ŢPSV s.r.o.
Odbor techniky a technologií

TP  06/04
10. vydání

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ
PROTIHLUKOVÉ STĚNY
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Datum vydání: 04/2019
Datum konce platnosti: bez omezení

Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na všech úrovních řízení.

Vypracoval

Ověřil

Schválil

Odbor

Odbor TT

vedoucí Odboru TT

Jméno

Ing. Tomáš Vašek

Ing. Radomír Špalek

Datum

04/2019

04/2019

Podpis

V.R.

V.R.

TP-06/04 (10-3)

1

Dále schvaluje

04/2019

ŢPSV s.r.o.
Odbor techniky a technologií

OBSAH
NÁZVOSLOVÍ A TERMÍNY .................................................................................................... 3

1

1.1
1.2

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ................................................................................................. 3
TERMÍNY A DEFINICE ............................................................................................................... 3

ÚVOD ........................................................................................................................................... 4

2

2.1
2.2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .............................................................................................................. 4
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST .......................................................................................................... 4

TECHNICKÉ POŢADAVKY .................................................................................................... 5

3

3.1
3.2

FUNKCE A POUŢITÍ ................................................................................................................... 5
OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ .......................................................................................................... 5

KONSTRUKČNÍ PRVKY PHS ................................................................................................. 5

4

4.1 ZÁKLADOVÉ PILOTY A PATKY .................................................................................................. 5
4.2 SLOUPY .................................................................................................................................... 6
4.2.1 Ocelové sloupy ................................................................................................................. 6
4.2.2 Železobetonové sloupy...................................................................................................... 6
4.2.3 Montáž sloupů .................................................................................................................. 9
4.3 STĚNOVÉ VÝPLNĚ .................................................................................................................... 9
4.3.1 Stěnový panel odrazivý, soklový .....................................................................................10
4.3.2 Stěnové panely „PHS 2“ ................................................................................................11
4.3.3 Protihlukové panely na bázi dřevocementových DESEK – VELOX ..............................12
4.3.4 Protihlukové panely na bázi dřevocementových TVÁRNIC – MFC Akustik 010 ...........13
4.3.5 Protihlukové panely SILENT ..........................................................................................14
4.3.6 Montáž soklových a stěnových panelů ...........................................................................15
KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, PROVEDENÍ ...................................................15

5

5.1

KVALITA PROVEDENÍ A VZHLED VÝROBKŮ ............................................................................16

6

KONTROLA A ZKOUŠENÍ ....................................................................................................16

7

SKLADOVÁNÍ PRVKŮ ...........................................................................................................16

8

MANIPULACE ..........................................................................................................................18

9

DOPRAVA .................................................................................................................................18

10

GARANTOVANÁ ŢIVOTNOST .........................................................................................19

11

ÚDRŢBA .................................................................................................................................19

12

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI .......................................................19

13

SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY ...............................................................................20

TP-06/04 (10-3)

2

04/2019

ŢPSV s.r.o.
Odbor techniky a technologií

1

NÁZVOSLOVÍ A TERMÍNY

Základní názvosloví a termíny, pouţívané v těchto technických podmínkách dodacích odpovídají názvosloví
uvedenému zejména v:


TKP PK, kapitola 18



TP 104

 ČSN 73 0420 – 1, ČSN 73 0420 – 2, ČSN ISO 10847, ČSN EN 1794 – 1, ČSN EN 1794 – 2, ČSN EN 1793
– 1, ČSN EN 1793 – 2, ČSN EN 1793 – 3, ČSN EN 14388 ed. 2, ČSN EN 14389 – 1, ČSN EN 14389 – 2

1.1

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

TKP PK

technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

TP

technické podmínky ministerstva dopravy

TPD

technické podmínky dodací

TPM

technologický postup montáţe

ČSN

česká technická norma

ČSN EN

evropská norma, zavedená do soustavy norem ČSN

ŢB

ţelezobeton, ţelezobetonový

SVP

stupeň vlivu prostředí

RDS

realizační dokumentace stavby

ZDS

zadávací dokumentace stavby

ZTKS

zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

TK

technická kontrola

KZP

kontrolní zkušební plán

KZPO

kontrolní zkušební postup

KS

kupní smlouva

SOD

smlouva o dílo

AZL

akreditovaná zkušební laboratoř

ZL

závodová zkušební laboratoř

PHS

protihluková stěna

DLR

jednočíselná veličina pro hodnocení vzduchové neprůzvučnosti

DLα

jednočíselná veličina pro hodnocení zvukové pohltivosti

1.2

TERMÍNY A DEFINICE

Hluk – jakýkoliv zvuk, který vyvolává nepříjemný a rušivý vjem nebo má škodlivý účinek
Protihluková stěna – zařízení pro sníţení hluku od silniční dopravy, které zabraňuje přímému přenosu zvuku
vzduchem
Betonový prefabrikát (téţ „prefabrikát“) – betonový výrobek, který je vyroben na místě odlišném od konečného
umístění ve stavbě.
Akustický prvek – prvek, jehoţ hlavní funkcí je zajištění akustických vlastností zařízení pro sníţení hluku (pohltivý
prvek stěnového panelu nebo pohltivý obklad).
Konstrukční prvek – prvek, jehoţ hlavní funkcí je nést nebo drţet na místě akustické prvky zařízení pro sníţení hluku.
Sloup – svislý konstrukční prvek protihlukové stěny ukotvený do základu, do kterého přenáší aerodynamické zatíţení.
Sokl (podezdívka) – nízký stěnový prvek umístěný mezi dvěma základy, tvoří podklad pro stěnový panel.
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Stěnový výplňový panel – základní plošný konstrukční a akustický prvek protihlukové stěny, umístěný mezi sloupy,
přenáší aerodynamické zatíţení do sloupů.
Úniková cesta – zpevněné plochy, průchozí a manipulační otvory mezi konstrukčními prvky, případně ke schodišti a
bezpečnostním zábradlím

2 ÚVOD
Tyto technické podmínky dodací (dále jen TPD), jsou součástí výrobní technické dokumentace protihlukových stěn.
Nahrazují TP  06/04, 8. vydání z listopadu 2016.
Tyto TPD jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na všech úrovních řízení. Jsou závazné pro všechny
dodávky, které se v rámci kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo na tyto TPD odvolávají. Stanovují technické parametry
jednotlivých konstrukčních prvků protihlukových stěn, protihlukové vlastnosti pouţitých materiálů, podmínky pro
jejich skladování, manipulaci a dopravu.
TPD stanovují poţadavky na jednotlivé konstrukční díly PHS:





základové konstrukce protihlukových stěn (základové patky, základové pasy, piloty)
nosné ocelové nebo ţelezobetonové sloupy
soklové panely
stěnové výplňové panely

TPD obsahují konkrétní opatření pro realizaci poţadavků příslušných norem ČSN, TKP PK, TP. Současně platí
poţadavky, uvedené v KS nebo ve SOD, jejíţ součástí jsou i ZTKP příslušné stavby a projektová a výrobní
dokumentace, zpracovaná dle TP 104, kapitola IX a příslušnými kapitolami TKP PK.

