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1

Úvod

1.1 Předmět technických podmínek
Tyto technické podmínky stanolují podmínky pro navrhovríní a provádění mostních objektů na
pozemních komunikacích s použitímtrub a dílcůz vlnitého ocelového plechu a sloužírovněŽ
k posuzování shody výrobků pro mostní objekty, u kteých převažuje klenbový účinek.Lze je
přiměřeně \yutžit i pro pouŽití příslušnýchplastových trub. Doplňujícípodmínky pak stanoví
objednatel. Technické podmínky se zabývají požadavky na materiály, na montáž jednotlivých
dílůa na provádění zásypu a hutrrění.

1.2 Použiténázvosloví
pojmy z oboru pozemních komunikací, uŽité v těchto TP jsou uvedeny v ČsN 736100,
ČsN z:ot:3, ČSN 736200 a ČsN 736244. Základni pojmy z oboru geotechniky jsou uvedeny
v ČsN 72100I, ČsN zztooz a ČsN 731001. Dále jsou uvedeny pojmy:
Zál<],adni

o
o
.
.
o
o
o
o

Výška vlny - výška měřena od homího povrchu dolní vlny k homímu povrchu horní vlny
Délka vlny _ vzdálenost mezi2 nejbližšímivrcholy vlny.
Šířkamostního objektu - největší délka fubusu
Segmenty - dělení pref. tubusu v podélném směru
Dílce - dělení segmentu pref. tubusu v příčnémsměru
Rozpětí - největší vodorovná vzdálenost neutralních os zvlnění
Světlost konstrukční- největší vzdalenost vnitřních lícůvlnitého plechu
Světlost uŽitková - největší vnitřní světlost přístupného prostoru

í.3 Všeobecně
Konstrukčnířešení mostních objektů s použitím trub a segmentu z ocelového vlnitého plechu
spočíváve spolupůsobenízáspu objektu s oceloými vlnitými prvky, které spolu vytváteji
nosnou klenbu. Spolupůsobením nosné klenby zemního zásypu a podpůrné ocelové klenby
(skořepiny) se vytváří stabilní, staticky definovatelný systém. Zatižeru znadloží,příp.od dopravy
ve wcholu klenby vede k nepatmé deformaci ocelových trub do stran, která vyvolává pasivní
zemní tlak.
Zemni odpor proti vybočenítrub do stran je jíži při těchto nepatrných deformacích vyššínež
zatiženípůsobícíve vrcholu klenby z nadložía dopraly. Na zakladě ohybové pruŽnosti
ocelových vlnidch trub se při zásypu konstrukce velmi rychle vyťvoří rovnovážný stav a
přenesení svislého zatíženíbez ohybových momentů. Tím působívlnitá trouba jako klenba se
symetrickým zatiženim a všechny ostatní působícísíly přejímá zemní těleso vlivem svého
vnitřního tření'

1.4 Geometrický tvar
Geometrický tvat mostních objektů s pouŽitím ocelového vlnitého plechu je velmi variabilní'
Užíváse tvaru kruhového' tlamového, vejčitého,elipsového, riímovéhonebo obloukového (obr.
č'1) s konstrukcí klenbovou ruzného zakřivení s vetknutím do základoqých betonoých pasů
(obr. č. 2 ) Také je moŽno navrhnout profil speciiílní,zejména v případě sanací stávajících
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objektu (vizkap.l). Výška vlny ocelového vlnitého plechu je zpravidlav rozmezí 50 _ 140 mm,
délka vlny 150 - 380 mm a tloušt'ka vlnitého plechu I,25 _ 8,0 mm. Rozpětí zpraviďlav rozmezí
0,ó0 _ 17'0 m, výjimečně až do 23,0 m se zvláštním zesílením ve wcholu klenby. U uzavřených
trub bez šrouboqých spojů s menšísvětlostí (cca do 3,6 m) můŽe bý výška i délka vlny odlišnri
např. výška vlny až 72,5 mm a délka v|ny až 67,7 mm.

