
Mostní objekty betonové, ostatní a zdi 

 

1.  Jaká je návrhová životnost betonových mostů?   

2.  Od jaké pevnostní třídy a jaký beton platí požadavky uvedené v TKP kap. 18? 

3.  Co je provzdušněný beton? 

4.  Co je obyčejný beton? 

5.  Co je lehký beton? 

6.  Pevnost v tlaku rozděluje betony podle tříd pevnosti s označením např. C 30/37. Co 
představuje číselné označení betonu? 

7.  Čím je dána tloušťka krycí vrstvy betonu od výztuže? 

8.  Odolnost betonu vůči zmrazování a rozmrazování (odolnost vůči vlivu mrazu a CHRL) 
stanovená podle ČSN 73 1326 metodou A. Jaká je povolena max. hodnota odpadu pro 
kontrolní zkoušky na zkušebních tělesech z betonu XF4? 

9.  Odolnost betonu vůči zmrazování a rozmrazování (odolnost vůči vlivu mrazu a CHRL) se 
zkouší podle ČSN 73 1326 metodou C. Jaká je povolena max. hodnota odpadu pro kontrolní 
zkoušky na zkušebních tělesech z betonu XF4? 

10.  V kterých předpisech jsou uvedeny základní požadavky na složky betonu? 

11.  Co vydává výrobce/dovozce/zplnomocněný zástupce v případě stavebních výrobků, na které 
se vztahuje Nařízení vlády 163/2002 Sb., v platném znění? 

12. Co vydává výrobce/dovozce/zplnomocněný zástupce v případě stavebních výrobků 
označovaných CE, na které je vydána harmonizovaná norma nebo evropské technické 
schválení (ETA) a na které se vztahuje Nařízení vlády 190/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů? 

13.  Co předkládá výrobce/dovozce nebo certifikační orgán v případě „Ostatních výrobků“ dle 
metodického pokynu SJ-PK část II/5? 

14.  Kdy se na stavbě zjišťuje skutečný modul pružnosti u letmo betonovaných nebo příčně 
dělených montovaných mostních konstrukcí? 

15.  Kdy se považuje způsobilost zhotovitele (výrobce a přepravce betonu) za prokázanou? 

16.  Jaká změna podléhá souhlasu objednatele/správce stavby? 

17.  Jaká může být max. teplota cementu v letním období v okamžiku navážky do betonu? 

18.  Jak se mění obsah vzduchu v čerstvé betonové směsi se jeho vzrůstající teplotou? 

19.  Ve kterých předpisech jsou uvedeny základní požadavky na čerstvý beton? 

20.  V jakém intervalu by se obecně měla pohybovat teplota čerstvého betonu?  

21.  Pro injektážní maltu pro systémy předpětí se  používá směs vody a cementu  a přísad. Jaké 
materiály lze použít k výrobě injektážní malty? 

22.  Jaká je vhodná konzistence injektážní malty měřená rozlitím z pryžového prstence (prstenec 
používaný pro stanovení normální hustoty a tuhnutí cementu podle ČSN EN 196-3)? 

23.  Jaké zkoušky je potřeba provést v případě použití přísady do injektážní malty?  

24.  Jak se provádí betonáž cementového mezerovitého (drenážního) betonu? 

25.  Jaké jsou požadavky na cementový mezerovitý (drenážní) beton? 

26.  Jaké jsou požadavky na mezerovitý (drenážní) plastbeton?  



27.  Jak se provádí zhutňování betonu při betonáži mezerovitého (drenážního) plastbetonu? 

28.  Jaká je nejdelší doba pro dopravu a zpracování čerstvého betonu vyrobeného z cementu 
třídy CEM 32,5? 

29.  Jaká je nejdelší doba pro dopravu a zpracování čerstvého betonou vyrobeného z cementu 
třídy CEM 42,5 a vyšší? 

30.  Jaké min. množství betonu se musí odebrat, než se provede odběr vzorku betonu za účelem 
odzkoušení jeho vlastností?  

31.  Jaké vlastnosti se ověřují kontrolními zkouškami betonu? 

32.  Jaký objem betonu monolitického prvku nebo konstrukční části se rozumí malým rozsahem 
prací podle TKP kap. 18? 

33.  Jaká je četnost zkoušek obsahu vzduchu a konzistence betonu XF4 v místě jeho ukládání 
(mostní římsy, monolitická svodidla, prvky odvodnění)? 

34.  Jaká je četnost zkoušek obsahu vzduchu a konzistence provzdušněného betonu pro ostatní 
druhy monolitických konstrukcí (mimo mostní římsy, monolitická svodidla, prvky odvodnění)?  