2.1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ŽPSV s.r.o.
Třebízského 207
687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362 | ID datové schránky: j33nvxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C.108128

2.2

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

ŢPSV s.r.o. od září roku 2006 rozšířila systém QMS na integrovaný systém managementu ve shodě s poţadavky ČSN
EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.
Integrovaný systém managementu je certifikován a dozorován nezávislým certifikačním orgánem Stavcert Praha (QMS,
EMS, BOZP).
V zájmu objektivního, nestranného a věrohodného posuzování kvality výroby má ŢPSV s.r.o. podnikovou zkušební
laboratoř, která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci na základě posouzení splnění akreditačních kriterií
podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Akreditace je udělena jiţ od 3. 8. 1993 pro široký rozsah zkoušek cementů, kameniva,
ocelí a betonů. Pracovníci AZL odborně a metodicky řídí činnost pracovníků závodové zkušebny v souladu s
poţadavky konkrétních norem. Kontrolní a zkušební postupy specifikují postup při zajišťování předepsaných kontrol a
zkoušek.
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3 TECHNICKÉ POŽADAVKY
3.1

FUNKCE A POUŽITÍ

Protihluková stěna je určena k omezení účinků hluku z různých zdrojů. Konstrukční a akustické prvky uvedené v těchto
TPD slouţí k realizaci PHS, které jsou konstruovány podle ČSN EN 1793 – 1 jako:





odrazivé (reflexní), kdy zvuková pohltivost  4 dB (kategorie A1)
pohltivé (absorpční), kdy zvuková pohltivost dosahuje hodnot 4  7 dB (kategorie A2)
pohltivé, kdy zvuková pohltivost dosahuje hodnot 8  11 dB (kategorie A3)
pohltivé, kdy zvuková pohltivost dosahuje hodnot 12  15 dB (kategorie A4)

se vzduchovou neprůzvučnosti B4, podle ČSN EN 1793 – 2.
Ţelezobetonové soklové a výplňové stěnové panely jsou vyráběny zpravidla pro osovou vzdálenost 4,0 m a 6,0 m (při
pouţití ocelových sloupů) a výšku od 0,5 m do 3,0 m. Pouţitím ţelezobetonových sloupů PHS 2 přímých se zvětší
osová vzdálenost sloupů na 4,1 m, aby nedocházelo ke zkracování základních délek stěnových výplňových panelů (3,95
m), coţ by přinášelo komplikace ve výrobě a nerovnoměrnost ukončení vzorů pohltivé vrstvy stěnových panelů.

OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ

3.2

Jednotlivé konstrukční prvky PHS jsou identifikovány evidenčním číslem (evidenční číslo: 12 aţ 15 místné číslo,
jednoznačně identifikující výrobek), obchodní značkou (je odvozena z evidenčního čísla) a názvem. Kaţdý výrobní
závod má přiděleno vlastní evidenční číslo a obchodní značku.
Na kaţdý konstrukční díl PHS je ihned po odformování nalepen papírový štítek s označením shody s údaji dle ČSN EN
14388 ed. 2 a TP 104. Vzhled a obsah štítku upravuje příručka kvality systému řízení výroby PK – SŘV – 01/08
„Betonové prefabrikáty“ včetně příslušného dodatku.
Pro trvalou identifikaci výrobku (zpravidla protihlukového panelu), pokud to poţaduje projektová nebo výrobní
dokumentace či jiné předpisy, se pouţije destička z mosazného plechu nebo extrudovaného polystyrenu v předepsaných
rozměrech a tloušťce dle TKP PK kap. 18 s údaji:





datum výroby
výrobce
označení typu dílce
pořadové číslo (pořadové číslo dle kladečského plánu projektové nebo výrobní dokumentace)

Umístění, materiál, uchycení, obsah destičky mohou upřesnit ZTKP příslušné stavby.

4 KONSTRUKČNÍ PRVKY PHS
4.1

ZÁKLADOVÉ PILOTY A PATKY

Způsob zaloţení stanovuje projektová dokumentace, která zohledňuje základové podmínky v místě stavby PHS.
Zpravidla je pouţito vrtaných ţelezobetonových pilot. Jsou označovány průměrem a délkou, která je odstupňována po
500 mm. Jedná se o monoliticky betonované piloty kruhového průřezu. Délka, průměr, třída pevnosti betonu atd. jsou
stanoveny v projektové dokumentaci.
Tam, kde je vhodnější plošné zaloţení se pouţívá prefabrikovaných či monolitických ţelezobetonových patek či pásů.
Nadzemní část pilot nebo patek musí být zhotoveny z betonu min. třídy pevnosti C 30/37 pro SVP XF4. Pro zamezení
přímého styku ocelového sloupu s terénem se základová konstrukce nadbetonuje o 200 mm. V místech s vhodnými
geologickými podmínkami je moţné pouţít beraněné prefabrikované piloty.
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4.2

SLOUPY

Základní nosný prvek PHS, který přenáší zatíţení od vlastní tíhy a větru do základové konstrukce.
4.2.1

OCELOVÉ SLOUPY

Typ válcovaného profilu pouţitého pro sloupy PHS včetně specifikace povrchové ochrany z hlediska doby a účinnosti
předepisuje projektová dokumentace. Provedení antikorozní úpravy musí být v souladu s TKP PK kap. 19, tab. 3. Lze
pouţít pouze schválený nátěrový systém.
Nejvhodnější válcovaný profil vhodný pro montáţ soklových panelů a výplňových stěnových panelů šířky 110 mm je
profil HEB 160 (šířka montáţního prostoru mezi přírubami stojky 134 mm) a panelů šířky 130 mm je profil HEB 180
(šířka montáţního prostoru mezi přírubami stojky 152 mm).
Velikost a průřez sloupů je odvislý od statického posouzení protihlukové stěny (větrná oblast, charakter terénu, umístění
na násypu, apod.). Pokud sloup nevyhoví statickému posouzení a je zapotřebí navrhnout sloup většího průřezu, je nutné
v návrhu provést rozšíření konců panelů o zvětšený rozměr sloupu, nebo v případě ţe jsou pouţity panely standardní
tloušťky, musí objednatel sloupů u výrobce sloupů objednat sloupy s úpravou, kde z v nitřní strany příruby v prostoru
vkládání pryţové fixace panelu je vloţena výztuha jiţ z výroby tak, aby prostor pro vkládání panelu odpovídal HEB
160 pro panely tl. 110 mm, nebo HEB 180 pro panely tl. 130 mm.
Dodávka ocelových sloupů včetně zhotovení nátěrového systému je řešena v rámci stavby
dodavatelským způsobem