Obr.

I

.

l''

Kruhovitá trouUa

= 0.05

Eltptická trouba

l

d

Podchoriová trouba

{?

il=
o1

t2

> 0.20

Í1

rr

Obloukovitá trouba

Í1

Ž 0'20

i1= c,s

s,s

Íl

o' S

) lB0'
Trouba tlamového profilu

180"

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

Obr.2

vyspádovaný povrch beton zajistÍ
odtok vsáklé vody

kaŽdá patka oblouku je
2x přiŠroubována k proÍiíu
dráŽku vybetonovat
cementovou maltou

\
[,

1.5 Dokumentace

\

\

a její členění

Rozsah a členěnídokumentace je uveden v TKP _ D kap. 6 Mostrrí objekty a konstrukce.
Pro zadéni stavby je nutno uvóst:

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)
h)

i)

údaje o rozměrech _ typ, tvar,velikost, tloušt'ka plechu,

situačnířešení,úhelkříženís osou komunikace,
sklon svahů zemního tělesa,
délku konstrukce ve dně a ve vrcholu, podélný sklon,
rozsah a druh protikorozní ochrany,
popis geotechnických podmínek v podložíobjektu,
specifikace materiálu zásypu,
tloušt'ka obsypu a zásypuve vrcholu,
rozbor podzemní i povrchové vody.

Realizačnídokumentace musí mimo tohoto obsahovat týo údaje o

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)
h)

:

ochraně konstrukce proti korozi,
ochraně proti otěru splaveninami,
ochrarrě proti bludným proudům,
způsobu založeni objektu, tvaruavelikosti lože,
velikosti a tvaru nadqýšení objektu a sklonu dna,
zemině navrŽeté do lože,obsypu a ziísypu a o podmínkách pro její dokonalé zhtÍnén{
tvaru a provádění obsypu azásypu,
způsobu zajištěni vtoku a vytoku proti podemletí,
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i) způsobu vyztuženíčela objektu,
i) způsobu zpevnění svahů v okolí vyústěníobjektu'
k) bezpečnostních opatřeních na pozemní komunikaci v oblasti mostního objektu,
l) zpevnéni a uspořádání uvnitř mostního objektu (vozovka, chodníky, odvodnění).

2

obecné zásady a požadavky pro navrhování.

2.1 Statické posouzení
Pro užitív ČRmusí by.t dodržena ustanovení norem ČsN. Pro navrhovéníi provádění přednostně
užívatnoríny ČSN, resp. ČSN EN. Zakladni rozméry pruřezu se volí podle rozměrových a
dimenzačních tabulek pfislušnéhoýrobce zpravidla do rozpětí 8'0 m. Jinak při návrhu mostního
objektu musí byt proveden statický výpočet. Při návrhu je nutno zohlednit ve všech fázich
výstavby spolupůsobenítubusu z vlnitého plechu s klenbovým účinkemzásypu a dodržení
přípustných deformací. Pro statický výpočet se vedle stálého zatiŽení uvaŽuje pro silničníobjekty
(zatíženítřídy A) náhradní vrcholový tlak dle ČsNz:ozo3 při roznosuzatíženípod úhlem 30'
od svislice vnejúčinnějšípoloze a dyn.součinitel 6 dle tabulky + ČsN 736203. Pro omezení
dynamických účinkůnahodilého zatiženije nepřípustné navrhovat nad klenbou Spary vozovek
zbetonoých dílců.