35.  Který předpis stanovuje nebo může stanovit četnost zkoušek pevnosti betonu v tlaku?  

36.  Podle čeho se provádí hodnocení shody pevnosti betonu v tlaku? 

37.  U jakého betonu a za jakých podmínek se musí provádět zkouška vodotěsnosti betonu? 

38.  V jakých četnostech se provádí zkouška odolnosti betonu vůči vlivu vody a chemických 
rozmrazovacích látek? 

39.  Jaká je povolená max. hodnota odpadu v g.m-2 u kontrolních zkoušek odolnosti betonu vůči 
vodě a chemickým rozmrazovacím látkám? 

40.  Co se kontroluje před přejímkou provzdušněného čerstvého betonu na staveništi?  

41.  Jak je třeba postupovat při zhutňování provzdušněného betonu ponornými vibrátory? 

42.  Pro jaký stupeň vlivu prostředí se provádí kontrolní zkouška odolnosti betonu vůči 
zmrazování a rozmrazování? 

43.  Pro jaký stupeň vlivu prostředí se sleduje minimální obsah vzduchu v čerstvé betonové 
směsi? 

44.  Jak se rozděluje koroze betonu podle stupňů vlivu prostředí u staveb pozemních 
komunikací? 

45.  Na jak dlouhé období vydává souhlas objednatel/správce stavby s průkazními zkouškami 
betonu? 

46.  Jaké jsou povinné údaje při značení ŽB nosníků, pilířů, zákrytových desek? 

47.  Jaké jsou povinné údaje při značení nosníků a segmentů z předem předpjatého betonu a pro 
dodatečné předpínání? 

48.  Co musí mimo jiné obsahovat Technologický předpis betonáže? 

49.  Co musí mimo jiné obsahovat Technologický předpis betonáže? 

50.  Jaké doklady musí být vypracovány pro betonáž stavebního objektu? 

51.  Jakou nedestruktivní metodou stanovíme pevnosti betonu v tlaku? 

52.  Mezi jaké metody patří zkoušení pevnosti v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem? 

53.  Co zjistíme při zkoušce pevnosti v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem? 

54.  Jaké metody lze využít pro zjišťování polohy výztuže a tloušťky krycí vrstvy výztuže? 

55.  Do jaké skupiny metod lze zahrnout zkoušku pevnosti v tahu povrchových vrstev?  



56.  Co je pomocná podpěra? 

57.  Co je podpěrné lešení?  

58.  Která norma je základním předpisem pro provádění betonových konstrukcí? 

59.  Co je distanční vložka? 

60.  Co je podložka výztuže? 

61.  Co musí splňovat podpěrné lešení a bednění? 

62.  Jak se musí vybírat a používat odbedňovací prostředky? 

63.  Jaké jsou mimo jiné požadavky na bednění? 

64.  Kdy lze odstranit podpěrné lešení, podepření a bednění?  

65.  Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou 
nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi nimi. Je lehké zrezivění povrchu 
přípustné nebo nepřípustné?  

66.  Jaké činnosti zahrnuje kontrola dodávání a přejímání čerstvého betonu na stavbě? 

67.  Jaká má být tloušťka uložené vrstvy běžně vibrovaného betonu vzhledem k délce hlavice 
ponorného vibrátoru? 

68.  Co má zahrnovat vibrování běžně vibrovaného betonu ponornými vibrátory?  

69.  Jaká může být tloušťka vrstvy běžně vibrovaného betonu povrchovými vibrátory?  

70.  Jaká je doporučená max. výška H volného pádu při ukládání čerstvého betonu do sloupů 
s průřezem nad 0,4 m, stěny s tloušťkou nad 15 cm? 

71.  Jaká je doporučená max. výška H volného pádu při ukládání čerstvého betonu do sloupů 
s průřezem do 0,4 m, stěny s tloušťkou do 15 cm?  

72.  Jaká je doporučená max. výška H volného pádu při ukládání čerstvého betonu do velmi 
vyztužené konstrukce s křižující výztuží a na desky a plochy?  

73.  Jaká má být vzdálenost (r) vpichů hrušky ponorného vibrátoru pro měkkou konzistenci? 

74.  Jaká má být vzdálenost (r) vpichů hrušky ponorného vibrátoru pro málo měkkou konzistenci? 

75.  Jaká má být rychlost ponořování a vytahování ponorného vibrátoru? 

76.  Jak tlustá má být nasypaná vrstva čerstvého betonu při vibrování ponorným vibrátorem?  

77.  Do jaké hloubky má být ponoření ponorného vibrátoru do předcházející, již zhutněné vrstvy? 

78.  Jaká je max. vzdálenost vpichu ponorného vibrátoru od bednění? 

79.  Jak dlouhá má být min. doba ošetřování povrchu betonu staveb PK? 

80.  Po jak min. dlouhou dobu musí být ochranný nástřik parotěsný? 

81.  U jakých betonů a z jakého důvodu je nutné použít bílý nebo světlý odstín nástřikové 
parotěsné hmoty v období květen až září? 