4.2.2

ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY

Pokud projektová dokumentace předepisuje pouţití ţelezobetonových sloupů, pouţijí se ţelezobetonové sloupy řady
PHS 2, které jsou staticky navrţeny a posouzeny podle poţadavků:
ČSN EN 14388 ed. 2

Zařízení pro sníţení hluku silničního provozu  Specifikace

ČSN EN 1794 – 1

Zařízení pro sníţení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1:
Mechanické vlastnosti a poţadavky na stabilitu

ČSN EN 1991 – 1 – 1

Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí – Část 1 – 1: Obecná zatíţení – Objemové tíhy,
vlastní tíha a uţitná zatíţení pozemních staveb

ČSN EN 1991 – 1 – 4

Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí – Část 1 – 4: Obecná zatíţení - Zatíţení větrem

ČSN EN 1992 – 1 – 1

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

Železobetonové sloupy PHS 2 je možné použít pouze pro osovou vzdálenost ≤ 6,1m

Pro přímé úseky PHS se pouţijí ţelezobetonové sloupy typ PHS 2, pro zalomení PHS se pouţijí ţelezobetonové sloupy
typ PHS 2 rohové (se základními úhly natočení 30°, 60° a 90°). Vůle v zámcích umoţňuje natočení protihlukového
panelu ve sloupu PHS 2 v rozmezí  15°, čímţ lze dosáhnout poţadovaného úhlu zalomení dle RDS. Pomocí rohových
sloupů lze vytvářet kromě zalomení vlastní PHS také únikové místa pro osoby přerušením a vzájemným překrytím
PHS. Sloupy jsou vyrobeny v závislosti na statickém posouzení a výrobní dokumentaci prvku z betonu pevnostní třídy
min. C 30/37 pro SVP XF4.
Mnoţství, druh výztuţe a její vzájemné spojení stanovuje výrobní dokumentace – výkresy výztuţe. Pro betonářskou
výztuţ je pouţita ocel řady B500B. Betonářská ocel pouţitá pro výrobu musí vyhovovat poţadavkům
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, ČSN 42 0139 Ocel pro výztuţ do
betonu – Svařitelná betonářská ocel ţebírková a hladká.
V případě pouţití nosných či nenosných svarů (dosaţení vyšší tuhosti armokoše, stabilizace polohy jednotlivých prutů
výztuţe či vynuceného napojení nosné výztuţe), musí být splněny pro provádění těchto svarů ustanovení
ČSN EN ISO 17660 – 1, ČSN EN ISO 17660 – 2 a TP 193 Svařování betonářské výztuţe a jiné typy spojů.
Dle KZP jsou prováděny kontrolní zkoušky dodané betonářské oceli na vzorcích odebraných ze skládek oceli.
V případě potřeby ochrany ţelezobetonových sloupů proti bludným proudům se provede vodivé propojení
zabetonovaných závitových pouzder nebo zabetonování ocelových destiček a jejich vodivé propojení s výztuţí sloupu.
Ve sloupech je zabudována dvojice závitových přepravních úchytů pro manipulaci s prvky ve výrobně a při dopravě.
Montáţ stojek do kalichů pilot či patek se provádí pomocí přepravního úchytu s kulovou hlavou, umístěného na vrcholu
sloupu.
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Technické údaje sloupů PHS 2 jsou uvedeny v Tab. č. 1, maximální výšky sloupů v závislosti na třídě pevnosti betonu,
osové vzdálenosti, vyztuţení a zatíţení větrem jsou uvedeny v Tab. č. 2.
Technické údaje sloupů PHS 2:

1,4 – 6,5 v závislosti na RDS a
statickém výpočtu

Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 – 4,1
Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 – 4,1  30°
Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 – 4,1  60°
Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 – 4,1  90°
Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 – 6,1
Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 – 6,1  30°
Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 – 6,1  60°

Kotevní
hloubka
[mm]

Objem
[m3/m]

500

Hmotnost
[kg/m]

Pevnostní třída
betonu a SVP

Min. C30/37 XF4

Max.
výška [m]

Dle RDS a statického výpočtu

Název

Dle RDS a statického výpočtu

Tab. č. 1

Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 – 6,1  90°
Vysvětlivky:
4,1
6,1
30°, 60°, 90°
PHS 2

Tab. č. 2

sloup je navržen pro max. osovou vzdálenost 4,1m
sloup je navržen pro max. osovou vzdálenost 6,1m
základní úhel zalomení PHS
obchodní označení prvků protihlukové stěny, dříve vyráběné pouze v kombinaci se železobetonovými sloupy
PHS 2 a s panely s pohltivou vrstvou z recykl. pryže typ PHS 2, dnes lze osadit i jiné druhy panelů.

Maximální výšky sloupů s ohledem na zatížení větrem, osovou vzdálenost, pevnostní třídu betonu a
vyztužení sloupů dle statického výpočtu:
Vyztužení
Zatížení větrem [kN/m2]
1,00
Osová vzdálenost [m]
4,1
Zatížení větrem [kN/m2]
1,35
Osová vzdálenost [m]
4,1
Zatížení větrem [kN/m2]
1,67
Osová vzdálenost [m]
4,1
Zatížení větrem [kN/m2]
2,00
Osová vzdálenost [m]
4,1
Zatížení větrem [kN/m2]
2,30
Osová vzdálenost [m]
4,1
Zatížení větrem [kN/m2]
2,70
Osová vzdálenost [m]
4,1
Zatížení větrem [kN/m2]
3,30
Osová vzdálenost [m]
4,1
Zatížení větrem [kN/m2]
1,00
Osová vzdálenost [m]
6,1
Zatížení větrem [kN/m2]
1,20
Osová vzdálenost [m]
6,1
Zatížení větrem [kN/m2]
1,35
Osová vzdálenost [m]
6,1
Zatížení větrem [kN/m2]
1,50
Osová vzdálenost [m]
6,1
Zatížení větrem [kN/m2]
1,67
Osová vzdálenost [m]
6,1
Zatížení větrem [kN/m2]
2,00
Osová vzdálenost [m]
6,1
Zatížení větrem [kN/m2]
2,40
Osová vzdálenost [m]
6,1

TP-06/04 (10-3)

C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4
C30/37 XF4
C50/60 XF4

7

Výška nad terénem [m]
8×Ø20
8×Ø22
6,00
6,00
6,20
5,50
6,00
6,10
6,10
5,00
5,50
5,15
5,60
5,00
5,20
4,75
4,85
4,25
4,30
5,90
6,35
6,00
6,50
5,25
5,75
5,90
5,15
5,15
5,25
4,50
4,65
5,00
4,00
4,50
4,25
4,60
4,00
4,10
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Tab. č. 3
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4.2.3

MONTÁŽ SLOUPŮ

Montáţ ocelových a ţelezobetonových sloupů probíhá v souladu s aktuálním znění TPM 00 - 01/04 Protihlukové stěny,
který je volně ke staţení na www.zpsv.cz.