2.2 Uprava podloží
Nejvyššívrstvu

v podložímusí tvořit

hladký' rovný, homogenní polštář tl. min. 200 mm
znefiamrzavé, nesoudržné (písčité'štěrkovité,s velikosti zrna max. 22 mm) zerniny a míra
zhutnění musí odpovídat min. 98 %o podle standardní Proctorovy zkoušky.Je nezbýné,aby
veškeý prostor mezi vlnami byl důkladně vyplněn. Není-li statickým výpočtem stanoveno jinak,
musí byt min. únosnost podložíve styku s ocelovými prvky 200 kPa, modulpřetvárnosti min. 30
MN/m2, úhel vnitřního tření této horní vrstvy min. 36o (obr. č.3). DosaŽení modulu přetviírnosti
se doporučuje ověřit zhutňovacím pokusem statickou zatěžovaci deskou. Tam' kde není možno
takto dosáhnout předepsaných parametrů zemin v podloŽí' tj. např. při výskytu organických
zemin nebo zemin s vyššíplasticitou, je nutno navrhnout zlepšenízemin (Dle TP 94 _ Zlepšeni
zemin), nebo výměnu zemin zpodloží.
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2.3 MontáŽ konstrukce z vlnitého plechu
Pro přepravu, manipulaci s díly a montáŽ musí být zpracovátn technologický předpis. Musí
obsahovat rovněŽ kladecí plán jednotlivých dílůkonstrukce. Sled kladení dílůkonstrukce se

navrhuje proti toku podchazejícívodoteče (proti podélnému sklonu), aby se zatnezilo zatékžnido
montiížníchstyků. RovněŽ na výšku musí homí díly přesahovat přes dolní díly.
V případě agresivního prostředí (dle CSN EN 206-1 ), se vlnitý pozinkovaný plech opatřuje ještě
ochranným nátěrem pro zvětšení odolnosti proti korozi.
Při větším rozpětínež 6 m se mohou navrhnout ve třetinách rozpětí vně profilu klenby vzpéry, na
které se položífošny pro provedení zásypu vrcholu klenby, kteý zabrařruje převýšení ve wcholu
klenby působenímzásypu a hutnění na bocích klenby (obr, č. 4).
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2.4 Zásyp a hutnění
Pro provádění obsypu, zásypu a hutnění musí být vypracován technologický předpis.Pro zásyp
jsou přípustnénenamrzavé' hrubozrnné materiály (zeminy skupin Gw _ štěrk dobře změný,SW
-písek dobře zrrrěný) o velikosti ztn,které umožnídůkladné zaplnění veškeréhoprostoru mezi
vlnami (zejména v bezprostřední blízkosti konstrukce volit menšízma). Zasypávéní a hutnění se
nawhuje ve vrstvách max. 30 cm s hutněním symetricky na obou stranách. Pro odvedení
sraŽkových vod' které by mohly způsobit změkčenízhutněných vrstev, je nutno navrhnout řádné
odvodnění. Pro zhutnění zásypu do vzdálenosti 1,5 m od stěny trouby a 0,5 m nad vrcholem
trouby musí být navrženo hutnění lehkými zhutňovacími stroji s hutnícím účinkemmax.do
hloubky 0,35 m ( obr. č. 5). V kontaktním úložnémprostoru okolo trouby v tloušťce odpovídající
místnízátmrzné hloubce musí b;ft navrŽen nezámrzný materiál. Nad vrcholem ocelové klenby
musí bý dodržena tloušt'ka zásypu od vrcholu klenby k niveletě vozovky l/8 rozpétí'min. však
0,6 m pro konstrukce montované zdílcůvlnitého plechu a min. 0'3 m pro spirálovitě vinuté
trouby bez šroubových spojů.
Obr.
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3

Zásady provádění

3.í. Výroba ocelových částí
Výroba ocelov'ých částía jejich převzetí u výrobce se provádí v souladu s ČsN 732601, ČsN BN
|0025, ČsN pNv 1090-5, ČsN z:zo03, ČSN 732611, ČSN EN 10029. Jakost materiálu dle
ČsN EN 10204,ČsN toozs, ČSN EN 20898, ČsN pN Iso 898-1.

