí peěetící, erpanzrrí nebo

izolaěrrí vratvy ení betonová noetovka obeahovat nex.
4 Í bnotnoati novázané vody do hloub$l 20 nm. Zkouší
se podle čsn z3 1375.
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lo zÍsnor BrzPnulrsosll A oc}tRáNY zDF.ÁvÍ

Přl přípravě, stavbě, nontáži a deroontáži unlver-
zálního bednění je nutno dodržovat bezpeěnost a ochra-

nu zdraví při všech pracovních pogtupech. pr'acovníci,

účastnící 8e etavby, rnuaí být řádně a prokazatelně vy-
ško]-eni z bezpečnoetních předpier!, týka jících ee je jich
ěinnosti. Lhůtu ško1ení 8tanoví Vyh1. 321/90.

Dů].ežitou povinností vedoucíbo pracovn{ka je za-
stavit práci na svěřenén pracovišti, jestliže by pokra-
čování v ní ohrozílo život nebo zdraví pracovníků nebo

majetek podniku e učinit opatření k odstranění příěin
ohrožení a k obnovení práce.

Při práci ae syp(ýn materiálen je třeba ee řídit
uetanoveníni Vyhl . 92/85.-

Čigtoní g opravy níchaček nísícího jádra rnusí bez-
podnínečně probíhat jen při vyjnutých pojistkách příeluš-
ného rozvaděče. Rozvaděč nugí přiton být výrazně označen
výstražnou tabulkou. .

l{echenizaéní. zafízenl níeícího jádra, zdvihedla'
dopravní proetředky a vázací prootředky mohou obs}uhovat

bezvýhradně oaoby k tomu určenél Přezkušované ve stanove-

ných 1hůtách.

NepřípustnÁ je obsluha naflzea! osobauÍ sice jinak
oprávněqými, ale jejichž zdravotní etav se zhoršil, pod-

napilýni či Pod v}iven farmako]ogických přípravků označe-
rrych vykřičníkern.

Ponorné vibrátory rnueí být opravovárry odborníken,
izo]ace přívodnícb vodičů všech elektrických nechanisnů
mueí být kontro].ována a chráněna před poškozet1ím, Přívod
proudu rousí mít odpovÍdajÍcí jištění.

Vazači a všichni dě1níci' podílející ge na uc}5lco-
vání dÍ1ců dc zívéaďch prostředků a da1ších nranipulacích,

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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musí projít odborqýn školenín a g].ožit vazačeké zkoušky.

Betonáři zbutňující směc ponorrylni vibrátory mueí nít
běhenr jejÍcb ěinnogt1 nasezerry aluchétkové chrániče. Př'i
přepravoÝání zavěšených braenen, koše 8 betonovou eměsí a;lcd.'
je zakázáno po}rybovat Ee ěi prodlévat pod tímto břemeli€ln.

Při nontážl konaol pracovní lávqy nusÍ použít pracoY-
rťk ochrand páe a být připnut na lano, které prochází u
horní etojir1y nogníku.

Oevětlení pracoviště nucí být provedeno v aouladu
s norlnou ČsN 73 0511 a ČsH 36 0046.

Při práci s hořIavýrni či podobně nebezpečr,y'oi létka-
nil např. eeparátory' je třeba ge řídit předpiey Čst'l
65 o2o1. B€zpečnoatní znač$l pro tuto činnoet jaou uvederg'
v čsN or 8o1o a ČsH 01 8c12. Při nen1pulaci 8 chemic\ýrri J

Iátkami je nutné ei uvědonit, Že některé z nich obaahují
jedovaté ].átRy ěkodící zdravÍ. Je tedy nutné řídit 6e do_
poruěeníni výrobce pro bezpeěnoet a ochranu zdraví.

Při vIaetní betonáží a práci na konzoIové lávce mu-
at být pracovaíci poučeni o práci ve výěkách a praccviětě
nueí být ohraniěeno zábradlín vyao\ýrn ]. 1OO mrn.