4.3

STĚNOVÉ VÝPLNĚ

Stěnové výplně jsou staticky navrţeny a posouzeny na osovou vzdálenost sloupů 4,0 m nebo 6,0 m, podle poţadavků:
ČSN EN 14388 ed. 2

Zařízení pro sníţení hluku silničního provozu  Specifikace

ČSN EN 1794 – 1

Zařízení pro sníţení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1:
Mechanické vlastnosti a poţadavky na stabilitu

ČSN EN 1991 – 1 – 1

Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí – Část 1 – 1: Obecná zatíţení – Objemové tíhy,
vlastní tíha a uţitná zatíţení pozemních staveb

ČSN EN 1991 – 1 – 4

Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí – Část 1 – 4: Obecná zatíţení - Zatíţení větrem

ČSN EN 1992 – 1 – 1

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

Stěnové prvky jsou vyráběny jako:
a) odrazivé – panel je tvořen ţelezobetonovou deskou tl. 110 aţ 160 mm, pouţití i jako panel soklový
b) pohltivé – panel je tvořen ţelezobetonovou nosnou deskou tl. obvykle 120 mm, která je doplněna z jedné nebo
obou stran o vrstvu pohlcující hluk
Pouţitím různých materiálů a jejich kombinací lze docílit různé úrovně pohltivosti a architektonického ztvárnění hotové
PHS. Podle druhu materiálu pouţitého k vytvoření pohltivé vrstvy, dělíme stěnové prvky na:
a) stěnové panely s pohltivou vrstvou, tvořenou tvárnicemi z recyklované pryţe typ PHS 2
b) stěnové panely s pohltivou vrstvou na bázi dřevocementových desek nebo tvárnic, např. typ VELOX, MFC
Akustik, DURISOL aj.
c) stěnové panely s mezerovitou pohltivou vrstvou typ SILENT
d) stěnové panely s oboustrannou pohltivou vrstvou, tvořenou jedním typem nebo kombinací výše uvedených
materiálů
Stěnové ţelezobetonové panely jsou vyráběny zpravidla délky 3,95 m pro osovou vzdálenost sloupů 4,0 m (4,1 m) nebo
5,95 m pro osovou vzdálenost sloupů 6,0 m (6,1 m) a výšky:
a) u soklových panelů min. 0,5 m (tvar a výšku soklového panelu upřesňuje RDS)
b) u stěnových panelů typ PHS 2 v modulu 0,5 m nebo 1,0 m (dle typu pouţité pryţové tvárnice)
c) u stěnových panelů typ VELOX, MORFICO, DURISOL a typ SILENT 0,5 – 3,1 m, (tvar a výšku panelu
upřesňuje RDS a pokud jsou pouţity pro výrobu tvárnice, tak výška odpovídá modulu příslušné tvárnice)
V systému protihlukových stěn můţe být dle poţadavku investora a návrhu projektanta osazen odrazivý panel, nebo
panel s pohltivou vrstvou, jehoţ součástí je dveřní otvor.
Rozměry panelů se mohou v konkrétních případech lišit od obvyklých, dle poţadavku projektanta, statika v součinnosti
s výrobními moţnostmi daného výrobního závodu. Seznam standardně vyráběných soklových a stěnových panelů je
uveden v Tab. č. 4.

TP-06/04 (10-3)

9

04/2019

ŢPSV s.r.o.
Odbor techniky a technologií
Tab. č. 4

Standardní soklové a stěnové panely

Název výrobku

Rozměry, tolerance

(pouţití slova „zákázková výroba“ v názvu, zohledňuje poţadavek na rozdílnou výšku a
tvar panelů pro konkrétní skladbu PHS)

Délka
[mm]

Výška
[mm]

Tloušťka
nosné
desky
[mm]

Třída pevnosti
betonu a stupeň
vlivu prostředí

3950  5

120  3

C 30/37  XF4

Zakázková výroba odrazivých protihlukových panelů  5,95

5950  5

130  3

C 30/37  XF4

Zakázková výroba protihlukových panelů PHS 2

3950  5

120  3

C 30/37  XF4

Zakázková výroba protihlukových panelů PHS 2  5,95

5950  5

130  3

C 30/37  XF4

Zakázk. výroba protihlukových panelů z dřevocementových desek

3950  5

120  3

C 30/37  XF4

Zakázk. výroba protihlukových panelů z dřevocementových desek  5,95

5950  5

130  3

C 30/37  XF4

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT

3950  5

120  3

C 30/37  XF4

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT  5,95

5950  5

130  3

C 30/37  XF4

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT VV

3950  5

120  3

C 30/37  XF4

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT VV  5,95

5950  5

130  3

C 30/37  XF4

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT H

3950  5

120  3

C 30/37  XF4

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT H  5,95

5950  5

130  3

C 30/37  XF4

4.3.1

500 – 3100 +0,-5

Zakázková výroba odrazivých protihlukových panelů

STĚNOVÝ PANEL ODRAZIVÝ, SOKLOVÝ

Stěnové panely odrazivé tvoří ţelezobetonový nosný panel tloušťky 110 aţ 160 mm (obvykle 110 nebo 130 mm),
vyráběný z betonu pevnostní třídy C 30/37 pro stupeň vlivu prostředí XF4. Na přání zákazníka můţe být čerstvý beton
probarvován barevnými pigmenty. Takto vyrobený ţelezobetonový panel lze pouţít jako „soklový“ nebo „stěnový
odrazivý“. Soklové panely nejsou navrţeny na zatíţení zásypem zeminou! Je moţné v rámci konkrétního případu
panely tl. nad 140 mm takto navrhnout a staticky dimenzovat, ovšem tento poţadavek musí být jednoznačně řešen jiţ v
projektové fázi s konkrétním statickým posouzením na daný případ v dostatečném předstihu před zahájením výroby.
Pro betonářskou výztuţ je pouţita ocel řady B500B. Betonářská ocel pouţitá pro výrobu musí vyhovovat poţadavkům
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, ČSN 42 0139 Ocel pro výztuţ do
betonu – Svařitelná betonářská ocel ţebírková a hladká. V případě pouţití nosných či nenosných svarů (dosaţení vyšší
tuhosti armokoše, stabilizace polohy jednotlivých prutů výztuţe či vynuceného napojení nosné výztuţe), musí být
splněny pro provádění těchto svarů ustanovení ČSN EN ISO 17660 – 1, ČSN EN ISO 17660 – 2 a TP 193 Svařování
betonářské výztuţe a jiné typy spojů.
V případě poţadavku zaručení sekundární antikorozní ochrany výztuţe dle výrobní dokumentace, je moţné tuto opatřit
speciálním ochranným nátěrem. Pouţíván je prostředek SikaTop Armatec - 110 EpoCem. Případná jiná antikorozní
ochrana je vţdy provedena podle předepsaného a schváleného postupu.
Protihlukové panely jsou opatřeny dvojicí závitových přepravních úchytů, které slouţí také pro manipulaci a následnou
montáţ. Povrch protihlukového panelu je moţné vzhledově upravit vytvořením reliéfu pomocí matric umístěných ve
formách a (nebo) úpravou povrchu typu striáţ.

