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19.B PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
OCELOVÝCH MOSTŮ 
A KONSTRUKCÍ

19.B.1 ÚVOD

(1) Tato část B kapitoly 19 TKP se musí vykládat a chápat 
ve smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení, 
která jsou uvedena v kapitole 1 TKP - Všeobecně 
a v části A kapitoly 19 TKP, na které část B kapitoly 
19 navazuje.

(2) Tato kapitola TKP definuje požadavky objednatele 
stavby na volbu systému, kvalitu materiálu, návrh, 
provádění, přejímky, opravy a údržbu protikorozní 
ochrany ocelových konstrukcí a mostů, a to již pro 
fázi zpracování zadávací dokumentace stavby (dále 
ZDS).

(3) Tato část B kapitoly 19 TKP obsahuje kromě para
metrů pro navrhování, provádění a kontrolu proti
korozní ochrany ocelových konstrukcí také vysvět
lující text k některým článkům. Tento text je psán 
kurzívou.

19.B.1.1 Obecně

(1) Část B kapitoly TKP 19 Protikorozní ochrana (dále 
PKO) ocelových mostů a konstrukcí platí pro pasivní 
protikorozní ochranu všech typů ocelových kon
strukcí (s výjimkou předpínacích systémů), které jsou 
vystaveny vlivu korozního prostředí na pozemních

komunikacích v České republice, při teplotě oceli 
nebo vzduchu od -30 °C do +60 °C. Tato část B ka
pitoly TKP 19 neobsahuje žádné informace o aktivní 
ochraně kovů (týkající se korozivzdorných ocelí nebo 
konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti ko
rozi). Mechanismus vývoje koroze oceli a její vyhod
nocení je uvedeno pro oceli se zvýšenou odolností 
proti korozi v TP Mosty a konstrukce pozemních 
komunikací z patinujících ocelí.

Pasivní protikorozní ochrana ocelových mostů a kon
strukcí je tvořena povlaky, které plní tyto základní 
požadavky na jakost:

• funkční (odolnost vůči mechanickému poškození, 
deformaci, podkorodování);

• ochranné (odolnost vůči vnějšímu prostředí, ur
čeno tloušťkou povlaku, pórovitostí);

• estetické (celkový vzhled, barevný odstín, lesk).

(2) Na Obrázku 1 je provedeno základní rozdělení exis
tujících povlakových systémů. V TKP 19.B a pro po
třeby protikorozní ochrany ocelových mostů a kon
strukcí budou používány pouze systémy organických 
povlaků (nátěry), kovové povlaky, duplexní systémy 
(kombinované povlaky) a anorganické zinksilikátové 
povlaky. Silně vyznačené systémy/povlaky jsou po
užity pro provádění protikorozní ochrany ocelových 
mostů a konstrukcí podle těchto TKP 19.B, včetně 
základního ethylsilikátového nátěru, který patří mezi 
anorganické nekovové povlaky.

Obr. 1 - Základní rozdělení povlakových systémů

Kovové povlakyOrganické povlaky
Speciální typy povlaků 

(organokovové, 
konzervační atd.)

Pasivní protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí

Duplexní systémy 
(Kombinovaný 

povlak)

Anorganické 
nekovové povlaky

(3) V TKP 19 - část B jsou použity tyto pojmy a definice. 
Zkratky jsou uvedeny v kapitole 19. A TKP.

„nátěr, nátěrový povlak “ - pojem definovaný ČSN EN 
ISO 12944. Souvislá vrstva nátěrové hmoty vzniklá 
při jedné nebo více aplikacích.

„organický povlak“ - systém tvořený polymerní mat
ricí vzniklou chemickou reakcí dvou či více složek, 
pigmenty, speciálními pigmenty a plnivy. Jedná se 
o nejčastěji používaný povlak podle TKP 19.B, za
stoupený epoxidovým nebo polyuretanovým nátěro
vým systémem.

„kovový povlak“ - žárově nanesený povlak kovu.

„duplexní systém (kombinovaný povlak)“ - žárově nane
sený povlak kovu nástřikem/ponorem s dodatečným 
organickým povlakem.

„anorganický nekovový povlak“ - povlak tvořený 
smalty, silikátovými povlaky, povlaky na bázi kar
bidů, silicidů, boridů, cementů, konverzní povlaky. 
Podle těchto TKP 19.B se používá pro ocelové kon
strukce PK pouze ethylsilikátový povlak.

„žárově nanesený povlak kovu nástřikem (metali- 
zace), dále nástřik kovu“ - nanášení natavených 
částic kovu proudem vzduchu na ocelový povrch.
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„žárově nanesený povlak kovu ponorem (hot dip 
galvanizing), dále ponor“ - vytvoření kovového 
povlaku ponořením oceli do taveniny kovu nebo jeho 
slitin, (např. podle ČSN EN ISO 1461).

„elektrolyticky vyloučené povlaky kovu“ - kovový 
povlak nanášený elektrolyticky podle EN 12329, tyto 
povlaky se pro konstrukce PK nepoužívají.

„koroze“ - fyzikálně - chemická reakce kovu a pro
středí, vedoucí ke změnám vlastností kovu.

„korozní agresivita atmosféry“ - schopnost atmosféry 
vyvolávat korozi v daném korozním systému.

„životnost“ - očekávaná doba funkce systému PKO do 
první obnovy.

„údržba“ - činnost, kterou je zajištěna funkčnost pro- 
tikorozní ochrany.

„podklad“ - povrch, na který je nebo bude aplikována 
nátěrová hmota nebo povlak kovu.

„inspektor“ - kvalifikovaný a certifikovaný pracovník, 
odpovědný za potvrzení shody mezi specifikací (ná
vrhem) a aplikací (provedením) protikorozní ochrany. 
Může být pracovníkem objednatele/zhotovitele/ do
davatele hmot.

„nominální tloušťka suché vrstvy (NDFT)“ - předem 
dohodnutá tloušťka suchého nátěrového povlaku, apli
kovaná v jedné nebo více vrstvách, předepsaná pro 
dosažení stanovené životnosti nátěrového systému.

„tloušťka suché vrstvy minimální“ - nejnižší akcep
tovatelná tloušťka kovového povlaku/suchého ná
těrového povlaku/duplexního systému, aplikovaná 
v jedné nebo více vrstvách, při jejím nedodržení nelze 
očekávat správnou funkci systému PKO se splněním 
předepsané životnosti.

„tloušťka suché vrstvy maximální“ - nejvyšší akcep
tovatelná tloušťka kovového povlaku/suchého ná
těrového povlaku/duplexního systému, aplikovaná 
v jedné nebo více vrstvách, při jejím překročení nelze 
očekávat správnou funkci systému PKO se splněním 
předepsané životnosti.

„tloušťka místní, minimální“ - nejnižší měřená jed
notlivá hodnota tloušťky povlaku, aplikovaná v jedné 
nebo více vrstvách.

„tloušťka místní, maximální“ - nejvyšší měřená jed
notlivá hodnota tloušťky povlaku, aplikovaná v jedné 
nebo více vrstvách.

„tloušťka povlaku“ - průměrná měřená tloušťka po
vlaku, aplikovaná v jedné nebo více vrstvách.

„projektová specifikace PKO (dále specifikace PKO)“
- technická dokumentace, která předepisuje veškeré 
obecné technické parametry pro přípravu podkladu, 
aplikace hmot, průkazní a kontrolní zkoušky, poža

davky na životnost a údržbu, inspekce prací, přejímky 
apod., je povinnou součástí ZDS. Obsah specifikace 
PKO je uveden v Příloze 19.B.P1 těchto TKP 19.B. 
Způsob členění dokumentace PKO je uveden na 
Obrázku 5 těchto TKP 19.B. Název byl převzat z ČSN 
EN ISO 12944.

„specifikace prací PKO (dále TePř PKO)“ - součást 
dokumentace RDS, která popisuje konkrétní jakost 
nátěrových hmot a kovových povlaků, způsob prove
dení natěračských prací/kovových povlaků a způsob 
provádění inspekcí a hodnocení, je součástí techno
logického předpisu výroby ocelové konstrukce, podle 
TKP 19.A, splňuje náplň technologického předpisu 
PKO, označováno v TKP 1 jako TePř. Dokumentaci 
vypracovává zhotovitel PKO. Členění této dokumen
tace na jednotlivé části je uvedeno na Obrázku 5 
těchto TKP 19.B. Název byl převzat z ČSN EN ISO 
12944.

„zhotovitel PKO“ - výrobce ocelové konstrukce/zhoto
vitel protikorozní ochrany.

„Údajové listy“ (DATASHEET) - výrobce jednotli
vých hmot v originálu, uvádí definici a složení hmoty, 
způsob aplikace a ředění, množství sušiny, způsob 
vytvrzování při různých teplotách, přetíratelnost 
a vlastnosti vrstvy, NDFT a maximální tloušťky, mi
nimální tloušťky pro plnění funkce vrstvy. Nesmí být 
zaměňován s překladem nebo materiálovým listem 
prodejce či distributora.

„Rodný list PKO“ - tiskopis podle Přílohy 19.B.P6
těchto TKP 19.B (protokol o provedení PKO).

„kompatibilita“ - schopnost jednotlivých vrstev nátěru 
vytvořit celek bez nežádoucích efektů, se schopností 
plnit funkci systému PKO.

„dočasná ochrana“ - povlak, jehož funkcí je chránit 
podkladový kov v průběhu jeho zpracování do vý
robku a po dobu přepravy a montáže.

„základní nátěr“ - první nátěr v nátěrovém systému, 
který je nanesen přímo na podklad.

„vrchní nátěr“ - poslední nátěr v nátěrovém systému.

„oprava systému“ - místní oprava nátěru při jeho po
škození.

„obnova systému částečná“ - oprava povrchu, kdy došlo 
k porušení povlaku až k podkladu. Plocha porušení 
nepřesahuje stanovený limit.

„obnova systému úplná“ - zahrnuje kompletní zhoto
vení celého systému na celé ploše.

„kontrolní plocha“ - udává akceptovatelný, zaintere
sovanými stranami odsouhlasený, standart prací po
vrchových úprav na všech stupních technologického 
postupu prací PKO.
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„záruční doba“ - časové období, ve kterém zhotovi
tel PKO zaručuje stav PKO v rozsahu a ve stupních 
podie článku 19.B.6., v celé ploše povrchu ocelové 
konstrukce.

„sweeping“ - jemné otryskání povrchu zinku nanese
ného ponorem za účelem zdrsnení povrchu a odstra
nění zinkové rzi před následným nanesením náte
rového povlaku. Parametry jsou uvedeny v článku 
19.B.3.3.

„CH.R.L“ - chemické rozmrazovací látky, pro Českou 
republiku platí: 18-21% roztoku chloridu sodného 
NaCl nebo chloridu vápenatého CaCl,.

Pojmy objednatel, zhotovitel stavby/mostu, zhotovitel 
ocelové konstrukce (dále výrobce) platí podle definic 
v kapitole 19. A.

19.B.1.2 Vymezení platnosti

(1) Kapitola 19.B platí pro provádění PKO pro ocelové 
konstrukce podle článku 19.A.1.2 TKP 19.A, které 
jsou vyrobeny z běžné konstrukční oceli/oceli se zvý
šenou odolností proti atmosférické korozi podle ČSN 
10025-5.

(2) TKP 19.B platí pro všechny ocelové povrchy, které 
jsou vystaveny působení atmosféry, za přítomnosti 
SO„ NOx, a dalšímu znečištění jako jsou prach, popí
lek, dešťové srážky, krátkodobé působení ledu, sněhu, 
chemických rozmrazovacích látek (dále CHRL), po
sypových materiálů, ptačího trusu a vlivu údržby. 
Systémy PKO navržené podle těchto TKP 19.B musí 
splňovat požadavky na provádění údržby ocelových 
konstrukcí PK pro jednotlivé ocelové konstrukce 
podle Přílohy 19.B.5, Tabulka 1, těchto TKP 
19.B.

(3) TKP 19.B platí pro všechny ocelové povrchy výrobků, 
kteréjsou vystaveny styku s betonem, asfaltem, krát
kodobě s vodou, částečně se zeminou (kotvení vyba
vení PK do země).

(4) Kapitola 19.B TKP neplatí pro:

• betonářskou ocel;

• lana, kabely a systémy předpínání;

• ocelové povrchy umístěné trvale ve vodě;

• ocelové povrchy trvale uložené celé v zemi (úložná 
zařízení, např. plynové potrubí);

• ocelové povrchy vystavené chemikáliím s výjim
kou CHRL;

• povrchy vystavené trvalému působení teplot nad 
60 °C, krátkodobě nad 80 °C.

19.B.1.3 Způsobilost zpracovatele specifikace 
protikorozní ochrany

(1) Zpracovatelem specifikace PKO pro mostní objekty 
v rámci vypracování ZDS je fyzická osoba s přede
psanou kvalifikací podle Tabulky 1 těchto TKP 19.B. 
Požadavek na způsobilost zpracovatele specifikace 
PKO pro vybavení PK se nepředepisuje.

19.B.1.4 Způsobilost zhotovitele k provádění 
prací

(1) Provádět protikorozní ochranu na ocelové konstrukce 
může zhotovitel a/nebo podzhotovitel, tj. právnická 
nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro 
provádění těchto prací (živnostenský list). Zhotovitel/ 
podzhotovitel je povinen prokázat, že disponuje po
třebným počtem pracovníků předepsané kvalifikace 
a potřebným technicky způsobilým strojním a dalším 
vybavením.

(2) Zhotovitel PKO prokazuje svoji způsobilost k aplikaci 
PKO vyplněním tiskopisu podle Přílohy 19.B.P2 
těchto TKP 19.B. Součástí prokázání způsobilosti je 
doložení seznamu přístrojového vybavení k aplikaci 
PKO. Současně zhotovitel PKO prokazuje objednateli 
také zkušenost s prováděním prací podle této kapitoly 
TKP referenčním listem provedených prací stejného 
charakteru.

(3) Způsobilost zhotovitele je dále posuzována objed
natelem předložením výsledků průkazních zkoušek 
povlakových systémů, včetně rodných listů vzorku 
PKO, současně s předložením Certifikátu hmot podle
(5).

(4) V případě požadavku může objednatel stanovit 
před zahájením provádění prací audit u zhotovitele 
prací PKO, v souladu s vyplněným tiskopisem podle 
Přílohy 19.B.P2 těchto TKP 19.B, kterým si objed
natel prověří údaje zhotovitele. Objednatel provádí 
audit u zhotovitele prací PKO za účasti inspektora 
objednatele. Výsledkem auditu je ověřený tiskopis 
podle Přílohy 19.B.P2, potvrzený podpisem ob
jednatele a inspektora objednatele. Tento tiskopis je 
možno dále zhotovitelem využít jako referenční list. 
V případě požadavků objednatele na zinkovnu, bude 
zhotovitelem předložen TePř provádění zinkování 
ponorem.