3.2. Montáž ocelových částí
Monti2 se provádí podle schváleného technologického předpisu dle ČsN 73260l a ČsN T26a3.
MontaŽ mohou provádět jen pracovníci, kteří jsou prokazatelně seznámeni s technologickým
posfupem montáže a vyškoleni výrobcem s přísl.oprávněním (TKP kap. 19 čl. 19.1). Při montáŽi
se nesmí provádět úpravy ocelových částísvďováním, Íezánim, broušenímap. U mostních
objektů se šroubovými spoji musí být provedeno dotaŽení šroubového spoje kroutícím
momentem l40 až 360 Nm pro rozpětí do 8,0 m' pro větší rozpětí kroutícím momentem
až 400 Nm. Velikost kroutícího momentu pro dotaŽení šroubového spoje navrhuje projektant na
doporučení výrobce. Závisí na tloušťce plechu, geometrickém ťvaru (kruhový,rámový, obloukový..)
a charakteru

3.3'

objekfu (trvalý,provizomi ) a pod.

UloŽení

Úprava uloženíse provede podle

čl. 2.2. Při

očekávanémsedání se provede nadvýšení

v podélném směru v podložíobjektu. U uzavřených profilů s poloměrem
většímse podložíprofiluje do tvaru dna profilu (obr.č. 6).

Obr.6
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3.4. Zásyp

a hutnění

obsyp, zásyp a hutnění se provede podle članku 2.4. a TKP kap.4 Zemni práce. Přitom je nutno
dosríhnout míru zhutnění alespoň 97 %. Soudržnézeminy jsou pro zásyp nepřípustné. obsyp,
zásw a hutrrění smějí provádět jen pracovníci, kteff byli prokazatelně seznámeni se schváleným
technologickým předpisem. Smí se provádět až po smontování alespoň několika segmentu

ocelového tubusu. Zásyp musí byt prováděn a hutněn po vrstvách 20 cm a to symetricky po obou
stranách objektu. Do vzdálenosti 0,2 m se provádí hutnění ručnímdusadlem, do vzdálenosti l,5
m lehčímizhutňovacími stroji s hutnícímúčinkemmax.do hloubky 0,35 m. Zhutňovací stroje
musí jezdit rovnoběžně s podélnou osou trouby a v místech nad troubou se nesmějí spouštět arri
vypínat- Při sypáď a hutnění se vrstvy na obou stranách nesmějí vyškově lišit více neŽ 30 cm.
oÁ jeho
Během zemních prací se musí sledovat přetvaření tubusu' které nesmí přesríhnout 2
tozpětí. Měření geometrického tvaru a deformací provádí zhotovitel. Kopie protokolů pŤedává
objednateli, kteý provádí trvalý dozor odborným zástupcem. Zásyp nesmí bý prováděn zmrzlou
zeminou ani zeminou s kousky ledu.

4

ochrana mostního objektu.

4.1 ochrana proti otěru.
V případech' kde je silnějšínebo rychlejšítok vody protékajícíobjektem, je účelnézvolit větší
profil a osadit tubus objektu o 0,20 m niže, než je dno vodoteče a dosáhnout tak usazení

naplavenin, které ochrání povrch ocelové konstrukce před otěrem. Vhodnou ochranou je rovněŽ
polymerová laminovaná folie tl. ďespoň 200 pm. Je účelnéopatřit ltokovou část betonovým
nebo kamenným prahem pro zmírnění rychlosti toku a vymílání, popř. dno vydlaŽdit nebo
vybetonovat. V extrémníchpřípadech (velký sklon, rychle tekoucí vodoteče) je vhodné užít
obloukové konskukce uloženéna betonových pasech.

4.2 ochrana proti vymílání.
Proti vymílání je účelnénavrhnout na vtoku

i ýoku

betonový, kamenný nebo štětový práh,

případně chránit patu svahu proti erozi při velké vodě.

4.3 ochrana proti bludným proudům.
Na zríkladě výsledků korozního pruzkumu se objekt opatřuje ochranou proti bludn;im proudům
podle TP I24 ZálrJadní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty
PK. MůŽe se provést uzemnění ocelovou páskou.