TP-06/04 (10-3)

10

04/2019

ŢPSV s.r.o.
Odbor techniky a technologií

Obr. č. 1

4.3.2

Příklad odrazivého protihlukového panelu.

STĚNOVÉ PANELY „PHS 2“

Protihlukové stěnové panely PHS 2, patří do skupiny pohltivých stěnových panelů, jejichţ pohltivou vrstvu tvoří
nalepená protihluková tvárnice z recyklované pryţe. Základní technické údaje protihlukových tvárnic jsou uvedeny v
Tab. č. 5.
Tab. č. 5
Název výrobku

Technické údaje protihlukových tvárnic
Délka [mm]

Šířka [mm]

Tloušťka [mm]

Hmotnost [kg]

Protihluková tvárnice 500/500

500  1,5

500  1,5

70  0,5

10,9 – 11,1*

Protihluková tvárnice 1000/1000

1000  1,5

1000  1,5

60  0,5

37,3 – 38,04*

Protihluková tvárnice 1000/1000 vlnka

1000  1,5

1000  1,5

60  0,5

34,0

* V závislosti na barevném provedení a kategorii pohltivosti

Rozdílnou skladbou gumového granulátu, drásaniny, polyuretanového pojiva, barviva a dalších přísad se dosahuje
zvukové pohltivosti kategorie A2 aţ A3 dle ČSN EN 1793 – 1. Výrobu a dodávky tvárnic z recyklované pryţe zajišťuje
firma:
INTERTECH PLUS s.r.o.
č. 316, 664 24 Drásov,
IČO: 25 59 76 12.
Jedná se o výrobek z granulované pryţe, obdélníkového dezénu. Vyrábí se v 6 základních barevných odstínech (černá,
šedá, hnědá, červená, zelená, modrá). Sytost barev je moţné dle poţadavku odběratele upravovat. Další barevnou paletu
je moţné docílit dodatečnou barevnou úpravou nástřikem vhodných barev. Tyto desky se vyznačují dlouhou ţivotností
a schopností zachovat si dlouhodobě stejné vlastností i při nepříznivých povětrnostních podmínkách. V případě
poškození je moţné pouţité desky opět plně recyklovat.
Ve výrobně protihlukových panelů je osazena (přilepena) většina protihlukových tvárnic. Krajní tvárnice se lepí na
namontovaný stěnový panel v PHS po přesném zaříznutí tvárnice přímo na stavbě. Vhodné lepidlo pro uchycení všech
typů pryţových tvárnic je polyuretanové lepidlo OKAMUL PU. Postup při přípravě a aplikaci viz technický list
výrobku dostupný na adrese:
www.kiesel.cz/upload/produkty/Okamul_PU_K.pdf

TP-06/04 (10-3)
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Jedná se o dvousloţkové polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Má velmi dobré přilnavé vlastnosti, je tvrdé a
odolné vůči povětrnostním vlivům. Smíchané lepidlo se nanáší na suchý, čistý povrch ozubenou stěrkou. V případě
lepení tvárnic na svislých stěnách je vhodné fixovat nalepenou tvárnici proti případnému pohybu pomocí nastřelených
hřebů nebo pomocí naraţených plastových hřebů do předvrtaných otvorů.
Je nutné zamezit zatékání dešťové vody osazením horního uzavíracího prvku z betonu nebo oplechováním z materiálů
TiZn, případně Cu, příklad uzavíracího prvku viz Obr. č. 2.

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Panel PHS 2 s betonovým uzavíracím prvkem.

Příklad protihlukového stěnového panelu PHS 2.

Nosná část je shodná s panelem odrazivým viz kapitola 4.3.1, v tloušťce obvykle 120 mm.
Plošná hmotnost panelů PHS 2 při tl. 120 mm činí cca 336,0 kg/m2..
4.3.3

PROTIHLUKOVÉ PANELY NA BÁZI DŘEVOCEMENTOVÝCH DESEK – VELOX

Přední pohltivou stranu protihlukového panelu tvoří protihlukové desky VELOX, které jsou dodatečně lepeny na
ţelezobetonový panel, coţ umoţňuje provádět oboustranně pohltivé varianty protihlukových stěnových panelů.
Výrobce protihlukových desek VELOX:
MC VELOX Praha s.r.o.
U Strouhy 282/1
196 00 Praha 9 Miškovice
Protihluková deska je vyrobena ze směsi dřevité štěpky, cementu a vodního skla. Svými vlastnostmi zaručuje odolnost
proti vodě, soli, námraze, trouchnivění a mechanickému poškození. Akusticky účinná plocha desky VELOX je
profilována do tvaru podélných nebo příčných vln, případně ve tvarech lichoběţníkových a s prolisovanými trny.
Parametry desek VELOX jsou uvedeny v Tab. č. 6.
TP-06/04 (10-3)
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Tab. č. 6

Technické údaje - příklad aplikované protihlukové desky VELOX

Název

DL

Tloušťka

Rozměr desky
[d x š]