(5) Kromě prokázané způsobilosti zhotovitele podle bodu 
(1, 2, 3) je podmínkou provádění PKO také doložení 
platných certifikátů stanovených stavebních výrobků, 
podle zákona č. 22/1997 Sb. (ve smyslu nařízení vlády 
č. 190/2002 Sb. a 312/2005 Sb. ve znění pozdějších 
změn).

(6) Zhotovitel a/nebo jeho podzhotovitel musí také 
prokázat objednateli způsobilost k zajištění jakosti 
v souvislost s činností laboratoří podle Metodického 
pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komu
nikací (SJ-PKč. j. 20840/01-120 ve znění pozdějších 
změn, úplné znění Věstník dopravy č. 14-15/2005).
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19.B.1.5 Způsobilost pracovníků kontroly 
prováděných prací

(1) Kontrola prováděných prací je zajišťována zhotovi
telem PKO/výrobcem hmot/dovozcem, v souladu 
s článkem 19.B.5 těchto TKP 19.B. Požadavek na způ
sobilost kontroly PKO pro mostní objekty se přede
pisuje podle Tabulky 1 těchto TKP 19.B. Požadavek 
na způsobilost kontroly PKO pro příslušenství PK se 
zhotoviteli může předepsat podle požadavků objed
natele v ZTKP.

(2) Pro výkon kontrolní činnosti objednatele podle 
článku 19.B.5 těchto TKP 19.B se předepisuje způ
sobilost (jako inspektor objednatele) s kvalifikací 
podle Tabulky 1 těchto TKP 19.B. Pro příslušenství 
PK se způsobilost stanoví v rozsahu podle požadavků 
objednatele.

(3) Před prováděním kontrolní činnosti inspektora objed
natele zhotovitel PKO/výrobce hmot/dovozce hmot 
zajišťuje vlastní inspekční/výstupní kontrolu prací 
PKO. Pouze v případě kladného výsledku kontroly 
zhotovitele PKO je vyzýván ke kontrole zástupce 
objednatele (inspektor objednatele).

19.B.1.6 Požadavky na OK z hlediska funkce 
protikorozní ochrany

(1) Pro správnou funkci protikorozní ochrany musí 
být ocelová konstrukce navržena a provedena tak, 
aby PKO mohla správně plnit svoji funkci, aby bylo 
možno ocelovou konstrukci udržovat a čistit, aby sys
tém PKO mohl být v plánovaných intervalech po dobu 
životnosti konstrukce obnovován a současně musí být 
umožněno provádění inspekcí a kontrol PKO.

(2) Každá technologie nanášení hmot vyžaduje jiný ope
rační přístup k ocelové konstrukci. Ve stupni ZDS 
musí být ocelová konstrukce posuzována pro navr
žený systém PKO se zřetelem na technologii pro
vádění PKO. Upřednostňuje se provádění kovového 
povlaku ponorem nebo žárovým nástřikem, jestliže 
však u tvarově složitých ocelových mostních kon
strukcí nebude možno provést kovový povlak žárově 
nanášený nástřikem, bude použit alternativní nátě
rový systém, viz Příloha 19.B.P5 těchto TKP 19.B.
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19.B. 1.6.1 Požadavky na tvar a rozměry ocelové 
konstrukce

(1) Ocelová konstrukce musí svým tvarem zajistit plynulý 
odtok vody z povrchu. Veškeré spoje, nerovnosti, pře
výšené svary, hrany, rohy, kouty jsou z hlediska pro
vádění PKO kritické. Jakost ocelového povrchu musí 
splňovat podmínky podle TKP 19 část A, Tabulka 19 
kategorie přípravy povrchu oceli, podle stanovené 
životnosti PKO, ve smyslu EN ISO 8501-3.

(2) Tvar ocelové konstrukce musí zajišťovat technolo
gickou aplikaci systému PKO. Minimální rozměry 
ocelové konstrukce pro dostupnost a dosažitelnost 
aplikace jsou uvedeny na Obrázku 2 těchto TKP 
19.B a v ČSN EN ISO 12 944-3.

(3) Při návrhu ocelové konstrukce mají být vyloučeny vo
dorovné plochy, profily shora otevřené, kouty, kapsy, 
prohlubně, přednost se dává vždy kruhovým profi
lům před pravoúhlými, z důvodů zadržování vody 
a nečistot na vodorovných plochách. Voda, stékající 
po OK, musí být svedena a sbírána do odvodňovačů 
nebo musí být tok vody po konstrukci přerušen a voda 
musí být odvedena.

Nátěry a kovové povlaky žárově nanášené nástři
kem

(4) U mostních objektů (mosty, lávky, propustky) poloha 
horní (dolní) pásnice vůči stěně má být vždy vhodně 
konstrukčně upravena tak, aby byl zajištěn odvod 
vody. Konstrukčně se provádí přesah stěny přes dolní 
pásnici, nikoliv přesah dolní pásnice přes stěnu, detail 
je na Obrázku 2.12 těchto TKP 19.B.

(5) Detaily vhodného řešení ocelových konstrukcí jsou 
uvedeny na Obrázku 2, 3 a 4 těchto TKP 19.B.

(6) Výztuhy stěn musí být provedeny s vybráním v místě 
svaru o poloměru minimálně R = 50mm z důvodu 
zajištění odtoku vody a nečistot.

Kovové povlaky žárově nanášené ponorem

(7) Konstrukční řešení detailů ocelových konstrukcí pro 
žárové zinkování ponorem se navrhuje podle EN ISO 
14 713-2.

(8) Ocelová konstrukce určená pro žárové zinkování 
ponorem má mít maximální rozměr, který odpovídá 
zinkovací vaně. V roce 2007 byl maximální rozměr 
vany 15,5 x 1,8 x 3,2 m. Aktuální rozměr vany je 
možno ověřit například na www.acsz.cz (platí v roce 
2008).

(9) V ZDS je třeba předepsat pro požadovanou tloušťku 
povlaku zinku tyto parametry:

• jakost oceli a chemické složení oceli podle ČSN 
EN 10025-2 - volitelný požadavek VP5 nebo po
žadavky podle EN ISO 1461 (obsah P+Si < 0,28 %). 
Pokud se v ZDS předepisuje požadavek na kovový 
povlak ponorem, musí se vždy předepsat odpovída
jící chemické složení oceli, podle TKP 19A článek 
19A.2, 19A.4 a Přílohy 19A.P1.

• tloušťku ocelového materiálu.

Jestliže nelze v ZDS zesílit profil prvku/nebo z něja
kého důvodu není předepsáno vhodné chemické slo
žení oceli, musíme posoudit další možnosti a to: jako 
řešení je možno předepsat/provést otryskání povrchu 
oceli před zahájením zinkování povrchu ostrohran- 
ným abrasivem. Pro docílení vyšší tloušťky zinku je 
zásadní dosažení drsnosti povrchu, nikoliv čistoty 
povrchu. V případě prováděného otryskání povrchu 
oceli dodatečně, pro získání tloušťky zinku, se do
poručuje provést zkušební tryskání s různými druhy 
abrasiva (křemenný písek, struska, litina apod.).



Obr. 2 - Příklady detailů obecného řešení ocelových konstrukcí s ohledem na provádění a životnost povlaků
PKO

min. 5 tlouštěk 
stěny nosníku

2.1 Detail výztuhy stěny s odsazením od dolní pásnice 2.2 Detail výztuhy stěny s vybráním min. R= 50mm

2.5 Osazení ocelové konstrukce do betonu, např. u protihlukových stěn, PKO je
aplikována i na částech OK v betonu, lepší technické řešení je kotvení do betonu 2.6 Detail hrany ocelové konstrukce, minimální R = 2mm umožňuje

s kotevní deskou, podle Přílohyl9.B.P5 Obrázek 8. rovnoměrnou tloušťku povlaku na hraně OK

2.7 Vhodná poloha profilů pro umožnění odtoku vody a nečistot s povrchu ocelové konstrukce
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Obr. 2 - Příklady detailů obecného řešení ocelových konstrukcí s ohledem na provádění a životnost povlaků
PKO

2.8 Detaily svarů a obtížnost provedení PKO, vliv na shromažďování nečistot a vody

min. 30 mm mezera mezi 
pásnicí a výztuhou ____

2.9 Vliv výztuh na plynulost odtoku vody a nečistot

2.10 Vliv umístění ztužení pro zadržování nečistot a vody. Minimální vzdálenost profilů s ohledem na provádění PKO je 25

R = 50 mm
R . =50 mm

2.11 Detaily vhodného provedení výztuh pro mostní konstrukce současně s ohledem na aplikaci PKO

10



Obr. 2 - Příklady detailů obecného řešení ocelových konstrukcí s ohledem na provádění a životnost povlaků
PKO

kontaktní spáruje 
třeba po PKO 
zatmelit

Bednění pro ŽB desku může být nasazeno 
na dolní hranu pásnice nebo na horní hranu 
pásnice. Detail provedení v obou případech.

odsazení min. 25 mm

Nejvhodnější technické řešení - voda musí vždy ze stěny stékat.
Nevhodné řešení - nasazení dolní pásnice a stěny s přesahem dolní pásnice.

2.12 Detaily provedení návaznosti spoje u spřažené ocelobetonové mostní konstrukce a současně detail umístění stěny a dolní pásnice s ohledem na odtok vody

Obr. 3 - Detaily vzdáleností prvků pro aplikaci povlaků PKO

pracovní úhel: 60-90c

Délka zařízení: Tryskání: 800 mm
Čištění: 100-350 mmVzdálenost od povrchu: Tryskání: 200-400 mm

Žárový nástřik: 150-200 mm Žárový nástřik: 300-500 mm
Aplikace PKO: 200-300 mm Aplikace PKO: štětec, nástřik 200-300 mm

3.1 Minimální pracovní vzdálenosti pro aplikaci PKO

3.2 Minimální přístupná vzdálenost mezi povrchy pro ruční čištění a nátěr štětcem. Pro mechanizované způsoby je třeba zvolit minimálně
dvoj až trojnásobné rozměry veličiny a.
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19.B.1.6.2 Požadavky na provedení spár na 
ocelové konstrukci

(1) Na ocelové konstrukci musí být vyloučeno otevření 
spáry, s možností zatékání (např. u spřažených kon
strukcí s betonem, u šroubovaných spojů nebo v mís
tech kotvení), trhliny, přeplátované spoje, přerušo
vané stehové svary. Všechna tato místa jsou zdrojem 
koroze, protože se zde zadržují nečistoty, kondenzace, 
stopy CH.R.L apod. Ocelové konstrukce jsou vždy 
provedeny uzavřenými, celoobvodovými (nikoliv 
stehovými) svary.

(2) Všechna místa spár ocelové konstrukce musí být utěs
něna těsnícím svarem, pokud to není možné, potom 
kvalitními tmely. V případě šroubových spojů budou 
vždy použity kvalitní tmely, nikoliv těsnění svary. 
Z těchto důvodů jsou v případech průkazních zkoušek 
systémů PKO prováděny zkoušky systémů včetně pří
slušných navržených tmelů, viz článek 19.B.3 těchto 
TKP 19.B.

(3) Funkce systému PKO na šroubových spojích musí být 
také ověřena průkazními zkouškami podle Přílohy 
19.B.P7 těchto TKP 19.B.

(4) Při řešení kontaktu ocelové konstrukce a betonu je 
třeba věnovat pozornost řešení tohoto spoje, hlavně 
z důvodu možné koroze zabetonovaných ocelových 
částí. Rozsah koroze není možno v průběhu život
nosti ocelové konstrukce ani zjistit, ani měřit, proto 
je třeba v těchto místech ocelových konstrukcí pro
vádět PKO a to: upřednostňuje se provádění nátěru 
s inhibitory koroze, za podmínky kompatibility s čer
stvým i ztvrdlým betonem, detaily provádění jsou na 
Obrázku 2 a 3 těchto TKP 19.B.

(5) Kotvení ocelových konstrukcí do betonu se reali
zuje pouze ve výjmečných případech, protože do
chází k zatékání vody a nečistot do vzniklých spar 
a následně k trhání betonu mrazovými cykly, viz 
Obrázek 2.5 těchto TKP 19.B. Proto je technicky 
vhodnější se těmto detailům vyhnout a používat kot
vení do betonu pomocí kotevních desek. Spáry je 
třeba vždy utěsnit vhodnými tmely. Vhodnost tmelů 
se prokazuje průkazními zkouškami celého systému 
podle Přílohy 19.B.P7 těchto TKP 19.B.

(6) Problematika bimetalické (kontaktní) koroze je ře
šena v článku 19.B.1.6.7 těchto TKP 19.B.

19.B.1.6.3 Požadavky na provedení hran na 
ocelové konstrukci

(1) Na povrchu hran ocelové konstrukce musí být vylou
čeny otřepy po dělení základního materiálu, zápaly, 
ostré hrany, otvory pro šrouby nebo kotvení musí být 
zaobleny na minimální poloměr R = 2 mm. Pouze sra
žení hran v případě přípravy povrchu pro nátěr/žárové 
zinkování nástřikem je vždy nedostatečné. Podrobné 
požadavky jsou uvedeny TKP 19 část A, Tabulka 19 
Kategorie přípravy povrchu oceli pod nátěr, podle

stanovené životnosti PKO, kategorie P3 podle ISO 
8501-3.

(2) V případě žárového zinkování ponorem mohou být 
hrany sraženy pod úhlem 45° (v případě svodidel 
mohou být pouze odstraněny otřepy). Nesmí však 
být následně prováděn nátěr v případě duplexních 
systémů (kombinovaných povlaků). Pro tyto případy 
musí být hrany vždy zaobleny na minimální poloměr 
R = 2mm.

19.B. 1.6.4 Požadavky na jakost povrchu oceli 
a svarů na ocelové konstrukci

Nátěry a kovové povlaky žárově nanášené nástři
kem

(1) Podrobné požadavky jsou uvedeny v TKP 19 část 
A, Tabulka 19 Kategorie přípravy povrchu oceli pod 
nátěr, podle stanovené životnosti PKO, kategorie P3 
podle ISO 8501-3. Na povrchu a svarech ocelové kon
strukce musí být vyloučeny: póry, převýšení svarů, 
nepravidelná kresba svarů, krátery, zápaly, rozstřik 
svarového kovu. ostré hrany, přerušované svary, 
struska, tavidlo apod. Na povrchu ocelové konstrukce 
musí být vyloučeny: šupiny, trhliny, laminace, pleny, 
přeložky, póry, ostré hrany, záseky apod.

