Vladimír Veselý

NÁRODNÍ LEGISLATIVA
A PŘEDPISY PRO BETON
PLATNÉ V ČR
Pro beton jako výrobek platí v ČR následující předpisy, které je podle
legislativní povahy možno dělit do jednotlivých skupin:

Předpisy pro uvádění
výrobků na trh

Předpisy pro technické parametry betonu

Základním předpisem v této
skupině je zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, který byl
vydán 24. ledna 1997 a následně
byl upravován celkem 19 změnami, z nichž poslední je změna
č. 265/2017 Sb.
Podmínky pro posuzování
shody upravuje nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané
stavební výrobky se změnami
č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb.
Posuzování shody se týká betonů
pevnostních tříd C12/15.
Výrobce betonu musí navíc
zajistit požadavek na ochranu
obyvatelstva proti nebezpečnému radiačnímu záření ve smyslu
zákona č. 263/2016 Sb., atomový
zákon a vyhlášky č. 422/2016 Sb.,
o radiační ochraně a zabezpečení
radionuklidového zdroje.
Ve zvláštních případech,
např. pro beton ve styku s pitnou
vodou, má výrobce za povinnost
dodržet hygienické limity dle
vyhlášky č. 339/2015 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody.

Základním předpisem stanovujícím
technické parametry betonu (platným pro čerstvý i ztvrdlý beton),
způsob jejich stanovení a použitelnost pro prokazování shody je
stanoven českou verzí evropského
standardu ČSN EN 260+A1 Beton
– Specifikace, vlastnosti, výroba
a shoda a českou předběžnou
technickou normou ČSN P 73 2404
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace.
Speciálním předpisem je standard
pro prefabrikované výrobky ČSN
EN 13369 ed. 2 Společná ustanovení
pro betonové prefabrikáty.
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Ustanovení těchto norem respektují
příslušná ustanovení norem návrhových EN řady 1990, pro materiály přejímají evropské standardy a pro kontrolu
deklarovaných vlastností pak přejímají
evropské a místní standardy. Přehled
platných technických standardů, jejich
hierarchie a souvztažnost je uvedena
schematicky na následující straně.

Místní, specializované
předpisy
Při navrhování a stavbě betonových konstrukcí dopravní infrastruktury pro veřejného investora
je třeba při volbě a dodávkách
betonu dbát ustanovení následujících rezortních předpisů:

Pozemní komunikace:
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
Kapitola 6 – Cementobetonový kryt
Kapitola 16 – Piloty a podzemní stěny
Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty
Kapitola 24 – Tunely
Železnice
Technické kvalitativní podmínky stavby státních drah
Kapitola 17 – Beton pro konstrukce
Vodní cesty
Technické kvalitativní podmínky staveb ŘVC ČR
Kapitola 1 – Provádění betonových konstrukcí

Vztah mezi ČSN EN 206 a normami souvisejícími
ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 13670
Provádění betonových
konstrukcí

ČSN EN 13369 ed. 2
Společná ustanovení pro
betonové prefabrikáty

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2
Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 206+A1
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

MATERIÁL

ZKOUŠENÍ

Cement
ČSN EN 197-1 ed. 2 Složení, specifikace a kritéria
shody cementů pro obecné použití

Čerstvý beton
ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu 1 až 12

Kamenivo
ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu
ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo
Voda
ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu
Příměsi
ČSN EN 450-1 Popílek do betonu – Část 1: Definice,
specifikace a kritéria shody
ČSN EN 13263-1+A1 Křemičitý úlet do betonu –
Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody
ČSN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecní
struska pro použití do betonu, malty
a injektážní malty – Část 1: Definice, specifikace
a kritéria shody
Přísady
ČSN EN 934-1 Přísady do betonu, malty
a injektážní malty – Část 1: Společné požadavky
ČSN EN 934-2+A1 Přísady do betonu, malty
a injektážní malty – Část 2: Přísady do betonu Definice, požadavky, shoda, označování
a značení štítkem
ČSN EN 934-5 Přísady do betonu, malty
a injektážní malty – Část 5: Přísady do stříkaného
betonu - Definice, požadavky, shoda, označování
a značení štítkem
Ostatní
ČSN EN 12878 Pigmenty pro vybarvování
stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo
vápna – Specifikace a zkušební stupy
ČSN EN 14889-1 Vlákna do betonu – Část 1:
Ocelová vlákna – Definice, specifikace a shoda
ČSN EN 14889-2 Vlákna do betonu –
Část 2: Polymerová vlákna – Definice,
specifikace a shoda

Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení
Část 2: Zkouška sednutím
Část 3: Zkouška Vebe
Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
Část 5: Zkouška rozlitím
Část 6: Objemová hmotnost
Část 7: Obsah vzduchu – Tlakové metody
Část 8: Samozhutnitelný beton –
Zkouška sednutí-rozlitím
Část 9: Samozhutnitelný beton –
Zkouška V-nálevkou
Část 10: Samozhutnitelný beton –
Zkouška L-truhlíkem
Část 11: Samozhutnitelný beton –
Zkouška segregace při prosévání
Část 12: Samozhutnitelný beton –
Zkouška J-kroužkem
Ztvrdlý beton
ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu 1 až 3, 5 až 8
Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky
na zkušební tělesa a formy
Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních
těles pro zkoušky pevnosti
Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles
Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles
Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
Beton v konstrukci
ČSN EN 12504 Zkoušení betonu v konstrukcích 1 až 4
Část 1: Vývrty – Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení
tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
Část 3: Stanovení síly na vytržení
Část 4: Stanovení rychlosti šíření
ultrazvukového impulsu
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