82.  Je možné ošetřovat povrch betonu, který bude tvořit podklad pod izolaci, nástřikem 
parotěsné hmoty nebo zakrytím? 

83.  Může připustit objednatel/správce stavby sekundární ochranu povrchu u dílců, které nemají 
odpovídající povrchové vlastnosti betonu nebo krytí výztuže? 

84.  Jak odolné jsou různým SVP betonové vyztužené dílce s povrchovými nekonstrukčními 
trhlinami v povrchových plochách v závislosti na šířce trhlin? 

85.  V jakém rozsahu se provádí kontrolní zkoušky krytí výztuže betonem u betonových dílců pro 
stupeň prostředí XF 4 na náhodně vybraných místech? 



86.  Předpjaté nosníky musí být dopravovány ve správné pozici dle RDS. Jak jsou orientované 
body podepření a směry reakcí? 

87.  Z jakých vrstev se skládá dvouvrstvá netuhá mostní vozovka? 

88.  Jaké jsou kvalitativní požadavky na mladý beton? 

89.  V jakém přibližném stáří lze beton považovat za „mladý“? 

90.  Kdo schvaluje izolační systémy mostovek?  

91.  Jaká je minimální hodnota výsledného sklonu povrchu mostovky pro zajištění spolehlivého 
odtoku vody?  

92.  Jaká je minimální tloušťka vyrovnávací vrstvy betonu betonové mostovky? 

93.  Jaké jakostní třídy litých asfaltů se používají pro ochranné vrstvy mostních izolací? 

94.  Jaká je požadovaná minimální teplota ovzduší při pokládce litého asfaltu ochranné vrstvy? 

95.  Při jaké teplotě izolačního pásu a současně s výsledným sklonem nad 2,5 % se nesmí litý 
asfalt pokládat? 

96.  Jaká je maximální tloušťka ochranné vrstvy izolace z litého asfaltu pokládaná v jedné vrstvě? 

97.  Jaká je maximální tloušťka ochranné vrstvy izolace z asfaltových hutněných vrstev 
pokládaná v jedné vrstvě? 

98.  Jaká je min. tloušťka izolační vrstvy prováděná nástřikem nebo nátěrem na bázi polyuretanů 
nebo polymetylmetakrylátů? 

99.  Jaká je min. tloušťka asfaltového  izolačního pásu s hrubým posypem? 

100.  Jaká je hodnota přilnavosti asfaltového pásu v tahu mezi pásem a podkladem při teplotě       
+8 oC? 

101.  Jaká je hodnota přilnavosti asfaltového pásu v tahu mezi pásem a podkladem při teplotě      
+23 oC? 

102.  Jaký druh vrstvy se provádí u betonových mostovek ve formě kotevního impregnačního 
nátěru, pečetící vrstvy nebo penetračního nátěru? 

103.  Do jaké šířky smršťovacích povrchových trhliny se musí provést jejich utěsnění před 
prováděním primární vrstvy? 

104.  Jakou min. třídu betonu lze použít na beton mostovky? 

105.  Jaká je max. vzdálenost příčných profilů bodů pro kontrolní měření na povrchu betonové 
mostovky? 

106.  Jaká je maximální povolená tolerance odchylek výšek od projektovaných u třívrstvé vozovky 
s betonovou mostovkou? 

107.  Jaká je maximální povolená tolerance odchylek výšek od projektovaných u třívrstvé vozovky 
s betonovou mostovkou? 

108.  O max. kolik mm lze provést vyrovnání minusových odchylek výšek v ochranné, pokud je 
odchylka větší, tak i ložní vrstvě? 

109.  V jakých vrstvách se vyrovnávají záporně nerovnosti betonové mostovky, které přesahují 
povolené odchylky výšek a max. hodnoty nerovností? 

110.  Jakou min. přilnavost musí vykazovat vyrovnávací materiály (na bázi epoxidů, polymerní 
hmoty, speciální malty) betonové mostovky? 

111.  V jakých tloušťkách lze provést vyrovnání povrchu betonové mostovky za použití reprofilační 
hmoty na silikátové bázi, polymerního betonu apod.? 