(2) Vady vlastního ocelového povrchu jsou vyloučeny 
dodáním hutního materiálu podle TKP 19.A článek 
19.A.4 v jakosti podle druhu ocelových výrobků 
podle ČSN EN 10 163-1, ČSN EN 10163-2 a ČSN 
EN 10163-3.

Kovové povlaky žárově nanášené ponorem

(3) Podrobné požadavky jsou uvedeny v EN ISO 14713- 
2. Musí být zajištěn bezpečný a snadný přístup pro 
údržbu, je třeba se vyvarovat vzniku kapes a nepří
stupných míst. Na povrchu a svarech ocelové kon
strukce musí být vyloučeny: póry, ostrá, nepravidelná 
kresba svarů, krátery, zápaly, rozstřik svarového 
kovu, ostré hrany, struska, tavidlo, apod. Nepovoluje 
se navrhovat ani provádět přerušované svary. Na po
vrchu ocelové konstrukce musí být vyloučeny: šupiny, 
trhliny, laminace, pleny, přeložky, záseky apod.

19.B. 1.6.5 Požadavky na šroubové, nýtové spoje, 
kotvení ocelové konstrukce

(1) Životnost spojů je určena v Tabulce 15 TKP část A, 
včetně korozního prostředí. V případě kotvení je třeba 
při volbě PKO posoudit, jaká konstrukce je kotvena, 
podle Tabulky 1,TKP 19.A.

(2) V případě třecích spojů se musí při přípravě povrchu 
postupovat podle článku 19.A.4.I.13 TKP 19.A.

(3) Podrobné požadavky jsou uvedeny TKP 19 část A, 
Tabulka 19 Kategorie přípravy povrchu oceli pod 
nátěr, podle stanovené životnosti PKO.
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(4) Systém PKO použitý na šroubové spoje nebo nýtované 
spoje musí být ověřen průkazními zkouškami sys
tému včetně použitých tmelů podle Přílohy 19.B.P7 
těchto TKP 19.B. Po provedené průkazní zkoušce 
jsou spoje rozebrány a je posuzována styková plocha 
a jakost použitého tmelu.

19.B.1.6.6 Požadavky na provedení dutých 
prvků, dutých stavebních dílů

(1) Při navrhování dílců ocelových konstrukcí je vý
hodné v případě fyzicky neprůlezných rozměrů prvků 
nebo dílů prostory vzduchotěsně a vodotěsně uzavřít. 
Postup se provádí tak, že se provede u výrobce před 
závěrečným uzavřením dutin vytryskání vnitřních 
ploch (očištění svarů, mastnoty, nečistot atd.), vysátí 
průmyslovým vysavačem, převzetí vnitřních svarů 
zástupcem objednatele (součást dílenské přejímky 
se zápisem), osazení absorpčních činitelů vlhkosti 
a zavíčkování dutiny, s provedením těsnícího, ven
kovního svaru. V případě montážních dílů je třeba 
uzavření dutiny na dílně provést plechem bez vybrání 
v rozích výztuh, Obrázek 4 těchto TKP 19.B.

(2) V případech uzavřených (nepřístupných dutin) je však 
třeba zajistit, aby do těchto dutin nebyly prováděny 
na montáži otvory (např. umístění osvětlení apod.). 
Toto následující konstrukce (osvětlení, odvodnění, 
uchycení kabelových žlabů apod.) se musí připojo
vat k pomocným nosičům, které jsou k dutým prvků 
pouze přivařeny.

(3) V případě dutých průlezných stavebních dílů musí být 
konstrukce opatřeny otvory pro zajištění cirkulace 
vzduchu. Tyto otvory musí být navrženy v dostatečné 
velikosti a rozmístěny tak, aby odvětrání duté plochy 
bylo cirkulací zajištěno. Jinak vznikají ve vnitřních 
prostorách různé druhy plísní. Otvory jsou kryty oce
lovými sítěmi proti vniku ptactva nebo netopýrů. 
Detaily musí být vypracovány již v RDS. V případě, 
že není zajištěna přirozená cirkulace vzduchu musí 
být konstrukce opatřeny nucenou cirkulací vzduchu. 
Současně musí být pro odvodnění dutin vhodně na
vrženy otvory tak, aby voda mohla z dutin volně od
tékat.

(4) V případech dutin ocelových konstrukcí určených 
k žárovému zinkování ponorem musí být na rozdíl od 
konstrukcí s nátěrovými povlaky konstrukce opatřeny 
vhodně navrženými otvory tak, aby konstrukci bylo 
možno do lázně zinku ponořit celou a rovnoměrně

rychle (aby neplavala). Dalším důvodem provádění ot
vorů je zabránit explozi uvnitř dutin. Vnitřní prostory 
by měly být volné, bez výztuh, aby nebylo zabráněno 
vytvoření povlaku zinku zálivy nebo zábranami.

(5) V případech provedení dutin, které nejsou průlezné 
a konstrukce se opatřuje povlakem žárově nanášeného 
zinku ponorem, veškeré technologické otvory v kon
strukci musí být následně po provedení povlaku kovu 
zajištěny proti vniku vody nebo vzduchu nebo musí 
být naopak (podle typu a účelu konstrukce) otvory 
volně otevřeny a následně čištěny proti zadržování 
nečistot a vody. Detaily provedení musí být řešeny 
v RDS podle typu a účelu konstrukce individuálně.

(6) V komorách průlezných částí ocelových konstrukcí 
mostních objektů musí být detaily navrženy tak, aby 
bylo možno provádět aplikaci PKO, včetně případ
ných oprav během její životnosti. Velikost vnitřních 
komor musí umožňovat operační prostor pro aplikaci 
PKO.

(7) Umísťování podélných odvodňovačů mostovky, 
včetně svodů a prostupů stěnami do komor ocelových 
konstrukcí mostních objektů není technicky vhodné 
z těchto důvodů:

• znemožňuje přístup k ocelové konstrukci (pro
vádění aplikace PKO, opravy, prohlídky stavu 
PKO);

• zmenšuje průlezný prostor;

• zvyšuje riziko zatékání do dutých prostor netěs
nými spoji a prostupy odvodňovačů ve stěnách, 
včetně vytváření rizika bazénů;

• při opravách odvodňovačů dochází k poškození 
PKO vnitřních prostor.

Pro provádění kontroly stavu ocelové konstrukce 
a PKO se v komorách ocelových mostních objektů 
zřizuje osvětlení a elektrické zásuvky (220 V) pro 
umožnění připojení přenosného osvětlení, ve vzdá
lenostech 20 metrů od sebe, včetně způsobu napájení 
el. proudem. Způsob vedení elektrických rozvodů 
a jejich umístění na ocelové konstrukci (na výztuhách 
stěn) musí být řešeno v RDS, detaily musí být rozpra
covány ve výrobní dokumentaci ocelové konstrukce. 
Není přípustné provádět kabelové rozvody pouhým 
uložením kabelů na dolní pásnice komor.

13



Obr. 4 - Detaily provedení dutých uzavřených ploch v případě povlaků hotovených nástřikem

Minimální tloušťka stěny je 4 mm, 
včetně zavíčkování dílce

Obrázek 4.1 Provedení detailu uzavření dutého profilu nebo dutiny nosníku kryty s průběžným vodotěsným svarem na dílně

Obrázek 4.2 Vhodný tvar výztuhy stěny s ohledem na funkci PKO na vodorovné, šikmé nebo svislé stěně nebo pásnici, dutý otvor musí být z obou stran 

_______________________________________ zavíčkován krytem s vodotěsným průběžným svarem na dílně

(8) Pro identifikaci popisu stavu PKO v jednotlivých sek
cích se provádí číslování sekcí podle rozpisu v RDS 
(sekce je dílec nebo jiná dohodnutá část ocelové 
konstrukce, příčně dělená). Označení sekcí je uve
deno v RDS a popisem přímo na ocelové konstrukci 
systémem A/B. Přičemž A značí číslo sekce, B cel
kový počet sekcí ve vnitřním prostoru celé mostní 
konstrukce. Číslování je prováděno vždy od začátku 
ocelové konstrukce ve směru kilometráže. V případě 
ocelových mostních konstrukcí velkých délek je tím 
umožněna snadná orientace při popisu místa poruchy 
PKO nebo konstrukce po celou dobu její životnosti. 
Popis se provádí šablonou, velikost písma výšky 
200 mm, černou barvou.

(9) Odstín vrchního nátěru je v komorách ocelových 
konstrukcí vždy béžový nebo bílý, např. RAL 1013, 
9003, 9010, 9013, 9016.

(10) V případech vedení chrániček vnitřními prostory 
komor musí být chráničky navrženy již v RDS a de
taily musí být rozpracovány ve výrobní dokumentaci 
ocelové konstrukce. Není přípustné provádět kabelové 
rozvody dodatečně pouhým uložením kabelů na dolní 
pásnice komor nebo dodatečné provádění otvorů nebo 
závěsů do OK bez souhlasu objednatele. Prostupy ve 
stěnách (příčném ztužení) nebo výztuhách musí být 
vždy chráněny proti korozi.

19.B. 1.6.7 Vyloučení bimetalické (kontaktní) 
koroze na ocelové konstrukci

(1) V případě použití dvou různých kovů o různém elek
trickém potenciálu, při elektricky vodivém spojení 
vzniká při jejich trvalém ovlhčování koroze méně 
ušlechtilého kovu. Například v kombinaci zinek
- konstrukční ocel, je méně ušlechtilým kovem zi
nek, dojde tedy ke korozi zinku, v kombinaci hliník
- konstrukční ocel dojde ke korozi hliníku, v kom
binaci korozivzdorná ocel - konstrukční ocel dojde 
ke korozi konstrukční oceli apod.

(2) Tyto případy je nutno vyloučit například u šroubo
vých spojů provedením izolace kovů vložkami, pod
ložkami nebo povlaky.

(3) V případech svařovaných spojů je třeba kombinace 
těchto materiálů předem posoudit.

19.B.1.7 Projektová specifikace protikorozní 
ochrany

(1) Již v rámci ZDS je třeba vypracovat projektovou spe
cifikaci PKO. Obsah specifikace je uveden v Příloze 
19.B.P1, těchto TKP 19.B. Projektová specifikace určuje 
návrh PKO v rámci projektové dokumentace stavby.
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(2) Projektová specifikace PKO ze ZDS je závazným 
podkladem pro vypracování RDS. V tomto stupni 
dokumentace je možno upřesnit některé speciální 
detaily konstrukce, avšak nikoliv měnit stanovenou 
specifikaci.

(3) Zpracovatelem projektové specifikace je fyzická 
osoba, se způsobilostí podle článku 19.B.1.3.

(4) Projektová specifikace PKO je následně zhotovitelem 
(výrobcem ocelové konstrukce, zhotovitelem PKO) 
rozpracována do částí, podle Přílohy 19.B.P3, jako 
součást technologické dokumentace ocelové kon
strukce - technologického předpisu výroby (TePř). 
Tato dokumentace je součástí výrobní dokumentace 
podle schematu v Obrázku 2 TKP 19.A.

(5) V případě opravy již existujícího systému PKO je 
třeba provést korozní průzkum ocelové konstrukce 
specialistou se způsobilostí podle článku 19.B.1.3.

I 19.B.1.8 Korozní agresivita atmosféry
a zvláštní korozní namáhání

Atmosférická koroze a zvláštní korozní namáhání

(1) Vnější korozní prostředí působící na ocelovou kon
strukci je pro konstrukce pozemních komunikací 
definováno stupněm korozní agresivity atmosféry 
podle ČSN EN ISO 12 944-2. Pro konstrukce PK 
platí stupně C podle ČSN EN ISO 12944 a speciální 
korozní namáhání podle Přílohy 19.B.P.4 a to:

• Stupeň C4 - pro všechny typy ocelových kon
strukcí a ocelových výrobků

• Stupeň C3 nebo C4 - pro vnitřní prostory přístup
ných dutých konstrukcí

postřik vody. Při návrhu ocelové konstrukce musí 
být vyloučeny vlivy trvalého ponoru nebo střídavého 
ponoru vlivem zadržování dešťových srážek v de
tailech koutů, dolních pásnic/nebo dolních pásnic 
v komorách mostů. U dutých nepřístupných dílců je 
třeba zabránit průniku vody do těchto míst, protože 
voda. která nemůže odtékat vytvoří prostor trvale 
vyplněný vodou. Následně dochází k deformaci stěn 
konstrukcí vlivem působení ledu, popř. může dojít 
k roztržení stěny konstrukce. Postřik vody nemůžeme 
zcela vyloučit při deštích nebo při průjezdu vozidel 
po PK. V zimních měsících silniční vozidla při prů
jezdu rozstřikují vodu s posypovými solemi přímo 
na ocelové povrchy nebo jsou konstrukce vystaveny 
působení solné mlhy. Zóna postřiku se normativně 
stanovila v ČSN EN ISO 12944 do 15 m od okraje 
jízdního pruhu. Speciálnímu působení ledu a sněhu 
jsou vystavena zábradelní svodidla a svodidla na 
silnicích všech kategorií v zimních měsících, kdy 
sněhovými pluhy a frézami je sníh a led odhrnut na 
tyto konstrukce, které jsou v tomto prostředí obaleny 
do doby, než sníh a led odtaje. V některých místech 
horských a podhorských oblastí to je období několika 
měsíců. Měřené úbytky zinku se mohou pohybovat od 
20-40pm/rok. Pro návrh systémů PKO v souladu 
s Přílohou 19.B.P5 a EN ISO 12944-2 se stanovuje 
pro organické nátěrové povlaky jako vysoké riziko 
množství chloridů > 5pg/cm2 (50 mg/m2).

Koroze v půdách

(3) Koroze ocelových prvků částečně umístěných do půdy 
(např. kotvení sloupků svodidel) je způsobena vlivem 
kyslíku, nerostů, organických látek, vody, dusíku 
a bakterií. Vápenité a písčité půdy jsou obecně nej
méně korozívni (pokud neobsahují chloridy), úbytky 
zinku v půdách činí obecně do 10pm/rok.

Koroze v betonu

Příloha 19.B.P4 těchto TKP 19.B stanoví kombinace 
stupně speciálního korozního namáhání (S1-S28) 
a kategorie speciálního korozního namáhání (Kl- 
K11) pro podmínky údržby PK v České republice, 
v souladu s Přílohou B EN ISO 12944-2. Pokud je 
relativní vlhkost vzduchu vyšší než 60%, ocelové 
konstrukce jsou vystaveny vlhkosti, kondenzaci, nebo 
střídavému ponoru, potom dochází ke vzniku ko
roze. Nečistoty usazené na povrchu oceli, zejména 
vliv CHRL ze zimních postřiků, přítomnost orga
nických látek (listí, plísně, bakterie, ptačí trus), vliv 
proudění větru, UV záření apod. vytvářejí následně 
místní mikroklima, které způsobuje významný ná
růst koroze oceli. Korozní úbytky např. zinku (pro 
žárové zinkování ponorem) byly pro stávající silnice 
a dálnice stanoveny na základě měření v hodnotách 
2-4 pm/rok.