Hmotnost*

Profil

Velox WSO 80

8 dB

80 mm

2000 × 500

31/46 kg/m2

vlnitý

* První z uvedených hodnot je v suchém stavu desky, druhá je expediční hmotnost desky kdy je z výroby ještě nasycena
vlhkostí.
Kategorie zvukové pohltivosti protihlukové stěny je dána v závislosti na typu pouţité pohltivé desky A2 aţ A3 dle ČSN
EN 1793  1.
Je moţná barevná úprava panelů nástřikem vhodné barvy. Pohltivé desky a jejich uchycení lze dodatečně zesílit
nastřelením zajišťovacích hřebů, zejména v horních částech panelů, vystavených zatékání dešťové vody. Při provádění
je nutné pouţít nastřelovací hřeby a podloţky s ochrannou povrchu proti korozi a nastavit optimální nastřelovací sílu,
aby nedošlo k deformaci nebo poškození povrchu desek VELOX.
Je nutné zamezit zatékání dešťové vody osazením horního uzavíracího prvku z betonu nebo oplechováním z materiálů
TiZn, případně Cu, příklad uzavíracího prvku viz Obr. č. 2.
Nosná část je shodná s panelem odrazivým viz kapitola 4.3.1, v tloušťce obvykle 120 mm.
Jako vhodné lepidlo pro uchycení desek se ukázalo polyuretanovým lepidlo OKAMUL PU. Jedná se o dvousloţkové
polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Má velmi dobré přilnavé vlastnosti, je tvrdé a odolné vůči
povětrnostním vlivům. Smíchané lepidlo se nanáší na suchý, čistý povrch ozubenou stěrkou. V případě lepení desek na
svislých stěnách je vhodné fixovat nalepenou desku proti případnému pohybu pomocí nastřelených hřebů nebo pomocí
naraţených plastových hřebů do předvrtaných otvorů. Postup při přípravě a aplikaci viz technický list výrobku dostupný
na adrese:
www.kiesel.cz/upload/produkty/Okamul_PU_K.pdf
Plošná hmotnost protihlukového panelu VELOX tl. 120 mm s deskou WSO 80 činí cca 323 kg/m2.

Obr. č. 4
4.3.4

Příklad protihlukového stěnového panelu na bázi dřevocementových desek Velox.

PROTIHLUKOVÉ PANELY NA BÁZI DŘEVOCEMENTOVÝCH TVÁRNIC – MFC Akustik 010

Přední pohltivou stranu stěnového panelu tvoří dřevocementové tvárnice MFC Akustik 010, základních rozměrů 500 ×
250 × 130 mm viz Obr. č. 5. Jsou vyrobeny ze speciální směsi vibrolisováním, pomocí ocelových forem s následnou
rozměrovou kalibrací řezem. Povrch tvárnic můţe být opatřen nástřikem barvou.
Výrobce pohltivých tvárnic MFC Akustik 010:
MFC – Morfico s.r.o.
Olbrachtova 1758
666 01 Tišnov
TP-06/04 (10-3)
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Barva:
Objemová hmotnost:
Váha za sucha:
Váha za sníţeného mokra:
Pevnost v tahu za ohybu:

šedá
550 – 600kg/m3
51,10 kg/m2
76,89 kg/m2
min. 0,7 MPa

Protihluková stěna s panely MFC Akustik 010 je zařazena do kategorie
A3.

Obr. č. 5

Základní rozměry

Postup výroby:
Tvárnice se uloţí na dno formovací podloţky pohledovou stranou dolů. Následuje osazení výztuţe a manipulačních
úchytů. Provede se betonáţ s ponornou vibrací. Díky kónickým drţkám ve tvarnicích dojde k dokonalému spojení
tvárnic s betonem.
Je nutné zamezit zatékání dešťové vody osazením horního uzavíracího prvku z betonu nebo oplechováním z materiálů
TiZn, případně Cu, příklad uzavíracího prvku viz Obr. č. 2.
Nosná část je shodná s panelem odrazivým viz kapitola 4.3.1, v tloušťce obvykle 120 mm.
Plošná hmotnost panelů s deskami MFC při tl. 120 mm činí cca 369 kg/m2.

Obr. č. 6
4.3.5

Příklad protihlukového stěnového panelu na bázi dřevocementových tvárnic Morfico.

PROTIHLUKOVÉ PANELY SILENT

Protihlukové panely SILENT jsou sendvičové panelové prefabrikáty. Pohltivou vrstvu protihlukového panelu, tvoří
50 mm tl. deska s vlnkami 80 mm vysokými, s osovým rozpětím 100 mm nebo deska s kazetovým vzorem.
Protihlukové panely SILENT jsou konstruovány pro kategorii zvukové pohltivosti A3 dle ČSN EN 1793 – 1.
Protihlukové panely SILENT VV (velká vlna) jsou sendvičové panelové prefabrikáty. Pohltivou vrstvu
protihlukového panelu tvoří 90 mm tl. deska s vlnkami 110 mm vysokými, s osovým rozpětím 125 mm.
Protihlukové panely SILENT VV jsou konstruovány pro kategorii zvukové pohltivosti A3 dle ČSN EN 1793 – 1 a jako
předsazené před sloupy pro kategorii zvukové pohltivosti A4 dle ČSN EN 1793 – 1.

TP-06/04 (10-3)
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Protihlukové panely SILENT H (hladký povrch) jsou sendvičové panelové prefabrikáty. Pohltivou vrstvu
protihlukového panelu tvoří 100 mm tl. deska s hladkým povrchem.
Protihlukové panely SILENT H jsou konstruovány pro kategorii zvukové pohltivosti A2 dle ČSN EN 1793 – 1 při
pouţití s ŢB sloupy PHS 2 a pro kategorii zvukové pohltivosti A3 dle ČSN EN 1793 – 1 pří pouţití se sloupy HEB.
Desky a kazety (tvárnice) SILENT jsou vyrobeny z mezerovité pohltivé vrstvy. Tato můţe být probarvena v základních
barvách a jejich odstínech.
Pokud vznikne v rámci projektové a výrobní dokumentace poţadavek na provedení povrchové úpravy nástřikem barvy,
je nutné pouţít vhodnou barvu v min. mnoţství a aplikovat nástřik tak, aby nedošlo k zaplnění pórů protihlukové vrstvy
a tím i ke zmenšení pohltivých vlastností protihlukových panelů. Výrobce doporučuje pouţití barvy Nafufill – LS,
výrobce MC – Bauchemie. Vhodnost této barvy byla prokázaná měřením protihlukových vlastností autorizovanou
osobou CSI, pracoviště Zlín.
U stěn vyrobených dodatečným lepením a kotvením tvárnic je nutné zamezit zatékání dešťové vody osazením horního
uzavíracího prvku z betonu nebo oplechováním z materiálů TiZn, případně Cu, příklad uzavíracího prvku viz Obr. č. 2.
Nosná část je shodná s panelem odrazivým viz kapitola 4.3.1, v tloušťce obvykle 120 mm.

Obr. č. 7
4.3.6

Příklad protihlukového stěnového panelu SILENT.

MONTÁŽ SOKLOVÝCH A STĚNOVÝCH PANELŮ

Samotná montáţ soklových a stěnových panelů probíhá v souladu s aktuálním znění TPM 00 - 01/04 Protihlukové
stěny, který je volně ke staţení na www.zpsv.cz.