112.  Jaká může být max. mezerovitost hutněných asfaltových obrusných (ložních) vrstev na 
mostní vozovce? 

113.  Jaká může být max. mezerovitost hutněných asfaltových ochranných vrstev na mostní 
vozovce? 

114.  Za jakou dobu po vytvrzení pečetící vrstvy se měří její nepropustnost? 

115.  Jaké hodnoty elektrického odporu splňují požadavek na nepropustnost pečetící vrstvy? 

116.  Jaká je min. pevnost v tahu povrchových vrstev mostovky nebo vyrovnávací vrstvy? 

117.  Jaká je min. přilnavost vyrovnávky k mostovce? 

118.  Jaká je max. nerovnost povrchu mostovky pod mostní izolací? 

119.  Jaká je dálka latě pro měření nerovnosti povrchu mostovky pod mostní izolací? 

120.  Kolik % nevázané vody smí max. obsahovat beton mostovky (starší 21 dnů) v povrchové 
vrstvě tloušťky 20 mm? 

121.  Jaké jsou požadované hodnoty přilnavosti polyuretanové izolace k podkladu? 

122.  Jaké je doporučené stáří betonu pro začátek izolačních prací? 

123.  Jaká je teplota ovzduší pro provádění kotevně impregnačního nátěru a pečetící vrstvy? 

124.  Jaká je min. teplota ovzduší pro natavování asfaltového izolačního pásu? 

125.  Jak velký je zpravidla podélný (příčný) přesah asfaltových izolačních natavovacích pásů? 

126.  Připouští se u zkoušky přilnavosti vrstev nebo pevnosti v tahu povrchových vrstev hodnoty 
menší než požaduje ČSN 73 6242? 

127.  Jaké je maximální nadvýšení povrchu obrusné vrstvy od povrchu mostního závěru? 

128.  Jakým způsobem se prokazuje tloušťka asfaltových hutněných vrstev na mostní vozovce? 

129.  Jaký je min. vnitřní průměr odvodňovací trubky pro odvodnění povrchu izolace? 

130.  Jaká je min. požadovaná délka záruční lhůty pro všechny druhy izolačních systémů včetně 
ochranné vrstvy? 

131.  Jak se kontroluje celoplošnost natavení izolace? 

132.  Při jakém krytí musí mít zabetonované části ocelových konstrukcí ložisek antikorozní 
úpravu? 

133.  Musí být v místech možného výskytu bludných proudů použita izolovaná ložiska? 

134.  Jaký odpor osazeného jednoho ložiska musí být dosažen?  

135.  O které podmínky se doplňuje hodnota předvýrobního přednastavení ložiska? 

136.  Kdo může provádět nebo řídit eventuální změnu přednastavení ložiska? 

137.  Kdo odpovídá za kompletnost a správnost údajů v Protokolu o výrobě a montáži mostního 
závěru? 

138.  Kdo provádí nebo řídí montáž mostního závěru? 

139.  V jakém případě se provádí měření elektrického odporu u mostních závěrů? 

140.  Je předepsána zkouška míry zhutnění vrstev zemin v přechodové oblasti? 

141.  Co je to přechodová oblast? 

142.  Jaká je maximální povolená tloušťka vrstvy v přechodové oblasti? 

143.  Co je to ochranný zásyp za opěrou? 

144.  Jaké jsou požadavky na materiál ochranného zásypu za opěrou? 



145.  Jakou max. velikost zrna lze povolit do zásypu za opěrou? 

146.  Jakou max. velikost zrna lze povolit do ochranného zásypu za opěrou? 

147.  Jaká je nejmenší tloušťka ochranného zásypu za opěrou? 

148.  Jaká je min. pevnostní třída betonu přechodové desky? 

149.  Jaká je min. jmenovitá tloušťka betonu krycí vrstvy výztuže přechodové desky?  

150.  Jaký může být max. rozdíl úrovní jednotlivých zásypů za opěrou mostního objektu? 

151.  Jaká je požadovaná min. hodnota parametru zhutnění D pro zásyp základu? 

152.  Jaká je požadovaná min. hodnota parametru zhutnění D podloží násypu pod přechodovou 
oblastí mostu? 

153.  Jaká je požadovaná min. hodnota parametru zhutnění D zásypu za opěrou? 

154.  Jaká je požadovaná min. hodnota parametru zhutnění D podloží násypu pod přechodovou 
oblastí mostu? 

155.  Jaká je požadovaná min. hodnota míry zhutnění ochranného zásypu za opěrou mostu? 

156. Jak se odebírají vzorky injektážní malty pro kontrolní zkoušky? 

157. Jaký doklad musí být předložen před použitím injektážní malty? 

158. Kdo může provádět kontrolní zkoušky injektážní malty na stavbě? 

159. Co je skruž? 

160. Jaká je skladba vozovkového souvrství na mostech? 

161. Jaká je max. podélná nerovnost mostní vozovky? 

162. Jaké parametry se kontrolují před, při a po osazení hrncového ložiska? 

163. Jaké je přípustné kotvení říms? 

164. Jaké je přípustné kotvení svodidla do římsy ? 

165. Co je povinnosti správce stavby/asistenta před zahájením předpínání? 

166. Co je povinnosti správce stavby/asistenta před zahájením injektáže kabelů? 

 

 

 