Koroze ve vodě

(2) Koroze ve vodě závisí na množství látek, které jsou 
v ní rozpuštěny a na způsobu, jak je ocelová kon
strukce vodě vystavena. Závisí na tom, jestli se 
jedná o trvalý ponor ve vodě, střídavý ponor nebo

(4) Ocelové konstrukce jsou ve vytvrzeném betonu chrá
něny do doby, než dojde ke změně pH < 11,5 z dů
vodu karbonatace betonu. Problémem je chemická 
reakce mezi povlakem kovu a čerstvým, dosud ne- 
vytvrzeným betonem. V případě zinkových povlaků 
dochází u čerstvého betonu k reakci, kdy se vytváří 
hydroxyzinečnan vápenatý (v případě hliníku hydro- 
xyhlinitan vápenatý) a vodík. Přestože se negativní 
vliv vodíku na pevnost spřažení oceli a betonu zá
sadně neprokázal, doporučuje se vrstvu kovu pa
siv ovát nebo opatřit jiným způsobem ochrany proti 
vývoji vodíku. Zásadně je třeba používat v případě 
kovových povlaků žárové zinkování ponorem, v pří
padě nátěrových povlaků je vhodné použít pro prvky 
ve styku s betonem epoxidové nátěry nebo nátěry 
s inhibitory koroze, které však musí být odolné proti 
následnému působení chloridů (v případě zatékání 
do spar styků).

Mechanické namáhání

(5) Ocelové konstrukce na PK jsou vystaveny při provozu 
na komunikacích také mechanickému namáhání a to 
kameny, pískem, drtí, štěrkem, posypovým materi
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álem (např. struskou) který je metán proti ocelovým 
povrchům při průjezdu vozidel. V případě, že ocelová 
konstrukce je přímo vystavena mechanickému na
máhání (např. mostní konstrukce s dolní mostovkou) 
je třeba povrchy odpovídajícím způsobem ochránit 
(běžný systém PKO není odolný proti tomuto namá
hání). Řešení musí být zpracováno již v rámci ZDS. 
V případě, že budoucí správce zamýšlí provádět 
zimní údržbu posypem struskou, měl by sdělit její 
chemické složení. Zbytky síry v těchto posypových 
materiálech mohou způsobovat za určitých podmínek 
poškození systému PKO. V rámci údržby po zimním 
období musí být posypový materiál z konstrukcí od
straněn.

19.B.1.9 Systémy PKO - Ochranné povlaky, 
volitelnost a životnost

(1) Volba ochranných povlaků s ohledem na životnost 
ocelových konstrukcí a popis jednotlivých systémů 
PKO je uveden v Příloze 19.B.P5 těchto TKP 19.B. 
Sloupec 5 přílohy je závazný pro návrh systému PKO 
v ZDS.

(2) Životnost PKO je časový údaj, který definuje období 
od zhotovení PKO do nejbližší plánované obnovy 
systému PKO. Životnost PKO (uvedená v Příloze 
19.B.P5 těchto TKP 19.B) je údaj, který je odlišný 
od záruční doby, definované v článku 19.B.6 těchto 
TKP 19.B.

Životnost systémů PKO podle těchto TKP 19.B se 
definuje takto:

Hodnocení podle ISO 4628-3 - maximální stupeň 
prorezavění Ri 3, ostatní vady podle ISO 4628-2,4,5 
se nepřipouští a pro účely životnosti se nevyhodno
cují.

Životnost systémů PKO zásadně ovlivňují tyto para
metry:

• typ a skladba povlakového systému (vhodnost na
vržených systémů PKO do podmínek používání 
OK);

• tvar konstrukce a detaily provedení konstrukce 
(hrany, svary, necelistvosti povrchu oceli);

• příprava povrchu oceli před provedením PKO (drs
nost, čistota povrchu);

• přítomnost solí, mastnoty, prachu, znečištění na 
povrchu oceli před provedením PKO;

• jakost hmot a zařízení k aplikaci PKO;

• kvalita prací PKO;

• podmínky během prací PKO (teplota, vlhkost, 
prach);

• podmínky vytvrzení vrstev nátěru během aplikace 
PKO, dodržení podmínek pro přetíratelnost;

• způsob, kvalita a četnost údržby OK.

19.B.1.10 Záznamy o provádění PKO, rodné 
listy PKO dílce/konstrukce

(1) Zhotovitel PKO provádí záznamy o jednotlivých 
krocích realizace prací, včetně uvedení přehledu 
výsledků kontrol svých i prováděných inspektorem 
objednatele. Protokol o provedení PKO se nazývá 
Rodný list PKO dílce/konstrukce a obsahuje sou
časně i potvrzení záznamů inspektorem objednatele. 
Specifikace kontrolních parametrů dílenského a mon
tážního nátěru je v souladu s průkazními zkouškami 
systému PKO.

(2) Pracovník objednatele (inspektor objednatele) je 
přítomen provádění prací PKO. Výzva k zádržnému 
bodu se provádí po dohodě. V případě, že se inspektor 
objednatele nedostaví ke kontrole, zhotovitel pokra
čuje následujícím krokem a tuto skutečnost uvede do 
Rodného listu PKO dílce/konstrukce.

(3) Zhotovitel provádí záznamy PKO s kontrolou inspek
tora objednatele v těchto technologických krocích 
podle článku 19.B.3. Pro dílenskou aplikaci platí:

• kontrola OK před přípravou podkladu;

• kontrola přípravy podkladu (omytí, odmaštění oce
lové konstrukce, prohlídka podkladu před tryská
ním nebo před zahájením jiné technologie přípravy 
podkladu);

• měření vlhkosti a teploty podkladu, vzduchu, rosný 
bod (průběžné měření a vyhodnocení během apli
kace s přístrojovým záznamem);

• kontrola abrasiva (zejména velikost, mastnota, vlh
kost), kontrola tryskacího zařízení;

• kontrola tryskání (nebo jiná technologie přípravy 
podkladu);

• vizuální prohlídka konstrukce po tryskání (nebo 
jiné technologii přípravy podkladu), vady pod
kladu, povrchu oceli, hran, vady svarů, výskyt 
mastnoty, nečistot atd.;

• kontrola po odstranění vad povrchu (převzetí pod
kladu po odstranění vad);

• kontrola po opakovaném tryskání po odstranění 
vady (nebo jiná technologie přípravy podkladu);

• vizuální prohlídka konstrukce po tryskání (nebo 
jiné technologii přípravy podkladu);

• kontrolní zkoušky povrchu oceli (čistota povrchu, 
drsnost povrchu, výskyt solí, prachu, nečistot, kon
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trola časové prodlevy mezi tryskáním a základním 
nátěrem).

1. zádržnv bod (kontrola objednatelem), souhlas
s aplikací základního nátěru nebo povlaku kovu (kon
trolní zkoušky podle Tabulky 3 těchto TKP 19.B-A.
B. C. D. E. F)

V případě delší časové prodlevy (mezi přípravou pod
kladu a aplikací PKO) než 8 hodin pro nátěr, 4 hodiny
pro metalizaci, je nutno opakovat předchozí kroky,
včetně zádržného bodu:

• kontrola nátěrové hmoty (zejména ředění, popř. 
konzistence), kontrola trysky a stříkacího zaří
zení;

• kontrola aplikace základního nátěru (nebo povlaku 
kovu);

• kontrolní zkoušky (měření tloušťky mokrého ná
těru při aplikaci, vizuální posouzení provádění 
technologie nástřiku, tvorba vrstvy, pórovitost, 
stečeniny, kompaktnost nátěru);

• vizuální kontrola vrstvy a měření tloušťky (popř. 
kontrola vytvrzení vrstvy);

• kontrola opravy základního nátěru nebo povlaku.

2. zádržnv bod (kontrola objednatelem), přeiímka
základního nátěru nebo povlaku, souhlas s aplikací
1, mezivrstvv (kontrolní zkoušky podle Tabulky 3
těchto TKP 19.B-G. H. J. K. I,. M. N. P. O)

• kontrola podkladu (výskyt prachu, nečistot, kont
rola časové prodlevy mezi základním nátěrem a 1. 
mezivrstvou, kontrola vytvrzení);

• kontrola nátěrové hmoty (zejména ředění, popř. 
konzistence), kontrola trysky a stříkacího zaří
zení;

• kontrola aplikace nátěru l.mezivrstvy (nebo uza
víracího nátěru na povlaku kovu);

• kontrolní zkoušky (měření tloušťky mokrého ná
těru při aplikaci, vizuální posouzení provádění 
technologie nástřiku, rovnoměrnost vrstvy, póro
vitost, stečeniny, kompaktnost nátěru);

• vizuální kontrola vrstvy a měření tloušťky (popř. 
pouze vizuální kontrola uzavíracího nátěru na po
vlaku kovu);

• kontrola opravy nátěru l.mezivrstvy.

3. zádržnv bod (kontrola objednatelem), přeiímka
nátěru, souhlas s aplikací 2. mezivrstvv (kontrolní
zkoušky podle Tabulky 3 těchto TKP 19.B-H, I, L,
O. R O)

• kontrola podkladu (výskyt prachu, nečistot, kon
trola časové prodlevy mezi 1 .nátěrem mezivrstvy 
a 2. mezivrstvou, kontrola vytvrzení);

• kontrola nátěrové hmoty (zejména ředění, popř. 
konzistence), kontrola trysky a stříkacího zaří
zení;

• kontrola aplikace nátěru 2. mezivrstvy (nebo 1. me
zivrstvy na uzavíracím nátěru na povlaku kovu);

• kontrolní zkoušky (měření tloušťky mokrého ná
těru při aplikaci, vizuální posouzení provádění 
technologie nástřiku, tvorba vrstvy, pórovitost, 
stečeniny, kompaktnost nátěru);

• vizuální kontrola vrstvy a měření tloušťky;

• kontrola opravy nátěru 2. mezivrstvy (nebo 1. me
zivrstvy na uzavíracím nátěru).

4. zádržnv bod (kontrola objednatelem), přejímka
nátěru, souhlas s expedicí na stavbu (nebo aplikací
2. mezivrstvv na uzavírací nátěr) (kontrolní zkoušky
podle Tabulky 3 těchto TKP 19.B-H. I. L. O. P. O)

• kontrola podkladu (výskyt prachu, nečistot, kont
rola časové prodlevy, kontrola vytvrzení);

• kontrola nátěrové hmoty (zejména ředění, popř. 
konzistence), kontrola trysky a stříkacího zaří
zení;

• kontrola aplikace nátěru 2. mezivrstvy;

• kontrolní zkoušky (měření tloušťky mokrého ná
těru při aplikaci, vizuální posouzení provádění 
technologie nástřiku, tvorba vrstvy, pórovitost, 
stečeniny, kompaktnost nátěru);

• vizuální kontrola vrstvy a měření tloušťky;

• kontrola opravy nátěru 2. mezivrstvy.

5. zádržnv bod (přejímka PKO objednatelem, sou
hlas s expedicí na stavbu! (kontrolní zkoušky podle 
Tabulky 3 těchto TKP 19.B-H. I. L. O. P. Oí

(4) Pro montážní aplikaci platí: Zhotovitel PKO provádí 
záznamy o jednotlivých krocích realizace prací také 
na montáži, včetně uvedení přehledu výsledků kon
trol svých i prováděných inspektorem objednatele. 
Záznam provádění PKO na montáži se nazývá Rodný 
list PKO konstrukce a obsahuje současně i potvrzení 
záznamů inspektorem objednatele. Kontrola jednot
livých kroků aplikace se provádí na montážních 
svarech shodně jako pro dílenský nátěr. Současně 
se provádí opravy PKO v místech, kde došlo k je
jímu poškození z důvodu manipulace s OK. Zásadně 
platí, že se provádí průběžná PKO montážních svarů, 
bezprostředně po jejich převzetí vedoucím dílenské 
přejímky. Sjednocovací vrchní nátěr se provádí po 
dokončení montáže celé OK, po montáži odvodnění 
apod. V případě spřažených ocelobetonových most-
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nich konstrukcí se provádí během betonáže průběžné 
omývání povrchu OK vodou v místech, kde dochází 
k průniku cementového mléka nebo betonu bedně
ním. Vrchní vrstva PKO se dokončuje po ukončení 
betonáže a odstranění bednění, lešení a pomocného 
ztužení. Podle rozsahu ocelové konstrukce se pře- 
jímka PKO provádí po částech (v případě mostních 
objektů po polích) nebo jako celek. Pro aplikace PKO 
na montáži (pro montážní svary platí bod (3)) platí 
tyto kontrolní technologické kroky, prováděné zho
tovitelem a inspektorem objednatele:

• kontrola prodlevy mezi posledním nátěrem mezi- 
vrstvy na dílně a požadovanou aplikací na mon
táži (případné provedení kotvení -sweeping nebo 
obroušení povrchu brusným papírem podle roz
sahu);

• kontrola omytí příslušné části ocelové konstrukce 
vlažnou vodou s detergentem.

1. zádržný bod (kontrola objednatelem), přejímka
podkladu, souhlas s aplikací PKO (kontrolní zkoušky
podle Tabulky 3 těchto TKP 19.B-B, D, E)

V případě delší časové prodlevy (mezi přípravou pod
kladu a aplikací PKO) než 4 hodiny, je nutno opako
vat předchozí kroky, včetně zádržného bodu:

• kontrola podkladu (výskyt prachu, solí, nečistot);

• kontrola nátěrové hmoty (zejména ředění, popř. 
konzistence), kontrola trysky a stříkacího zaří
zení;

• kontrola aplikace vrchního nátěru;

• kontrolní zkoušky (měření tloušťky mokrého ná
těru při aplikaci, vizuální posouzení provádění 
technologie nástřiku, tvorba vrstvy, pórovitost, 
stečeniny, kompaktnost nátěru);

• vizuální kontrola vrstvy a měření tloušťky;

• kontrola opravy vrchního nátěru.

2. zádržnv bod (přejímka objednatelem), přejímka
PKO příslušné části/pole/celku ocelové konstrukce
(kontrolní zkoušky podle Tabulky 3 těchto TKP
19.B-H, I, L, O, P, O)

(5) Členění dílčích kontrol zhotovitele podle zádržných 
bodů podle (3) a (4) je uvedeno pro ocelové mostní 
konstrukce velkého rozsahu (nad 100 m). V případě 
mostních konstrukcí menších délek je možno pro
vádět přejímky PKO na montáži v celé délce, podle 
dohody se zhotovitelem PKO.