5 KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, PROVEDENÍ
Akustické a konstrukční prvky, těsnící prvky a materiály, sloţky čerstvého betonu (cement, kamenivo, přísady případně
příměsi) a všechny další zabudovávané materiály do konstrukce, zejména betonářská výztuţ, úchyty, spojky,
konstrukční profily, plechy, spojovací prostředky apod. vyhovují poţadavkům zákona č. 22/1997 Sb. ve znění
pozdějších změn a doplňků a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
Kontrola kvality se řídí kontrolním a zkušením plánem – KZP, který zohledňuje všechny poţadavky na konstrukční
prvky PHS akustické dílce plynoucí z ustanovení ČSN, TKP PK, ZTKP a projekční a výrobní dokumentace.
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5.1

KVALITA PROVEDENÍ A VZHLED VÝROBKŮ

Poţadavky na jakost povrchu betonu protihlukových stěn stanovují příslušné TKP, ZTKP a RDS.
Povrch hutného ztvrdlého betonu dále specifikují poţadavky ZDS. Povrchové dutinky (pórů) jsou přípustné do průměru
10 mm a hloubky 5 mm, přičemţ jejich výskyt je nanejvýše 10 ks/m2 a zároveň takovýto defekt tvoří maximálně 10 %
viditelného povrchu. Větší mnoţství dutinek, případně otřepů po odformování, je nutno ještě začerstva zahladit. Drobné
povrchové trhlinky, vzniklé smršťováním betonu, jsou přípustné do max. šířky 0,2 mm a hloubky 10 mm. Výrobky
nesmí mít výrobní vady, jako jsou nezhutněná místa, které by nepříznivě ovlivnily jejich únosnost a tím i pouţitelnost.
Drobná poškození, uraţené hrany v max. součtové délce 100 mm či uraţené rohy do velikosti 20 mm, jsou přípustná.
Ocelová výztuţ musí mít správné rozměry a musí být v prefabrikátu uloţena v souladu s výkresovou dokumentací.
Ocelové válcované profily musí být vyrobeny z předepsaného materiálu a jejich rozměry musí být v platných
tolerancích. Velikost sloupů včetně případných navařených ocelových opěrek z úhelníku L, musí být podle výkresové
dokumentace. U zakončení stojek je počítáno ukončení stojky zároveň s panelem, není zde uvaţováno architektonické
ukončení.
Případné oděry způsobené manipulací, musí být zapraveny dodavatelem stavebního díla.
Přesnost osazení konstrukčních a akustických prvků stanovují tolerance předpisu TP 104 Protihlukové clony pozemních
komunikací.

6 KONTROLA A ZKOUŠENÍ
Druhy kontrolních zkoušek a jejich četnosti upravuje kontrolní a zkušební plán (dále jen KZP) výrobce, který je
samostatným technickým dokumentem. KZP musí odpovídat poţadavkům ČSN, TKP PK, TP a ZTKP. Pro rozměrovou
přejímku můţe být s odběratelem dohodnut přejímací plán, který se stává součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.
Poţadované vlastnosti stavebních materiálů, čerstvého a zatvrdlého betonu se ověřují kontrolními zkouškami. Pro
kontrolní zkoušky je vhodné dodrţet poţadavek, ţe 10 % zkoušek musí provádět nezávislá akreditovaná zkušebna, na
které se dohodne výrobce a odběratel.
Kaţdá neshoda, zjištěná v průběhu vstupní, mezioperační a výstupní kontroly musí být vypořádána. V případě označení
neshodného výrobku výstupní kontrolou, odpovědný pracovník navrhne způsob opravy tak, aby poţadavky kladené na
výrobek byly splněny a aby v ţádném případě nedošlo ke změně uţitných vlastností výrobku. Jedná-li se o případ
neshody, kdy není moţné ţádným způsobem zajistit shodu s plánovanými poţadavky, musí být výrobek označen jako
neshodný výrobek a přemístěn na skládku pro tyto výrobky určenou.
Součástí kaţdé dodávky je soubor dokladů o jakosti, tj. vyhodnocené kontrolní zkoušky a měření dle KZP a kontrolních
zkušebních postupů (dále jen KZPO), výrobní dokumentace atd.

7 SKLADOVÁNÍ PRVKŮ
Skládky hotových výrobků musí být rovné, zpevněné, odvodněné a dostatečně únosné na uvaţované zatíţení.
Železobetonové sloupy se ukládají odděleně podle typu a délky. Ukládají se naleţato na kratší stěnu do stohů na sebe, a
to max. v 5 vrstvách, přičemţ jednotlivé vrstvy jsou proloţeny dřevěnými proklady. Krajní sloupy musí být zajištěny
proti překlopení. Vzdálenost prokladů musí být cca v 1/4 aţ 1/5 celkové délky od obou okrajů. Proklady musí být
umístěny přesně nad sebou, aby nedocházelo k namáhání sloupů na ohyb a střih.
Soklové panely se ukládají do stojanů za sebe, kolmo na podloţí max. po 10 kusech, přičemţ se nesmí mezi sebou
dotýkat, nebo do stojanů typu „A“. Panely musí být při skladování podloţeny, aby nedocházelo k mechanickému
porušení při pokládání a odebírání panelů ze skládky.
Stěnové panely se ukládají do stojanů za sebe, kolmo na podloţí max. po 8 kusech, přičemţ se nesmí mezi sebou
dotýkat, nebo do stojanů typu „A“. Panely musí být při skladování podloţeny, aby nedocházelo k mechanickému
porušení při pokládání a odebírání panelů ze skládky.
Výrobky uloţené na meziskládce stavby musí být při skladování ve svislé poloze vţdy zabezpečeny proti překlopení.
Pro oboustranně pohltivé panely se pouţijí stojany určené ke svislému skladování prvků. Znázornění takového
skladování viz Obr. č. 8. Panely se tak zajistí ve svislé poloze a nedochází k doteku panelů mezi sebou.
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Obr. č. 8

Skladování oboustranných panelů ve stojanech pro svislé skladování.

U panelů vyšších neţ 1,5 m se pouţijí stojany takové, které fixují panel ve dvou bodech z kaţdé strany panelu, viz Obr.
č. 9.

Obr. č. 9

Skladování oboustranných panelů, výšky nad 1,5 m.

Alternativa skladování při absenci stojanů je s pomocí dostatečně únosné přišroubované pásoviny do závitových
pouzder panelů, viz Obr. č. 10. Takto se skladují vţdy minimálně dva panely a lze skladovat pouze panely stejného
tvaru. Panely jsou tak fixovány mezi sebou a současně je zajištěna jejich stabilita při skladování. Velký důraz na
kontrolu se zde klade v dokonale pevném přišroubování pásoviny k panelům.
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Obr. č. 10

Skladování pomocí přišroubované pásoviny do závitových pouzder

Je zapotřebí dodrţovat výše uvedené, pokud projektant v dokumentaci nestanoví jinak.