4.4 ochrana proti agresivitě.
ochrana proti agresivní podzemní nebo powchové vodě se provádí kombinovanou protikorozní
ochranou ve smyslu TKP kap.19, TP 84 a ČSN EN Iso 14ó1. ocelový pozinkovaný plech
10
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ponorem 85 pm Zn se opatří nátěrovým systémem tl. 200 _ 300 pm s přilnavostí min. 4 MPa.
Vzh]edem k tomu,že u trvalých mostních objektů se počítás Životností objektu 100 let' musí bý
protikorozní ochrana provedena na rubu ocelových prvků a na líci v místě zabudování
(nepřístupnosti pro obnovu protikorozní ochrany) rovněŽ pro poŽadovanou životnost 100 let, tj.
zinkový povlak ponorem 85 pm Zn a polymerní povlak min. tlouštt'y 200 pm (příp. 42pm Zn
ponorem a folie Trench Coat min. tloušt'ky 250 pm), na šroubech a maticích zinkový povlak
ponorem min. 45 pm. Pro zarnezeni pruniku vody ke konstrukci tubusu se provede plovoucí
izolace v zásypu např. s pouŽitím folie (obr.č. 7).

Obr.7

retn*né 2

.

Protikorozní ochrana líce ocelových prvků (části přístupné pro opravu a obnovu protikorozní
ochrany) - provede se zinkový povlak ponorem 85 pm Zn a polymerní povlak o tloušťce min.
l20 _ 160 pm. Podle druhu prostředí (TKP kap. 19) se můŽe na těchto plochách provést jen
zinkování ponorem 85 pm Zn,nebo povlak 85 pm Zn+ nátěr l60 - 200 pm, příp. povlak 85pm
Zn + nátěr l60 - 240 pm. Přitom je nutno přihlédnout k agresivitě prostředí, k nutnosti ochrany
vnějšího povrchu před obrusem apod- Kompletní povrchová ochrana se provádí ve výrobně
ocelových prvků, na stavbě se provádějí jen event. opravy. odlišnénároky na protikorozní
ochranu např. u provizorních mostních objektů a pod. určíobjednatel (investor) s projektantem
mostního objektu.
V případě rekonstrukcí, kdy se tubus vkládá do stávajícího mostního otvoru a volný prostor se
vyplňuje betonem, dostatečná protikorozní ochrana zrubové strany je zpravidla zinkováni
ponorem tl. 85 pm.

5

Souběh 2 a vice objektů

Pokud jsou vedle sebe umístěny 2 nebo více objektů, musí byt mezi nimi dodrŽena min.vzájemná
vzdálenost ll4 rozpěti, ale min. 1,0 m.
Zásyp a hutnění musí bý u všech prováděn současně. U obloukových kleneb osazených
ve společnémzákladovém pase je min. vzájemná vzdálenost 0,6 m.

1l

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

6

Sledování a měření

Součrástírealizačni dokumentace musí bý určenízpůsobu sledování a měření a kontrolní
zkoušky během stavby. Správa aidržba za ptovozu se provádí dle CSN 736221 a TKP kap. 19
Příloha 4.
Pro sledovríní objektu zapÍovozLl musí být zpracovánadokumentace.

.
.

7

a to:

způsobu sledovtínía měření deformací
způsobu geodetického měření sedání

Rekonstrukce stávajících objektů (s použitím
konstrukčníhosystému z oceIového vlnitého plechu)

Pro rekonstrukce mostních objektů (konstrukce deskové, rámové, klenbové apod.) je moŽno uŽít
konstrukci z vlnitého ocelového plechu, která se smontuje vedle, popř. uvnitř stávajícího

mostního otvoru a provede se příčnýziísun pod konstrukci mostu (obr' č. 8).
Mezilehlý prostor se pak vyplní betonem, v případě dostatku prostoru zhutněným zásypem
nesoudržným materiálem. Vzhledem k tomu, že tím dojde ke zmenšenísvětlého průřezu pod
mostem' je nutno u mostů přes vodoteče apod.' provést hydrotechnický výpočet pro nový (menší)
prutočný pruřez.