(6) V případě ocelových konstrukcí výrobků je postup 
provádění dílčích přejímek vrstev PKO věcí poža
davku objednatele v ZDS podle TKP příslušných 
ocelových výrobků (např. TKP 11, TKP 23).

(7) U duplexních systémů při provádění povlaku kovu 
ponorem a následné aplikaci nátěrového povlaku je 
nutno vložit do systému kontrol otryskání (zdrsnění) 
podkladu zinku (sweeping), který je nutno aplikovat 
pro odstranění bílé rzi a vytvoření kotevního pro
filu.

(8) Zhotovitel PKO uvádí jednotlivé informace o pro
vádění PKO do natěračského deníku, včetně měření 
vlhkosti a teploty vzduchu a podkladu. Rozsah in
formací, které musí být uvedeny v natěračském de
níku je uveden v Příloze 19.B.P6 těchto TKP 19.B. 
Natěračský deník je evidovanou přílohou hlavního 
stavebního deníku a spolu s Rodným listem PKO 
dílce a Rodným listem PKO konstrukce je evidova
ným dokladem pro předání a převzetí prací spolu 
s dalšími doklady podle článku 19.B.8.2 těchto TKP 
19.B.

(9) Tiskopis Rodného listu PKO dílce nebo konstrukce 
je uveden v Příloze 19.B.P6 těchto TKP 19.B.

(10) Úpravy a změny PKO jsou zaznamenány podle rod
ných listů do dokumentace skutečného provedení 
stavby a jsou potvrzeny zástupcem objednatele.

19.B.2 POPIS A KVALITA MATERIÁLŮ

(1) Všechny materiály (hmoty k provádění PKO) a vý
robky žárově zinkované ponorem podle ČSN EN 
ISO 1461, které budou použity na/ke stavbě, předloží 
zhotovitel objednateli ke schválení (viz článek 7.2 
Obchodních podmínek) a zároveň doloží doklady 
o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů nebo ověření vhodnosti 
ve smyslu Metodického pokynu SJ-PK část 11/5 (č.j. 
20840/01-120 ve znění pozdějších změn, úplné znění 
Věstník dopravy č. 14-15/2005 Sb.), a to:

1. „Prohlášení o shodě“ vydané výrobcem/dovozcem/ 
zplnomocněným zástupcem v případě stavebních 
výrobků, na které se vztahuje nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 
Sb. a ve znění pozdějších předpisů;

2. „ES prohlášení o shodě“ vydané výrobcem/do
vozcem/zplnomocněným zástupcem v případě 
stavebních výrobků označovaných CE, na které 
je vydána harmonizovaná norma nebo evropské 
technické schválení (ETA), a na které se vztahuje 
nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů;

3. „Prohlášení shody“ vydané výrobcem/dovozcem 
nebo „Certifikát“ vydaný certifikačním orgánem. 
Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platným 
Metodickým pokynem SJ-PK část 11/5 v případě 
„ostatních výrobků“.

(2) Prohlášení o shodě/ES prohlášení o shodě/Prohlášení 
shody se vztahuje na tyto materiály:

• kovový materiál pro žárový nástřik;
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• náterové hmoty (materiál);

• povlaky zinku žárově nanášené ponorem (systém 
ze zinkovny).

(3) Pro doložení jakosti materiálu pro žárový nástřik 
kovu se dále požaduje „Prohlášení o shodě s objed
návkou 2.1“ podle ČSN EN 10204, musí být uvedeny 
výsledky zkoušek: chemický rozbor, mechanicko- 
-technologická zkouška, označení výrobku dodava
telem a číslo dávky.

(4) Pokud je to v ZOP/ZTKP nebo v průběhu prací objed
natelem požadováno, pak k prohlášením /certifikátům 
musí být přiloženy, případně poskytnuty k nahlédnutí 
příslušné protokoly o zkouškách s jejich výsledky 
a dále posouzení splnění požadovaných parametrů 
dle těchto TKP a případných dalších a/nebo změně
ných (zejména zvýšených) požadavků dle ZTKP.

(5) Použití jiného materiálu než je uvedeno v TKP 19.B, 
je povoleno pouze s písemným souhlasem objedna
tele a za podmínek, které jsou uvedeny v TKP 1, 
Obchodním zákoníku a dalších právních předpisech. 
Současně se v RDS nepovoluje provádět úpravy ve 
smyslu snížení specifikovaných parametrů jakosti 
systémů PKO, které je v rozporu se ZDS, ZTKP 
a TKP 19.B.

(6) Neschválené výrobky a materiály nesmí být sklado
vány ani dočasně složeny na dílně/montáži.

(7) Předložením výsledků průkazních zkoušek podle 
článku 19.B.4 zhotovitelem stavby se doloží vhodnost 
systému PKO v souladu s požadavky na životnost sys
tému PKO podle Přílohy 19.B.5 těchto TKP 19.B.

(8) Pro používání nátěrových hmot a kovových povlaků 
pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí platí 
požadavky na jakost hmot a systémů uvedené v Pří
loze 19.B.P5 těchto TKP 19.B a požadavky podle 
ČSN EN ISO 12 944-5.

(9) Jednotlivé povlakové kovy pro žárový nástřik kovu 
musí vyhovovat těmto podmínkám:

• Zinek - složení Zn 99,99 podle 2.1 EN ISO 
14919;

• Hliník - složení AI 99,98 podle 3.1 ENISO 14919 
nebo 99,5 podle 3.2 EN ISO 14919;

• Slitina zinek+hliník - složení ZnA115 podle 2.3 
EN ISO 14919.

(10) Povlakový kov pro žárové zinkování ponorem musí 
odpovídat ČSN EN ISO 1461, celkové množství pří
měsí nesmí přesáhnout 2% hmotnosti zinku podle 
ISO 752 a EN 1179.

(11) Barevné odstíny pro uzavřené průlezné duté prostory 
se použijí podle pokynů v článku 19.B.1.6.6 těchto 
TKP 19.B.

19.B.3

19.B.3.1 Dokumentace zhotovitele k provádění 
protikorozní ochrany

(1) Zhotovitel PKO vypracuje na základě existující pro
jektové specifikace PKO z ZDS a všech požadavků 
v nich uvedených Specifikaci prací PKO (TePř 
PKO). Jedná se v zásadě o rozpracovanou techno
logii aplikace povlaku, specifikace plně nahrazuje 
Technologické postupy prací PKO (TKP kapitola 1 
uvádí jako TePř), názvosloví je v souladu s ČSN EN 
ISO 12 944-8.

(2) TePř PKO je součástí technologického předpisu vý
roby ocelové konstrukce, v souladu s členěním podle 
Obrázku 2 TKP 19. A. Tato dokumentace je schvalována 
objednatelem jako součást výrobní dokumentace.

(3) Obsah TePř PKO v rozsahu požadovaném objedna
telem je uveden v Příloze 19.B.P3 těchto TKP 19.B 
a obsahuje veškeré údaje podle členění na Obrázku 5 
těchto TKP 19.B. Obsahuje veškeré údaje o prová
děné technologii, klimatické podmínky, kvalitativní 
parametry prací a Kontrolní a zkušební plán.

Obr. 5 - Specifikace prací PKO - členění podle Přílohy
19.B.P3

' Realizační dokumentace 
; stavby (RDS)

■ Technologická dokumentace 
1 ocelové konstrukce

' Technologický předpis výroby; 

• ocelové konstrukce ;
Specifikace prací PKO

(TePř) obsahuje:

Projektová specifikace 
PKO (ZDS)

Příloha 19.B.P1

Specifikace prací PKO 
(včetně specifikace systému 
a kontrolního a zkušebního 
plánu) Příloha 19.B.P3/1

Specifikace hmot
Příloha 19.B.P3/1

(4) Bez schválené dokumentace zhotovitele - TePř PKO, 
nelze zahájit aplikaci PKO na ocelové konstrukce.

(5) Pro ocelové konstrukce mostů se TePř PKO ve vý
robní dokumentaci předkládá vždy, a to v dostateč
ném předstihu před zahájením prací a to tak, aby vždy 
k termínu zahájení prací byla objednatelem schvá
lena. Specifikace prací obsahuje všechny požadavky 
na provádění prací PKO, na dílně i montáži.

(6) V případě opakovaných ocelových výrobků pro 
stavby PK je TePř PKO vypracován jednotně pro 
typ výrobku (např. zábradlí, mostní závěr) a je před
ložen objednateli ke schválení současně s výrobní 
dokumentací (podle TKP 11, TKP 23).

(7) Od vypracování TePř PKO zhotovitele v případě ocelo
vých konstrukcí, které nejsou vyráběny typově opako
vaně není možno upustit a je třeba ji vypracovat vždy.
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(8) Požadavky na kvalifikaci zpracovatele TePř PKO 
nejsou objednatelem stanoveny, avšak předpokládá 
se, že se jedná o kvalifikovaného pracovníka s do
statečnou praxí.

(9) Specifikace prací PKO (TePř PKO) je vypraco
vána zhotovitelem/zhotovitelem PKO podle Přílohy 
19.B.P3/1 těchto TKP 19.B.

(10) Specifikace hmot je vypracována výrobcem hmot/ 
dovozcem/distributorem podle Přílohy 19.B.P3/2 
těchto TKP 19.B.

19.B.3.2 Příprava ocelového povrchu před
zahájením prací PKO, obecné zásady 
pro všechny typy povlaků

(1) Podmínkou k zahájení přípravných prací na PKO pro 
(kovové povlaky zhotovené žárově nástřikem, po
vlaky žárové zinkované ponorem, nátěrové povlaky) 
je ukončená dílenská přejímka ocelové konstrukce, 
ve smyslu TKP 19.A, článek 19.A.8.5 a písemně udě
lený souhlas zástupce objednatele k zahájení prací na 
PKO.

(2) Nejprve se provede prohlídka a identifikace dílců, 
zkontroluje se stav konstrukce po dopravě, poškození 
dílců. Pokud je dílec poškozen, je nutné jej vrátit 
k opravě do výroby.

(3) Provede se kontrola výchozího stavu ocelového po
vrchu podle ČSN EN ISO 8501-1, porovnáním s fo
tografickými standardy. V případě nových ocelových 
konstrukcí je přípustný stupeň zarezivění povrchu 
A (povrch oceli je předtryskaný z výrobny broky, 
místně povrchově nekorodovaný, z výrobny nebo při 
transportu může být konstrukce zasažena deštěm, 
vzniká výrazně oranžová barva rzi).

(4) Dále se kontroluje stav po opuštění konstrukce z vý
robny OK, nesmí se vyskytovat vady, které jsou 
v rozporu s požadavkem Tabulky 19 TKP 19.A, a to 
zejména:

• okuje;

• ostré hrany, všechny musí být zaobleny na min. 
R = 2 mm/nebo pro žárové zinkování ponorem musí 
být sraženy (ale pouze v případě, že se nejedná 
o duplexní systém, potom musí být zaobleny);

• mastnota, popisy mastnou křídou, grafitový tuk;

• námraza nebo vlhkost na povrchu oceli (pro účely 
žárového zinkování ponorem se neposuzuje);

• vady povrchů hutních výrobků podle ČSN EN 
10163-1, ČSN EN 10163-2 a podle ČSN EN 10163- 
3 a podle ČSN EN ISO 8501-3 podle Tabulky 19 
TKP 19.A - šupiny, pleny, přeložky, póry, hrany 
po pálení musí být zabroušeny;

• vady svarů (póry, zápaly, výrazné převýšení svarů, 
nerovnoměrná kresba svarů, ostré hrany, rozstřik, 
struska, návarky, apod.);

• u otvorů pro šrouby nebo kotvení musí být hrany 
zaobleny na R = 2mm, nikoliv sraženy/pro žárové 
zinkování ponorem mohou být jen sraženy/pro 
svodnice musí být alespoň odstraněny otřepy;

• soli nebo jiné nečistoty, prach.

Náklady na odstranění výše uvedených závad hradí 
výrobce ocelové konstrukce. Zhotovitel PKO převze
tím povrchu oceli po otryskání přejímá odpovědnost 
za jakost systému PKO.

(5) Mastnota a přítomnost olejů na povrchu oceli se kon
troluje:

• bílou křídou (provedením linie přes ohraničený 
mastný nebo olejový povrch na oceli. V případě, 
že křída neulpí na povrchu, jedná se o mastnou 
skvrnu, kterou je třeba odmastit);

• hydrokarbonový test (isopropanol se nanese na 
bavlněný hadřík, kterým se potře 1 m2 ocelového 
povrchu. Hadřík se vymačká do kádinky a smí
chá s 2-3 násobkem destilované vody, ponechá 
se 20 minut stát. Pokud se obsah kádinky zakalí, 
povrch oceli je zamaštěn a musí se odmastit.

Odmaštění se provádí místně technickým benzínem, 
celoplošně horkou tlakovou vodou s detergentem, 
podle bodu (6).

(6) Ocelová konstrukce se po odstranění vad podle bodu
(5) omyje tlakovou vodou o tlaku 250-300 barů, tep
loty cca 20 °C, s přísadou detergentu.

Pro povlaky prováděné žárově nástřikem/pro nátěrové
povlaky navíc platí:

(7) Instaluje se průběžné záznamové zařízení pro mě
ření teploty a vlhkosti vzduchu. Teplota konstrukce 
se měří každou 1 hodinu a výsledky se uvádějí do 
natěračského deníku.

(8) Provede se kontrola čistoty v hale, kde se bude pro
vádět aplikace povlaku PKO, je třeba odstranit ne
čistoty z podlahy, včetně míst, kudy do haly zatéká. 
Instalují se rošty pro uložení ocelové konstrukce po 
jejím otryskání.

(9) Cílem dalšího stupně přípravy povrchu je dosažení 
požadované čistoty a drsnosti povrchu pro následný 
povlak.

(10) Provede se kontrola povrchu inspektorem objedna
tele se zápisem do natěračského deníku.

(11) Bezprostředně po omytí tlakovou vodou a vy
schnutím povrchu ocelové konstrukce následuje pří
prava povrchu otryskáním, podle pokynů v článku 
19.B.3.2.1 těchto TKP 19.B.
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19.B.3.2.1 Příprava ocelového povrchu 
otryskáním

(1) Otryskání je základní způsob přípravy povrchu pro 
kovové (prováděné nástřikem) i nátěrové povlaky. 
Provádí se v souladu s ČSN ISO 8504-2 jako suché 
otryskání. Před tryskáním musí být ocelová kon
strukce zásadně odmaštěna, musí být bez vad ve 
svarech a necelistvostí na ocelovém povrchu, hrany 
musí být zaobleny a konstrukce musí být připravena 
a převzata objednatelem v souladu s článkem 19.B.3.2 
těchto TKP 19.B.