8 MANIPULACE
S železobetonovými sloupy je ve vodorovné rovině manipulováno pomocí jeřábu s lanovým závěsem nebo
vysokozdviţným vozíkem. Při osazování se pouţívá jeřábu s lanovým závěsem.
S protihlukovými a soklovými panely se manipuluje pouze ve svislé poloze, přičemţ se pouţívá manipulačních úchytů
umístěných v horní straně panelu, do těchto úchytů se našroubují oka nebo závěsy patřičné nosnosti vzhledem k váze
panelu.
Při manipulaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození výrobků a ohroţení zdraví a ţivota osob.
Je-li při manipulaci s prefabrikáty pouţito závěsného zařízení, které vytváří trojúhelníkový sloţkový obrazec sil a TD
neurčuje jinak, dovoluje se maximální vrcholový úhel α=60°, viz Obr. č. 11. Pouţívání poškozeného manipulačního
zařízení a příslušenství je zakázáno!

Obr. č. 11

Vrcholový úhel trojúhelníkového složkového obrazce sil při zvedání břemene

9 DOPRAVA
Výrobky se dopravují ţelezničními a silničními dopravními prostředky.
Železobetonové sloupy jsou loţeny ve vodorovné poloze na podklady ve více vrstvách, které jsou proloţeny dřevěnými
proklady. Krajní rohové sloupy musí být zajištěny klíny proti překlopení. Počet vrstev je omezen nosností dopravního
prostředku a počtem, maximálně 3.
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Protihlukové a soklové panely jsou uloţeny na stojanech typu „A“, mohou být poloţeny dva na jedné straně stojanu,
avšak musí být zajištěna ochrana proti dotyku těchto panelů mezi sebou. Na kaţdé straně „A“ stojanu musí být stejný
počet panelů. Dále je moţno prvky převáţet také na „hřebenových“ stojanech. Oboustranně pohltivé panely se převáţejí
vţdy na „hřebenových“ stojanech pro svislé skladování/dopravu panelů, viz Obr. č. 8 a Obr. č. 9.
Výrobky musí být zabezpečeny proti posunutí nebo překlopení, aby nedošlo k jejich poškození nebo k ohroţení
ostatních účastníků dopravy, čí zdraví a ţivota osob. Upínací prvky musí být pouze v místech, kde nepoškodí převáţený
prvek svým působením při přepravě, pro které není prvek navrţen (např. umístění upínacích pásů v jiných místech, neţ
v místech podpor, s následným ohybovým zatíţením na prvek vlivem utaţení upínacích pásů, apod.).

10 GARANTOVANÁ ŽIVOTNOST
Při běţném uţívání je garantovaná ţivotnost na celou protihlukovou stěnu – 25 let.

11 ÚDRŽBA
Dodavatel / výrobce doporučuje provádění očisty (četnost upřesní provozovatel objektu podle specifických podmínek a
vlivů ţivotního prostředí místa objektu), a to běţnými mechanickými prostředky (tlaková voda s přídavky saponátu, u
elektrifikovaných tratí ruční / mechanické čištění). Dále pak 1x ročně po zimním období kontrolu a obnovu
poškozených povrchových částí protikorozní ochrany (nátěru) kovových částí PHS.

12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Zásady bezpečnosti práce jsou dány základními zákony a vyhláškami z oblasti bezpečnosti práce. Při práci na
jednotlivých strojních zařízeních jsou pracovníci povinni dodrţovat pokyny a návody na obsluhu a pouţívat při práci
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. Práce na jednotlivých pracovištích mohou vykonávat pouze zaškolení
a zacvičení pracovníci resp. tam, kde jsou předepsány zkoušky odborné způsobilosti, mohou tyto práce provádět pouze
pracovníci s platnou způsobilostí.
Bezpečnost práce a provoz technických zařízení se řídí obecně závaznými bezpečnostními a hygienickými předpisy.
Totéţ platí u poţární ochrany. Se všemi typy bezpečnostních, hygienických a poţárních předpisů musí být pracovníci
zhotovitele pravidelně seznamování a musí být o tom vedeny písemné záznamy archivované nejméně 5 let. Zhotovitel
je povinen pracovníky vybavit speciálními pomůckami pro ochranu zdraví a bezpečnou práci. Pracovníci pohybující se
v prostoru výrobní plochy, skládky a vlečky jsou povinni dbát zvýšené pozornosti zejména:





v prostoru vytvářecího pracoviště
v prostoru dopravy čerstvého betonu
v prostoru se zavěšenými břemeny (manipulace jeřábů, ZZ, VZV, apod.)
v prostoru kolejiště atd.

Pracovníci musí znát technologický postup výroby, zejména, co se týká pracovních operací. Kaţdý pracovník se
zúčastňuje pravidelného školení bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) a podrobuje se předepsaným zkouškám
v souladu s interní směrnicí Q10. Při skladování a práci s odformovacími prostředky je nutno vytvořit všechny
podmínky odpovídající platným předpisům pro manipulaci a aplikaci hořlavých kapalin. Za proškolení pracovníků a
kontrolu dodrţování technologického postupu, technických norem a dodrţování bezpečnostních pokynů odpovídá
vedoucí pracovník. Kaţdý pracovník odpovídá za dodrţování TPV, TPD a BOZP v oblasti svojí činnosti. Za kontrolu,
ţe zaměstnanci byli poučeni a ţe znají postup výroby a bezpečnostní předpisy odpovídá ředitel závodu.
Nebezpečí:






manipulace s břemeny (jeřáb, VZV atd.)
práce ve výšce, pád z výšky
betonová směs, zasaţení části těla odstřikem betonu
ruční vibrátory
forma (konstrukce a jednotlivé díly)
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13 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY
Veškeré odkazy jsou uvaţovány ve znění pozdějších změn a doplňků.
ČSN EN 206+A1

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P 73 2404

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace

ČSN EN 13369

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

ČSN EN 13670

Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 10080

Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně

ČSN 42 0139

Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel ţebírková a hladká

ČSN EN 14388 ed. 2

Zařízení pro sníţení hluku silničního provozu  Specifikace

ČSN EN 1794 – 1

Zařízení pro sníţení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1:
Mechanické vlastnosti a poţadavky na stabilitu

ČSN EN 1991 – 1 – 1

Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí – Část 1 – 1: Obecná zatíţení – Objemové tíhy,
vlastní tíha a uţitná zatíţení pozemních staveb

ČSN EN 1991 – 1 – 4

Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí – Část 1 – 4: Obecná zatíţení - Zatíţení větrem

ČSN EN 1992 – 1 – 1

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

TKP PK

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, zejména kapitola
25 a kapitola 18

TP 104

Protihlukové clony pozemních komunikací

TP 193

Svařování betonářské výztuţe a jiné typy spojů

Nakládací směrnice ČD – RIV sv. 1, 2
Zákon č. 361/2000 Sb. „O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů“, ve znění pozdějších
změn a doplňků

TP-06/04 (10-3)

20

04/2019