Obr.8

Sanace zděné klenby

zállvka spec. maltovou směsÍ

stávajlcI klenba
ocelová trouba

dláždénédno, pllrodní kámen o vel.
oetonoř6rá]6Eo tl' 20 cm

> 15 cm oo

t2
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Bezpečnost práce

1. Pracovníci účastníciv,ýstavby,musí by1 řádně a prokazatelně vyškoleni

5.

zbezpečnostních předpisů,týkajícíchse jejich činnosti. Lhůtu školení stanoví Vyhl.
324190 Sb.
Při prbci se sypkým materiálem je třeba se řídit ustanoveními Vyht. 38/2003 Sb.
Dopravní prostředky a vánací prostředky mohou obsluhovat bezvýhradně osoby k tomu
určené,přezkoušenéve stanovených lhůtách.
Yazači a všichni dělníci podílejícíSe na uchycovríní dílcůdo závěsných a dalších
manipulacích,musí projít odborným školením a složit vazačskézkoušky.
Při přepravování zavěšených břemen je zakézáno pohybovat se či prodlévat pod tímto

6.

břemenem.
Bezpečnostnípředpisy k zajištěníbezpečnosti a ochrany zdtavíjsou shrnuty v předpisech

2.
3.

4.

BOZ.

Požadavky na zajištěníbezpečnosti jsou obsaŽeny rovněž ve Vyhl. 48182 Sb. Základní
poŽadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařizen| Vyhl. 324190 Sb. o bezpečnosti
práce a techn. zařizeni při stavebních pracech: Vyhl. 49/67 Sb. Směmice Ministerstva
zdravotnictvi Změna 17 l70. Věstník MZ o posuzoviíni zdravotní způsobilosti.

9

Seznam souvisejících norem

Zeminy

ČsN zztool - Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii
ČsNzztoo2 - Klasiťrkace zeminpro dopravní stavby
ČsNzztoo4 - Presiometrická skúška
ČsNzztoo6 - Kontrolazhutnénízemina sypanin
Čsu zztot0 - Stanovení objemové hmotnosti.Laboratorní a polní metody.
ČsN zz t o t 2 - Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
ČsN zztot3 - Laboratorní stanovení meze plasticity zemin
ČsN zztot5 - Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
ČsNzztot6 - Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin
ČsNzztot7 - Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku
ČsNzztot8 - Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudrŽnýchzemin
ČsN zztoz1 - Laboratorní stanovení organických látek v zeminách
ČsN zztoz5 - Laboratorní stanovení pevnosti jemnozrnnýchzemin
ČsN zztoz6 - Laboratorní stanovení smykové pevnosti vrtulkovou zkouškou
ČsN zztoz] -Labotatorní stanoveď stlačitelnosti zeminv edometru
ČsN zztog0 _ Laboratorní stanovení smykové pevnosti zeminkrabicoým přístrojem
ČsNzzto:1 - Laboratorní stanovení smykové pevnosti triaxiálním přístrojem
ČsNzzt I9I - Zkoušenímíry mrazllvzdorrnosti zemin
13
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Navrhování

a provádění:

ČsN lloo20 _ Nrázvosloví spolehlivosti konstrukcí azélkladových půd
ČsN z:oo31 - Spolehlivost stavebních konstrukcí azák\adových půd'

ZáHadní ustanovení pro výpočet.
ČsN z:oo36 - Seismickázatižení staveb (navazqe návrh P ENV 1998-1-1)
ČsN z:oo37 - Zemnítlak na stavební konstrukce

Geometrická přesnost:
ČsN z:oz02 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základníustanovení.
ČsN z:oz05 - Geometrická přesnost ve výstavbě, Nawhoviíní geometrické přesnosti.
ČsN z:ozl0-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění'
ČsN tso ]077 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě.Měřické metody ve
výstavbě.Všeobecné zásady a posfupy pro ověřování správnosti rozměru (navazýelso 7737
Tolerance ve výstavbě. Záznarn dat a přesnosti rozměrů.)