(2) Pro povlaky se požaduje stupeň přípravy povrchu 
- čistota Sa 2 Vi. V případě kovového povlaku s žáro
vým nástřikem kovu nebo v případě zinksilikátových 
základních nátěrů je požadavek Sa 3 podle ISO 8501- 
1, podrobně je uvedeno v Příloze 19.B.P5 těchto 
TKP 19.B.

(3) Drsnost povrchu pro nátěrové povlaky se stanovuje 
podle Rugotest No 3 stupeň BN 9a nebo podle EN 
ISO 8503-1 stupeň Medium G, drsnost 50-85 pm, 
Ry5. Drsnost pro kovové povlaky s žárovým nástři
kem kovu nebo pro zinksilikátové základní nátěry je 
stupeň BN 10a. V případě sporu při určení drsnosti 
povrchu se použije metoda podle EN ISO 8503-3 
nebo EN ISO 8503-4.

(4) Tryskání ocelových konstrukcí se provádí v tryska
cích boxech nebo temperovaných krytých halách, tep

lota vzduchu nesmí podkročit 10 °C. Při otryskávání 
nesmí docházet k orosení povrchu oceli. Z tohoto 
důvodu je průběžně kontrolován rosný bod.

(5) Použité abrazivo a způsob tryskání je předem do
hodnut a odzkoušen při aplikaci zástupcem objed
natele - inspektorem objednatele. Vždy se používá 
ostrohranné abrasivo odpovídající frakce (litina, ko
rund popř. struska nebo křemičitý písek v případě 
nátěrových povlaků, v případě kovových povlaků drť 
hematitické tvrzené litiny nebo drť oxidu hlinitého, 
křemičitý písek).

(6) Po tryskání se odstraní z povrchu oceli prach a nečis
toty ometením nebo ofoukání kompresorem (pozor na 
olejové znečištění povrchu) nebo vysátím výkonným 
vysavačem (hlavně v dutinách OK).

(7) Provede se kontrola čistoty a drsnosti povrchu, včetně 
svarů, otvorů, hran apod. podle bodu 19.B.5 těchto 
TKP 19.B zhotovitelem PKO a následně inspektorem 
objednatele.

(8) Svarové hrany montážních svarů a plochy, které 
nemají být opatřeny nátěrem/kovovým povlakem 
se zamaskují páskou (samolepící páska určená pro 
nátěry). Odtažení od svarové hrany je pro základní 
nátěr/kovový povlak 200 mm, každá následující 
vrstvy je s odskokem 50 mm od předchozí hrany, 
viz Obrázek 6.

Obr. 6 - Odstupňované vrstvy povlaků pro montážní svary (princip)

2x50 mm 200 mm 200 mm 2x 50 mm
maskováni paskoumaskování páskoumaskování páskoumaskování páskou

odstupňované vrstvy nátěru: 
3. vrstva - 2. me; .ivrstva 
2. vrstva - 1. me; ivrstva 

1. vrstva - základní nátěr nebo kovový povlakocelový povrch bez PKO

montážní svar

(9) V případě duplexního systému se na žárově nanesený 
povlak zinku ponorem aplikuje nátěr. Pro provedení 
nátěru je třeba povrch připravit v souladu s článkem 
19.B.3.3 těchto TKP 19.B.

(10) Pro otryskání montážních svarů nebo místní otrys
kání v případě oprav PKO na montáži se použije 
shodný stupeň čistoty a drsnosti jako v případě celé 
plochy, podle bodů (2) a (3) tohoto článku.

(11) Provede se zápis do natěračského deníku inspektorem 
objednatele, tím se dá souhlas k následujícím pracím 
(základnímu nátěru nebo kovovému povlaku). Je třeba 
sledovat časovou prodlevu mezi ukončením tryskání 
a aplikací první vrstvy povlaku. Technologicky je 
třeba práci organizovat tak, aby aplikace povlaku byla 
zahájena v případě krytých temperovaných hal (s vy
loučením vzniku bleskové koroze) bezprostředně po 
ukončení tryskání, nejpozději do 8 hodin od zahájení

21



tryskání velkorozměrového prostorového dílce (nad 
20m) a do 4 hodin od tryskání menších dílců nebo 
nosníků. Prodlevu je třeba odsouhlasit podle tvaru 
dílce inspektorem objednatele tak, aby provádění 
prací bylo technologicky reálné.

19.B.3.2.2 Příprava ocelového povrchu ručním 
a mechanizovaným čištěním

(1) Tento způsob přípravy povrchu oceli je povolen pouze 
v případě přípravy povrchu zinkového povlaku pod 
následný nátěr u spojovacího materiálu. Jedná se 
pouze o odstranění zinkové rzi a vytvoření kotev
ního profilu (čistota a drsnost). Příprava se provede 
obroušením brusným papírem za sucha, po předcho
zím odmaštění celého povrchu spojovacího materiálu, 
zrnitost 240.

19. B. 3.2.3 Příprava ocelového povrchu
chemickým čištěním

Moření povrchu

(1) Tento způsob přípravy povrchu oceli se provádí pouze 
jako dílčí technologická operace při provádění žá
rově nanášeného povlaku zinku ponorem. Má za úkol 
odstranit rez, okuje. Po předchozím odstranění vad 
povrchu oceli, vad ve svarech, po odmaštění a od
stranění strusky se ocelová konstrukce máčí do lázně 
nejčastěji s kyselinou chlorovodíkovou.

Odrezovače, odstraňovače starých nátěrů

(2) Pro účely přípravy povrchu oceli se tyto prostředky 
nepoužívají ani v omezeném rozsahu, protože hrozí 
riziko znečištění upravovaného povrchu kyselými 
zbytky po použití odrezovačů a následné znehodno
cení nátěrů.

19.B.3.2.4 Odstraňování starých nátěrů

(1) Tento způsob přípravy povrchu oceli se provádí 
v rámci údržby/obnovy/opravy nátěrových/kovových 
povlaků. Rozsah je stanoven na základě provede
ného diagnostického průzkumu inspektorem objed
natele s kvalifikací podle článku 19.B.1.5 těchto TKP 
19.B. Odstraňování starých nátěrů se provádí zásadně 
otryskáním, druh použitého abrasiva a tlak, tryska 
a další podrobné údaje musí být uvedeny v Projek
tové specifikaci PKO pro opravu a následně v TePř 
PKO.

19.B.3.3 Žárově nanášené povlaky kovu 
ponorem

(1) Tato technologie se provádí v souladu s ČSN EN 
ISO 1461, EN ISO 14713-1, EN ISO 14713-2, v pří
padě spojovacího materiálu také podle ČSN EN ISO 
10684.

(2) Součástí technologického procesu zinkování pono
rem je moření v kyselině. Před zahájením procesu 
čištění povrchu mořením se nesmí na povrchu OK 
vyskytovat vady, které jsou v rozporu s požadavkem 
Tabulky 19 TKP 19.A (kategorie přípravy povrchu 
P2), včetně dalšího znečištění a to zejména:

• výskyt okují;

• ostré hrany (musí být sraženy, ale pouze v případě, 
že se nejedná o duplexní systém, potom musí být 
zaobleny, pro svodnice se připouští pouze odstra
nění otřepů);

• stopy oleje, mazací oleje, grafitový tuk, apod.;

• vady povrchů plechů - podle ČSN EN 10163-1, 
ČSN EN 10163-2 a podle ČSN EN 10163-3 šupiny, 
trhliny, pleny, přeložky, hrany po pálení musí být 
zabroušeny;

• vady svarů (póry, zápaly, výrazné převýšení svarů, 
nerovnoměrná kresba svarů, rozstřik, struska, ná- 
varky, apod.);

• hrany po dělení materiálu nebo po provedení ot
vorů (musí být alespoň sraženy).

(3) Detaily ocelové konstrukce musí být navrženy v RDS 
podle těchto zásad:

• detaily provedení ocelové konstrukce podle EN 
ISO 14713-2;

• ocelový materiál musí být dodán s požadavkem 
na množství křemíku a fosforu, podle ČSN EN 
10025-2 podle požadavku VP5 na tloušťku Zn 
a podle EN ISO 14713-2 množství Si+ P <0,28%, 
požadavek musí být v ZDS;

• pro šrouby, matice a podložky platí zásady uvedené 
v TKP 19.A, článek 19.A.2.5.

(4) Pro objednávku povlaku zhotovitel předem dohodne 
s příslušnou zinkovnou a uvede do objednávky tyto 
údaje:

• požadavek na tloušťku povlaku, vyhodnocení 
a provádění měření povlaku (tloušťka povlaku je 
stanovena podle Přílohy 19.B.P5 tohoto TKP 19.B. 
Měření tloušťky povlaku se provádí namátkově, 
v souladu s článkem 19.B.5 těchto TKP 19.B;

• tvar a velikost ocelové konstrukce, umístění otvorů 
(rozhoduje velikost zinkové vany, možno ověřit na 
www.acsz.cz)',

• jakost oceli;

• informace o následujících vrstvách nátěrového po
vlaku;

• požadavky na vzhled (lesk nebo mat, nepožaduje 
se speciální povrch zinku);
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• požadavky na vzorek, pokud je požadován v ZDS/ 
ZTKP;

• systém kontroly a přejímek inspektorem objedna
tele v zinkovně podle ZDS/ZTKP;

• způsob oprav nevyhovujících vad a tlouštěk vrstvy 
podle ZDS/ZTKP;

• požadavek na prohlášení o shodě podle ČSN EN 
ISO 1461.

(5) Tuto technologii povlaku není možno nahrazovat žá
rově nanášeným nástřikem zinku, bez další úpravy.

(6) Před prováděním prvních technologických operací se 
kontroluje stav po opuštění konstrukce z dílny, nesmí 
se vyskytovat vady, které jsou v rozporu s požadav
kem Tabulky 19 TKP 19.A, a to zejména:

• okuje;

• ostré hrany i u otvorů, musí být sraženy (pro svod- 
nice musí být alespoň odstraněny otřepy);

• mastnota, popisy mastnou křídou, grafitový tuk;

• vady povrchů plechů - podle ČSN EN 10163-1, 
ČSN EN 10163-2 a podle ČSN EN 10163-3 šupiny, 
pleny, přeložky, póry, hrany po pálení musí být 
zabroušeny;

• vady svarů (póry, zápaly, výrazné převýšení svarů, 
nerovnoměrná kresba svarů, ostré hrany, rozstřik, 
struska, návarky, apod.).

Náklady na odstranění výše uvedených vad hradí 
výrobce ocelové konstrukce. Zinkovna převzetím 
povrchu oceli přejímá odpovědnost za jakost systému 
PKO.

(7) Nepřípustné vady povlaku: nedostatečná tloušťka po
vlaku, nespojitá místa povlaku, nečistoty v povlaku 
(popel, zbytky tavidla apod.), vady z podkladu oceli 
v povlaku (šupiny, vady svarů apod.). Vadou není lesk 
nebo mat povrchu povlaku nebo bílá rez.

(8) Přejímku provádí inspektor objednatele se zápisem 
do natěračského deníku podle ZDS/ZTKP.

(9) Před provedením následující nátěrové vrstvy (du
plexní systém) je třeba provést přetryskání povrchu 
zinkového povlaku tak, aby se odstranila bílá rez 
z povrchu a současně aby se umožnilo ukotvení 
následujících vrstev nátěru. Provádí se technologie 
tryskání zvaná sweeping, používá se křemičitý písek, 
frakce 0,5 mm, tlak 0,3 MPa, vzdálenost cca 300 mm, 
úhel 30-60 °C, s předpokládaným úbytkem zinku 
5-10pm. Technologii provádění je třeba odsouhlasit 
inspektorem objednatele, aby nedocházelo k úbytku 
zinku většímu jak 10 pm. Velikost úbytku musí být 
předem uvedena v TePř PKO. Kontrolu drsnosti je 
možno provádět podle ČSN EN ISO 8503-3 nebo 
ČSN EN ISO 8503-4 v souladu s průkazní zkouškou

systému. Přejímku provádí inspektor objednatele se 
zápisem do natěračského deníku, pokud je to objed
natelem požadováno.

(10) Bezprostředně po tomto tryskání, po měření zbyt
kové tloušťky zinkuje třeba nanášet nátěrový povlak 
(po odstranění prachu z tryskání).

19.B.3.4 Žárově nanášené povlaky kovu 
nástřikem

(1) Žárově stříkané povlaky z hliníku, zinku a slitin se 
provádějí podle EN ISO 14713-1, EN ISO 2063.

(2) Tloušťky povlaků jsou uvedeny v Příloze 19.B.P5 
těchto TKP 19.B, způsob měření se provádí podle 
článku 19.B.5 těchto TKP 19.B.

(3) Příprava ocelového povrchu je uvedena v bodě 
19.B.3.2.1 těchto TKP 19.B.

(4) Povrch žárově stříkaného povlaku je pórovitý. 
Nemůže v žádném případě nahradit technologii žá
rově nanášeného zinku ponorem, bez další úpravy 
povrchu, povrch je třeba uzavřít těsnícím nátěrem. 
Pro utěsnění povlaku jsou používány nátěry speciálně 
vyvinuté výrobcem nátěrových hmot. Proto jsou v ná
těrových systémech v Příloze 19.B.P5 těchto TKP 
19.B nazývány uzavíracím nátěrem. Ten je třeba pro
vádět bezprostředně po provedení vrstvy, nejpozději 
do 4 hodin po ukončení aplikace povlaku. V případě 
výskytu bílé rzi musí být tato rez před aplikací uza
víracího nátěru odstraněna.

(5) Kontrolu žárového nástřiku kovu pro nosné části 
mostních konstrukcí může provádět pouze specialista 
s kvalifikací Evropský specialista žárového stříkání 
ETSS, podle Doc. EWF 459-01.

(6) Nepřípustné vady povlaku: nedostatečná tloušťka po
vlaku, nespojitá místa povlaku, nečistoty v povlaku, 
vady z podkladu oceli v povlaku (šupiny, vady svarů 
apod.), bílá rez, výskyt korozních produktů z pod
kladu, mastnota, chybně provedená aplikace nástřiku 
na hranách, v koutech, vysoce pórovitý nástřik, vý
skyt kuliček kovového povlaku na povrchu (nedosta
tečně natavený materiál kovu).

19.B.3.5 Systémy tvořené nátěrovými povlaky

(1) Jedná se o systémy, které jsou aplikovány podle 
Přílohy 19.B.P5 těchto TKP 19.B a to nátěrové po
vlaky, nanášené na povrch oceli.

(2) Systémy se skládají vždy ze:

• základního nátěru;

• uzavíracího nátěru (v případě ethylsilikátového 
povlaku jako základní nátěr);
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• mezivrstvy (jedna nebo dvě/nebo bez mezi- 
vrstvy);

• vrchního nátěru.

Nanášení jednotlivých vrstev nátěru se provádí po 
převzetí a částečném vytvrzení předcházející vrstvy, 
podle pokynů výrobce hmot a podle teploty a vlhkosti 
v hale.