Podrobně jsou bezpeěnostní předpisy k zajištění bez-
. pečnooti a ochraně zdraví ahrnuty v předpieecb BoZ.
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8. SoWISEJÍCÍ PFEDPISY A LITERATUzu

8.1 Českoeloverrské etátní a oborové norqy

Čsx ot 8o1o ft:ffi:3:"l3Í,::í:ť"" 
znaěsl '

ČSN or 8012 Bezpečnogtní znaěky a tabulky

csn 2? 0143 Zdvihací zafízenl (provoz)

čsx zz 0144 Zdvihací zatízení (vázání )

čsr 27 oraz Si].niění výložrÉkové jeřáby
(ěáat 1 - 6 jeřáby nobilní výložníkové)

čsN 2? B51o Stroje a zatízení na výrobu směsí.
Míchaěky, betonárr1y, ma1tárqy.
Všeobecná ustanovení

čsH 27 8511 Stroje a zaÍÍzenÍ na výrobu sněsí
Cyklické níchač$l.

Čsn zz 1511 ř'anenivo pro etavební účeJ.y
základní ustanovení

Čw 7e 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely.
Technické požadavsl.

ČsN 72 2110 Cenent. Společná ustanovení

Čsn 72 2L2L Fort1ands}$i cement

oil 72 2320 hísady do betónu. Společné uetenovclli.a

oN 72 232L Plastifikaěné príoady.

oN 72 2322 Pnevzdušňovacie prísedy.

čsN 73 oo35 Zattžeal stavebních konetrukcí

ČSN 73 1311 Zkoušení betonové erněai a betonu.
Spo1ečná ugtanovení

Čsn t: I3t2 Stanovení zpracovatelnosti betonové sn.!si

ČSN 73 1313 
i:i3:;;3'";!:ahu 

vzduchu v provzdu.šniné

čsN 73 1317 Stsnovení pevnosti betonu v tlaku
ČsN 73 1318 Stanovení pevncsti betonu v tahu

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



28

čsN 73 1370 Nedeetrrrktivní zkoušerrí betonu.
Společná ugtanovení

čsN ?3 13?3 lYrdoněrné netody zkoušerrí betonr,r

ČSN 73 1375 Radiornetrické zkoušerú objenové
hnotnoeti a vltrkostl

čSN 73 1376 Radiogrefle betonových kongtrrrkcí a dÍlců
ěsN ?3 2o?8 Voda pro výrobu betonrr

ěsn 73 2031 Zkoušerd gtavebních dílcú
Společná uatanovení

čsN 73 2400 Provádění a kontrola betonovýcb konstrukcí
čsN pglw 206 (?3 2403)

Beton. Vlaetnost1, výroba, ukládánÍ akritéria bodnoccnÍ

Čsn z3 2011 Nedectruktivní zkoušerrí betonovýcb konstrukcí
čSl{ ?3 6180 llnoty pro ošetřování povrchu čeretvého

betonrr (návrh)

Čs}I ?3 6]'75 Měření rovnogti povrcbu vozov$l latí
ČsN 73 6l.77 Měřerrí _protier1ykových vlastností

povrcbů vozovek

ČsN ?3 6200 líoctní aázvosloví
cm z3 6201 Projektovárrí a prootorové ucpořádání

noetrúcb objektů

Čsn z3 6203 Zaríienl noatů

čsN 73 6206 Navrbovárd betonových a železobetonovýcb
nogtnícb konetru}cÍ

čsN 73 8101 Íjn*i'. CsN - 02, 05, 06 , 07' o8)

Čsll e3 26]-1 Bezpečnostřú pásy a poetroje
čsN s3 26].'? Bezpeěnoetní Iana.

čsn 34 3108 b?p-. P9kyrry pro zccházení 8 elektrlc\ýn
zatízen{n osobanÍ bez eI. tecb. kvalifikace

revize
Čsn z3 6242 Navrhování a provédění voz.ovek na rnoetecbpozenních konun1kací
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8.2 0atatní předpiey

Vyhl . +8/82 Sb.

Vyh1. 324./90 Sb.

vyhl. 92/85 Sb.

Vyhl . 4.a/67

Zák1adní požadavky k zajištění
bezpeěnoeti práce a technic\ich
zatízenl
0 bezpeěnoeti próce a technických
zařízení při etevebních pracích.

Zajíštění bezpečnosti práce uetabilnícb záeobníků na aypké
nateriály
Směrnice Miniater6tva zdravctnictví
Zněna 17/7a Věstník MZ o poauzování
zdravotní způ€obiloetí
IYpové podklady - Nosné konetrukce
sí1. a dálniěnÍch noetů z noeníH
vsT_88' dél}J 9-12-15-18_21 n (1988)
a déIky 24-27-30 a (1989).
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9.0BnÁzovÁ PňÍlonl
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