-

Geodezie:

ČsN ISo 4463 * 1,2,3 Měřicí metody ve výstavbě. Výyčovánía měření.
ČsN 730415 - Geodetické body.
Zakládáru:

ČsN z:1000 _ Zakládáni stavebních objektů. Základniustanovení,
ČsN p ENv 1997 _ 1,2,3 Navrhování geotechnických konstrukcí.
ČsN z:1001 - Zak\ádáni staveb.
ocelové konstrukce:

ENV

1993 - l až7 (ČSN 73l40I,73l4O2) Navrhování ocelových konstrukcí.
ČsN z: l4g5 - Šroubovétřecí spoje ocelových konstrukcí
ČsN z: l500 - ocelové konstrukce . Základní ustanovení pro výpočet.

P

ČsN z:zool - Provádění ocelových konstrukcí
ČsN z:zot 1 - Úchylky rozměru a tvarů ocelových konstrukcí
ČsNpN 1025 -Výrobky válcované zateplaz nelegovaných konstrukčníchocelí. Technické

dodací podmínky
1029 - Plechy ocelové válcované zateplatlouštky od 3 mm' Mezniúchylky rozměrů a
tvarů a hmotnosti
pN
ČsN
10204 - Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly.
ČsNpN 20898-2 - Spojovací součiásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část2:
Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatíženi.Závit s hrubou

ČsNpN

ČsN pN ISo

rcztečí

898-1 * Mechanické vlastnosti spojovacích součásti z uhlíkové a legované oceli

ČsN pN ISo 1461

*":*J;Ju1:*'"

aželeznýcha ocelových konstrukcích. Specifikace a

zkušební metody

Pozemní komunikace:

ČsN z:otoO - Niázvosloví silničníchkomunikací
I4

_
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ČsN zrotol
ČsN zrot 14
ČsN zgotzl
ČsNz:ot:3

- Projektování silnic a dálnic
- Vozovky pozemních komunikací

až736131 - Stavbavozovek.
Nawhování aprovádění zemního tělesa pozemních komunikací

-

Mostní objekty:

ČsNz:zoo3 - Provádění oceloqých mostních konstrukcí
ČsNz:ozo0 - Mostní niázvosloví
ČsN z:ozol - Projektování mostních objektu
ČsNz:ozo3 - Zatižeru mostních objektů
ČsN p ENV l99l _3 Zatížentmostu dopravou
ČsNz:ozo5 - Navrhoviíníoceloých mostů
(ČsN P ENV 1993 -2 Navrhování ocelových konstrukcí.
ocelové mosty)

ČsNz:ozz0 _ Zatížitelnosta evidence mostu pozemních komunikací
ČsN z:ozz1 - Prohlídky mostů pozemních komunikací
ČsN z:oz+4 - Přechody mostů pozemních komunikací
ČsNpNv l090-5 - Provádění ocelových konstrukcí. Čast 5 : Doplňujícípravidla pro mosty
Vodní hospodrířství:

ČsN pN

1295

_ l (750210) Statický návrh potrubí uloŽeného v zemipro různézatěŽovací
podmínky

ČsNp 750290 - Navrhoviíní zemntchkonstrukcí hydrotechnických objektů.
Spojovací prostředky:

ČsN BN 20225 - Spojovací součásti, Šroubya matice. označování rozměru
CSN ISo 8992 - Spojovací součásti. VšeobecnépoŽadavky na šrouby a matice
ČsNoztoo3 - Spojovací součásti. Názvosloví
CSN 021010 - Výchozí materiál pro šrouby a matice.
CSN EN 20898-l _ Mechanické vlastnosti spojovacích součrístíz uhlíkové a legované oceli
Cást 1 : Srouby

ČsN pN 20898-2 - Spojovací součásti . Mechanické vlastnosti spojovacích součástí.Část2:
Matice se stanoven;imi hodnotami zkušebního zatížení.Závit

rcúečí.

l5

s hrubou
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