(3) Příprava ocelového povrchu se provádí podle článku 
19.B.3.2.1 těchto TKP 19.B.

(4) Každá vrstva nátěrového povlaku v nátěrovém sys
tému je definována nominální tloušťkou (NDFT), 
minimální tloušťkou a maximální tloušťkou. Definice 
předepsané tloušťky vrstvy je vždy nominální 
(NDFT).

(5) Ředění a míchání poměrů dvousložkových materiálů 
se provádí vždy podle pokynů výrobce hmot, podle 
údajových listů (DATASHEET) a aplikačních listů 
hmot.

(6) Svary, hrany, otvory, kouty, obtížně přístupná místa 
jsou vždy před nástřikem vrstvy opatřeny pásovými 
nátěrem, ručně, štětcem. Nátěr šroubů, matic a pod
ložek se provádí vždy štětcem.

(7) Aplikace válečkem se nepřipouští pro žádnou vrstvu 
nátěrové hmoty.

(8) Aplikace nástřikem je vždy vysokotlakým zařízením 
- airless, s odpovídajícím nastavením tlaku, trysek 
a ředěním nátěrových hmot. Technologie aplikace pro 
určitou nátěrovou hmotu je vždy předem odzkoušena 
a odsouhlasena inspektorem objednatele.

(9) Základní nátěr musí být vždy opatřen mezivrstvou, 
nemůže být vystaven povětrnostním vlivům.

(10) Stáří a použitelnost nátěrových hmot v neporuše
ných obalech je maximálně 6 měsíců, pokud není 
výrobcem uvedeno v údajovém listu (DATASHEET) 
jinak.

(11) Skladování hmot má zásadní vliv na jeho jakost. 
V případě skladování materiálů v netemperovaných 
skladech v letních měsících při teplotách kolem 
+50 °C a v zimních měsících pod 0 °C je reálné ne

bezpečí znehodnocení hmot. V těchto případech je 
třeba provádět kontrolní zkoušky materiálů, podle 
pokynů inspektora objednatele, před jejich aplikací 
(vnější znaky nátěrové hmoty).

(12) Aplikace nátěru na ocelový nebo kovový podklad, 
jehož teplota je vyšší než +35 °C, se neprovádí.

(13) Aplikace nátěru na ocelový nebo kovový podklad, 
jehož teplota je nižší než +10 °C, se neprovádí.

(14) Zasychání a počáteční vytvrzování dvousložkových 
epoxidových, polyuretanových nátěrových hmot (na 
dotyk) při teplotách vzduchu pod +10 °C se nepři
pouští.

(15) Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší jak 75 % 
jak pro aplikaci, tak pro vytvrzování nátěrových 
hmot, kromě nátěrů vyžadujících tyto podmínky.

(16) Teplota podkladu musí být o 5 °C vyšší než teplota 
rosného bodu za okamžitých podmínek.

(17) Měření teploty a vlhkosti vzduchu se provádí v místě 
aplikace s průběžným záznamem automatickým zá
znamovým zařízením. Měření teploty ocelové kon
strukce se provádí každou hodinu a hodnoty se uvá
dějí do natěračského deníku. Měřící zařízení musí 
být vzdáleno od OK maximálně do 10m.

(18) Barevné odstíny nátěrových hmot je třeba volit zá
sadně odlišně pro každou vrstvu tak, aby bylo možno 
vizuálně posoudit kry vost předchozí vrstvy. Zásadně 
se nepovolují kombinace odstínů šedé, ale například 
kombinace tmavě šedá - béžová - červená apod.

(19) Barevné odstíny se stanovují podle vzorníku 
RAL.

(20) V komorách nebo průlezných dutinách se zásadně 
používají pro vrchní nátěry béžové nebo bílé odstíny 
vzorkovnice RAL podle článku 19.B. 1.6.6 těchto TKP 
19.B.

(21) Návaznost jednotlivých vrstev v systému PKO se 
zajišťuje u montážních svarů jejich odstupňováním, 
podle Obrázku 6 těchto TKP 19.B. Návaznost sys
témů PKO u pásnic spřažených ocelobetonových 
mostních objektů se provádí podle Obrázku 7 těchto 
TKP 19.B.
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Obr. 7 - Detail provedení ukončení nátěrového povlaku u horní pásnice

základní vrstva - nátěrový povlak 
z OK je přetažen i na horní pásnici i přes trny. 
Podmínkou je splnění požadavků na kompatibilitu 
systému s betonem a následně CH.R.L podle 
definice systému I C. Jinak musí být povlak řešen 
podle Obrázku 9

nátěrové vrstvy z OK 
základní nátěr 
mezivrstva 
vrchní nátěr

(22) V případě PKO ocelových mostních objektů se 
vrchní vrstva nátěru provádí vždy na montáži, jako 
souvislá vrstva PKO. Doporučuje se provádět na mon
táži i mezivrstvu nátěrového povlaku jako souvislou 
vrstvu, pokud objednatel v ZDS nestanoví jinak. 
Napojení ukončení vrchní vrstvy nátěru po délce 
ocelové konstrukce se provádí vždy tak, aby nebylo 
viditelné (např.u výztuh).

(23) Vady nátěrových povlaků jsou definovány podle 
ČSN EN ISO 4618.

(24) V případě ocelové mostovky se horní plocha ur
čená pro provedení izolace buďto opatří dílenským 
kompatibilním základním nátěrem a na montáži se 
provedou pouze opravy a nátěr montážních svarů 
nebo se mostovka otryská bezprostředně před prove
dením základního nátěru na montáži, před zahájením 
provádění izolačního systému. Metodika musí být 
uvedena v ZDS.

19.B.3.6 Systémy PKO tvořené duplexními 
systémy (kombinovaný povlak)

(1) Jedná se o systémy, které jsou aplikovány podle 
Přílohy 19.B.P5 těchto TKP 19.B a to nátěrové po
vlaky, nanesené na povrch žárově naneseného po
vlaku kovu nástřikem/ponorem.

(2) Systémy se skládají vždy ze:

• kovového povlaku (nástřik kovu nebo ponor);

• uzavíracího nátěru (v případě podkladu povlaku 
kovu nanášeného nástřikem);

• mezivrstvy (jedna nebo dvě nebo bez mezi- 

vrstvy);

• vrchního nátěru;

Nanášení jednotlivých vrstev nátěru se provádí po 
převzetí a částečném vytvrzení předcházející vrstvy, 
podle pokynů výrobce hmot a podle teploty a vlhkosti 
v hale.

(3) Příprava ocelového povrchu pro nástřik kovu je uve
dena v článku 19.B.3.2.1 těchto TKP 19.B.

(4) Příprava ocelového povrchu pro povlak kovu ponorem 
je uvedena v článku 19.B.3.3 těchto TKP 19.B.

(5) Technologie provádění nástřiku kovu je uvedena 
v článku 19.B.3.4 těchto TKP 19.B.

(6) Technologie provádění povlaku kovu ponorem je uve
dena v článku 19.B.3.3 těchto TKP 19.B.

(7) Pro následné nanášení nátěrového povlaku v duplex
ním systému je třeba respektovat podmínky, které 
jsou uvedeny v článku 19.B.3.5 těchto TKP 19.B.

(8) Pro vyhodnocení měření tloušťky celkového kom
binovaného povlaku je třeba respektovat základní 
kovový povlak, který je definován jako minimální 
místní (průměr z 10-ti měření), proto je tloušťka nátě
rových povlaků vyhodnocována společně s kovovým 
povlakem shodnou metodikou, podle článku 19.B.6 
těchto TKP 19.B.

(9) Návaznost jednotlivých vrstev v systému PKO se 
zajišťuje u montážních svarů jejich odstupňováním, 
podle Obrázku 6 těchto TKP 19.B. Návaznost sys
témů PKO u pásnic spřažených ocelobetonových 
mostních objektů se provádí podle Obrázku 8 těchto 
TKP 19.B.
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Obr. 8 - Detail provedení ukončení kovového povlaku u horní pásnice

nátěrový povlak trnů a 
pásnice - I D je přetažen 
přes kovový povlak z OK

nátěrové vrstvy z OK - I A
mezivrstva
vrchní nátěr

základní vrstva - kovový povlak 
z OK přetažen přes hranu horní pásnice 
k 1. řadě trnů

(10) PKO montážních svarů (při dílenském nátěru v sys
tému s žárovým nástřikem kovu) se provádí v nátě
rovém systému, podle Přílohy 19.B.P5 těchto TKP 
19.B. Důvodem je napojení nástřiku kovového po
vlaku a jeho následná adheze, která je na montáži 
obtížně technologicky proveditelná.

19.B.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ, 
PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 
MATERIÁLŮ

19.B.4.1 Doprava a dodávka na staveniště

(1) Na stavbu se dopravují pouze materiály, které splňují 
požadavky článku 1.5 kapitoly 1 TKPačlánku 19.B.2 
těchto TKP I9.B.

(2) Pro dopravu materiáhi na stavbu musí být dodrženy 
podmínky pro jeho manipulaci tak, aby nedošlo 
k poškození obalů nebo označení výrobků a mate
riálů, znehodnocení obsahu nebo k poškození nebo 
k záměně materiálů. Zhotovitel stavby odpovídá za 
správnou manipulaci s materiály v tomto rozsahu.

(3) Zhotovitel stavby vyzve správce stavby ke kontrole 
zásilky podle článku 1.5 kapitoly 1 TKP a článku 
19.B.2 těchto TKP 19.B, teprve po kladném výsledku 
kontroly se mohou materiály na staveništi sklado
vat.

Dodávka materiálů

(4) Při dodávce hmot na zhotovení kovových povlaků ná
střikem zhotovitel kontroluje za účasti objednatele:

• označení balení;

• neporušenost obalů;

• průměr drátu/tyčí (nesmí mít proměnlivý průměr, 
nesmí obsahovat spoje, svary, přeložky, zaškrcení, 
stopy koroze oceli, šupiny, trhliny, škrábance, 
okuje, musí být hladký, tyče nesmí být ohnuté na 
koncích nebo zploštělé).

(5) Pro dodávku povlaku zinku ponorem musí zinkovna 
poskytnout zhotoviteli a popř. na vyžádání objedna
teli před zahájením dodávek:

• složení a veškeré vlastnosti zinkovací lázně (cel
kový obsah nečistot v roztaveném zinku nesmí 
přesáhnout 1,5% hmotnostních);

• nečistoty v zinkové lázni musí definovat podle ISO 
752 nebo EN 1179.

(6) Jednotlivé nátěrové hmoty jsou dodávány podle úda
jových listů (DATASHEET) u jednotlivých hmot 
výrobců. Při dodávce nátěrových hmot zhotovitel 
PKO kontroluje za účasti objednatele shodu těchto 
parametrů:

• označení výrobku;

• originálnost obalů;

• dodací listy hmot;

• stáří hmot (záruční lhůta);

• označení šarží (a shodu s DATASHEETem 
hmoty);

• datum výroby;
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• vizuální hodnocení hmoty v obalu (důležitá je 
i doba otevření obalu, hmoty je třeba co nejdříve 
po otevření spotřebovat);

• způsob skladování (teplota ve skladu, délka doby 
skladování).

19.B.4.2 Skladování materiálů

(1) Skladování materiálu/abrasiva pro tryskání/nátě
rových hmot se realizuje na staveništi, v určených 
temperovaných skladech a to za podmínek, které jsou 
stanoveny výrobcem/dovozcem hmot. Není povoleno 
materiál/abrasivo pro tryskání/nátěrové hmoty/ře
didla skladovat mimo určené sklady s ohledem na 
vysokou/nízkou teplotu vzduchu, vliv UV záření 
a nebezpečí vzniku ohně, protože se vesměs jedná 
o hořlavé látky.

(2) Ve skladu musí být umístěno zařízení pro kontinuální 
záznam teploty ve skladu, aby mohla být umožněna 
kontrola skladovacích podmínek.

(3) Materiál/abrasivo pro tryskání/nátěrové hmoty/ředi
dla, které nesplňují podmínky a požadavky na kvalitu 
nebojsou neopravitelně poškozeny, musí být na pří
kaz správce stavby odstraněny ze staveniště a nesmí 
být zabudovány do stavby.

(4) Zbytky obalů jsou nebezpečným odpadem, který 
musí být zlikvidován v souladu s TKP kapitolou 1.

19.B.4.3 Průkazní zkoušky materiálů 
a systémů

(1) Za průkazní zkoušky ve smyslu této kapitoly TKP se 
považují:

• zkoušky jednotlivých nátěrových hmot;

• průkazní zkoušky systémů PKO.

(2) Výsledky průkazních zkoušek nátěrových hmot jsou 
uvedeny v protokolu o zkouškách při certifikaci 
výrobku a systému a poskytují výsledky vlastností 
pouze jednotlivých hmot.

(3) Průkazní zkoušky systémů se požadují z důvodu pro
kázání požadovaných vlastností systémů PKO a pro
vádějí se podle Přílohy 19.B.P5 této kapitoly TKP. 
Průkazní zkoušky systému nejsou povinnou součástí 
Certifikátu jednotlivých materiálů. Jsou předkládány 
zhotovitelem jako součást TePř PKO podle článku 
19.B.3.1 těchto TKP 19.B objednateli ke schválení, 
před zahájením prací.

(4) Průkazní zkoušky se provádějí v laboratořích/ zku
šebnách se způsobilostí dle metodického pokynu. 
Odbornou způsobilost laboratoří/ zkušeben a pra
covníků k provádění zkoušek stanoví TKP kapitola 1. 
Průkazní zkoušky mohou provádět zkušebny, splňující 
požadavky dle metodického pokynu SJ-PK část 11/3

(č.j. 20840/01-120, ve znění pozdějších změn, úplné 
znění Věstník dopravy č. 14-15/2005). Objednatel 
může požadovat odsouhlasení laboratoře/zkušebny 
pro průkazní zkoušky systému PKO v ZOP/ZTKP.

(5) Průkazními zkouškami na typových vzorcích se ově
řuje:

• příprava a jakost ocelového povrchu;

• technologie aplikace hmot PKO;

• chování systému PKO při urychlených korozních 
zkouškách.

(6) Na základě výsledků průkazních zkoušek za shod
ných podmínek objednatel získává:

• možnost porovnání výsledků průkazních zkoušek 
systémů PKO;

• po dobu záruční doby možnost vyhodnocovat re
álnost průkazní zkoušky systému PKO.

(7) Systémy PKO jsou při průkazních zkouškách zkou
šeny na dvou typech vzorků: Typ A a Typ B, a to:

• vzorek Typ A (pro ocelové konstrukce);

• vzorek Typ B (pro šroubové spoje).

(8) Vzorek Typ A pro průkazní zkoušku PKO ocelové 
konstrukce má rozměr, tloušťky, tvar, jakost podle 
vzoru v Příloze 19.B.P7 těchto TKP 19.B. Počet 
vzorků se stanovuje na 4 kusy (vzorek Al, A2, A3, 
A4).

(9) Vzorek Typ B pro průkazní zkoušku PKO šroubo
vého/nýtového spoje musí odpovídat rozměrům, které 
jsou uvedeny v Příloze 19.B.P7 těchto TKP 19.B, 
musí být proveden včetně tmelení spoje, v počtu 3 
kusů.

(10) Vzorky musí být připraveny v souladu s článkem 
19.B.3.2 těchto TKP 19.B. Použité abrazivo pro trys
kání, parametry tryskání musí odpovídat technologii 
zhotovitele PKO, kterou používá a pro které má vyba
vení. Údaje musí být uvedeny v protokolu o zkoušce, 
shodné údaje musí být uvedeny v TePř PKO.

(11) Technologie aplikace nástřiku a nátěru povlaku musí 
odpovídat technologii zhotovitele PKO, kterou pou
žívá a pro které má vybavení. Veškeré údaje musí být 
uvedeny v protokolu o zkoušce shodné údaje musí být 
uvedeny v TePř PKO.

(12) Aplikace PKO musí odpovídat údajům posléze uvá
děným zhotovitelem PKO v TePř PKO.

(13) Tloušťky systémů PKO pro průkazní zkoušku musí 
odpovídat tloušťkám (NDFT), které jsou určeny 
v Příloze 19.B.P5 těchto TKP 19.B. Vyhodnocení 
jednotlivých měřených tlouštěk PKO musí odpovídat 
pravidlu 80/20, viz článek 19.B.5 těchto TKP 19.B.
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Maximální tloušťka jednotlivých vrstev nesmí pře
kročit 1,35 x NDFT (nominální tloušťky povlaku).

(14) Vzorek pro průkazní zkoušku bude skladován v běž
ných klimatických podmínkách (na volném vzduchu), 
a musí být stáří minimálně 1 měsíc, maximálně 2 
měsíce. Před provedením zkoušky bude dopraven 
do způsobilé zkušebny a do 1 týdne bude zahájena 
průkazní zkouška.

(15) Zhotovitel vzorku provádí vlastní vyhodnocení 
přípravy povrchu, čistoty a drsnosti, včetně měření 
a vyhodnocení zkoušek vzorku v souladu s TKP 
19.B, článek 19.B.5. Vyplňuje tiskopisy rodného 
listu PKO vzorku podle Přílohy 19.B.P6 těchto TKP 
19.B, uvádí čas, místo a teploty pro vytvrzení vzorku. 
Současně vyhotovuje fotodokumentaci z jednotlivých 
zádržných bodů kontroly podle článku 19.B.1.10 
těchto TKP 19.B. Veškeré doklady předá způsobilé 
zkušebně, jako podklad pro vyhotovení protokolu
0 průkazní zkoušce. Tyto doklady jsou součástí prů
kazní zkoušky.

(16) Pro ocelové konstrukce mostních závěrů, mostních 
ložisek, zábradlí, mostních svodidel a zábradelních 
svodidel bude při průkazní zkoušce vyhodnocován 
systém PKO pro vzorek Typ A (4 kusy) i Typ B (3 
kusy), s výjimkou krajových profilů a středových 
lamel mostních závěrů, které budou zkoušeny dle 
pokynů v TP 86 Mostní závěry.

(17) Vzorek se vyhodnocuje jako celek, s rozdělením 
na jednotlivé oblasti podle Přílohy 19.B.P7 těchto 
TKP 19.B. U vzorku A (pro ocelové konstrukce) se 
vyhodnocuje celá oblast, u vzorku B (šroubový spoj) 
se vyhodnocuje oblast I a II. Pro účely vyhodnocení 
průkazní zkoušky šroubového/nýtovaného spoje se 
spoj rozebere a hodnotí se i vnitřní strana stykových 
desek, spojů, stav šroubů, podložek, matic ve stykové 
ploše.

(18) Zkušební postupy musí odpovídat ČSN EN ISO 
12944-6, avšak s úpravou počtu hodin zkoušek, které 
jsou uvedeny v Tabulce 1. Není povoleno provádět 
jakékoliv úpravy v délkách předepsaných zkoušek 
nebo v citovaných zkušebních normách. U režimu
1 se jedná o jednotlivé zkoušky podle norem, u re
žimu 2 se provádí cyklická zkouška s kombinova
ným korozním namáháním. Pro zkoušení systémů 
PKO pro konstrukce PK se použije režim 2, doplněný 
o zkoušku CH.R.L podle Přílohy 19.B.P9 těchto 
TKP 19.B.

Tab. 2 - Rozsah zkoušení systémů PKO při průkazní 
zkoušce

Systém PKO podle 
Přílohy 19.B.P5 
těchto TKP 19.B

režim 1 režim 2 zkouška
CH.R.L

podle 
metodiky 
v Příloze 
19.B.P9

EN ISO 
9227

(neutrální
solná
mlha)

ISO 6270-1 
(kondenzace 

vody)

Cyklická
zkouška

ISO
11997-2

I A (I A + 1 speciál)
1 B (I B + I speciál)
I C (I C + I speciál)

2 160 h 720 h 2 688 h zkouška
se

požaduje

II A (I B + I speciál)
II B (II B +1 speciál)

720 h 720 h 2 016 h zkouška
se

požaduje

III A, IIIB, IIIC,
IIID

2 160 h 720 h 2 688 h zkouška
se

požaduje

IIIE 1440 h 720 h 2 016 h zkouška
se

požaduje

(19) Hodnocení systémů PKO se provádí před expozicí 
v urychlených korozních zkouškách a po jejich expo
zici podle stanovených oblastí podle Přílohy 19.B.P7 
těchto TKP 19.B. v případě výrobků se plochy vyhod
nocují jako celek. Vyhodnocují se všechny plochy, 
včetně hran, otvorů, svarů, popř. funkce a stav tmelů 
v případě šroubových spojů.

Hodnocení před expozicí obsahuje tyto zkoušky:

• Měření tlouštěk povlaku NDFT, vyhodnocení pra
vidlem 80/20, podle článku 19.B.5

• Stanovení pórovitosti povlaku podle ASTM D 5162 
(zjištěné vady se neopravují, zkouška se provádí 
pouze u ocelových vzorků typ A podle Přílohy 
19.B.P7 těchto TKP 19.B

• Vizuální hodnocení aplikace PKO (se zvětšením 
lOx) s případným popisem výskytu vad aplikace 
PKO (povrch systému musí být rovnoměrný, bez 
viditelných nerovností, stečenin, pórů, zatřených 
částic prachu, bez trhlinek a odlupování a jiných 
vad jako je výskyt puchýřků, zmatnění povrchu, 
lokálních míst bez nátěru, vrásnění, struktury po
merančové kůry, nerovnoměrné pigmentace, su
chého střiku apod.

Hodnocení bezprostředně po expozici obsahuje tyto 
požadavky (vyhodnocují se všechny plochy, včetně 
hran a otvorů, svarů atd.):

• Definice vad PKO podle ISO 4618 (se zvětšením 
10x) s popisem a místem výskytu vad PKO;

• Hodnocení podle ISO 4628-2 - Puchýřky 0 (S0);

• Hodnocení podle ISO 4628-3 - Prorezavění Ri 0;

• Hodnocení podle ISO 4628-4 - Trhlinky 0 (S0);

• Hodnocení podle ISO 4628-5 - Odlupování 0 
(S0);
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• Po expozici v solné mlze podle EN ISO 9227 nesmí 
koroze v řezu překročit:

pro režim 1: 7 mm, podle ČSN EN ISO 12944-6 
pro režim 2: 3 mm, podle ČSN EN ISO 12944-6.

Doplňková zkouška, sloužící pro hodnocení jakosti 
systémů různých dodavatelů hmot, pouze se uvede 
dosažený výsledek v jednotlivých oblastech podle 
Přílohy 19.A.P7 těchto TKP 19.B:

• Na 5-ti místech vzorku: podle ASTM D 3359, zku
šební metoda B, vyhodnocení stupně 5A až OA 
nebo

• Na 3 místech: hodnocení adhese podle EN 4624 
(tloušťky nad 250 pm) min.5 MPa (nesmí dojít ke 
ztrátě adhese mezi ocelovým povrchem a 1. vrst
vou).

(20) Výsledky se uvádějí do protokolu, včetně fotodoku
mentace ke každému hodnocení.

(21) Protokol o průkazní zkoušce obsahuje:

a) Zkušební laboratoř (název, adresa, vedoucí labora
toře, popř. pracovník, kdo zkoušku prováděl, číslo 
akreditace);

b) Identifikace výrobce hmot (firma výrobce hmot, 
označení hmot, šarže, pro žárový nástřik kovu che
mické složení drátu, datum výroby hmot, firma 
aplikátora hmot, jméno aplikátora, datum jednot
livé technologické aplikace, skladování);

c) Definice a popis vzorku podle této kapitoly TKP 
19.B;

d) Popis skladby systému, označení systému podle 
Přílohy 19A.P5 těchto TKP 19.B, včetně přípravy 
povrchu;

e) Popis místa a doby vytvrzování povlaku;

f) Popis a výsledky zkoušek podle oblastí před expo
zicí podle bodu (19) tohoto článku;

g) Popis a výsledky zkoušek podle oblastí po expozici 
podle bodu (19) tohoto článku;

h) Celkové hodnocení vzorku - vyhověl/nevyhověl 
požadavkům podle TKP 19.B;

i) Přílohy: rodné listy vzorků PKO, fotodokumen
tace zhotovení vzorků, fotodokumentace výsledků 

zkoušek;

j) Jméno, datum a podpis odpovědného pracovníka 
akreditované laboratoře.

Forma tiskopisu průkazní zkoušky se pro způsobilou 
laboratoř předepisuje podle EN ISO 12944-6, a podle 
Přílohy 19.B.P9 podle těchto TKP 19.B.

Forma vyplněného tiskopisu musí být srozumitelná 
a přehledná a v souladu se zkušebním postupem.

19.B.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

19.B.5.1 Kontrolní zkoušky

(1) Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zjiš
tění, zda jakostní vlastnosti materiálů a systémů PKO 
odpovídají smluvním požadavkům (TKP/ZTKP), 
prohlášením o shodě a průkazním zkouškám. Rozsah 
kontrolních zkoušek musí být předepsán v minimál
ním množství podle této kapitoly TKP 19.B.

(2) Odbornou způsobilost zkušeben a pracovníků k pro
vádění zkoušek stanoví TKP kapitola 1. Kontrolní 
zkoušky materiálů PKO, systémů PKO mohou pro
vádět zkušebny, schválené objednatelem. Současně 
musí být splněny podmínky ve smyslu metodického 
pokynu SJ-PK část II/3 (č.j. 20840/01-120, ve znění 
pozdějších změn, úplné znění Věstník dopravy č. 
14-15/2005).

(3) Kontrolní zkoušky se provádí za přítomnosti objedna
tele a zhotovitele stavby. O případném odběru vzorků 
musí být vždy vyhotoven protokol, ve smyslu TKP 
1. Odběru vzorků musí být vždy přítomni: laboratoř, 
objednatel, zhotovitel ocelové konstrukce, zhotovitel 
PKO, zhotovitel stavby, doporučuje se výrobce nebo 
dovozce materiálu PKO.

(4) V protokolu musí být vždy jmenovitě uvedeno: identi
fikace objektu a stavby, místo odběru, způsob odběru 
vzorku, fotodokumentace.

(5) Vzorky musí být vždy odebrány z jednoznačně iden
tifikované položky nebo konstrukce.

(6) V případě pochybností o kvalitě nátěrových hmot/ 
kovu pro žárové zinkování zhotovitel PKO/nebo in
spektor objednatele odebere a zajistí provedení kon
trolní zkoušky v laboratoři následujícím způsobem:

• pro nátěrové hmoty se odebere vzorek z originál
ního balení a porovná se s výsledky šarže, která 
je archivována u výrobce hmot. Stáří hmot nesmí 
být vyšší jak 6 měsíců. Vzorky odebírá inspektor 
objednatele, zkoušky provádí laboratoř odsouhla
sená objednatelem, za účasti zhotovitele/výrobce 
hmot. Také je možné vzorky odeslat k porovnání 
laboratoři výrobce hmot, postup určí podle indi
viduálních případů objednatel.

• odebráním vzorku kovu pro žárové stříkání z ori
ginálního balení, ze začátku smotku, zkoušení se 
provádí v rozsahu podle článku 19.B.3.4 těchto 
TKP 19.B.

• ke kontrolní zkoušce vzorku kovu patří také kon
trolní zkouška aplikace nástřiku podle EN ISO
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14919. V případě vad při aplikaci nástřiku bude 
požadována objednatelem.

(7) Kontrolní zkoušky systémů PKO se provádí v četnosti 
a rozsahu podle Tabulky 2 těchto TKP 19.B. Rozsah 
je určen v Projektové specifikaci PKO (ZDS) a je 
rozpracován v TePř PKO podle náročnosti ocelové 
konstrukce.

(8) Výsledky kontrolních zkoušek jsou uvedeny v Rod
ném listu PKO dílce/konstrukce (případně v jeho 
přílohách), podrobné výsledky jsou uvedeny včetně 
fotodokumentace závad v protokolech inspektora ob
jednatele (popř.inspektora zhotovitele PKO).

(9) Pro provádění kontrolních zkoušek vždy platí, že 
kontrolní zkoušky inspektora objednatele se provádí 
na základě kladného výsledku kontrolních zkoušek 
zhotovitele, které předchází výzvě k provedení zkou
šek objednatele.

(10) Parametry pro hodnocení kontrolních zkoušek jsou 
uvedeny v Tabulce 3, těchto TKP 19.B kromě vi
zuálního hodnocení povlaků. Vizuální hodnocení 
povlaků se provádí prostým okem nebo s brýlemi. 
Intenzita osvětlení pro provedení kontroly musí být 
nejméně 500 lx. Povrch se prohlíží ze vzdálenosti

max. 600mm, pod úhlem, který nesmí být menší než 
30°. Je možno použít lupu se zvětšením 2-10x.

(11) Opravy PKO se provádějí v souladu s TePř PKO, kde 
musí být uvedena technologie opravy.

19.B.5.2 Kontrolní plochy

(1) Kontrolní plochy slouží ke kontrole a ověření techno
logie aplikace povlaků PKO, jsou vymezeny počtem 
a rozměry v ZDS/projektové specifikaci PKO a jsou 
dále podrobně rozpracovány v TePř PKO zhotovite
lem.

(2) Kontrolní plochy jsou vymezeny a označeny bar
vou na ocelové konstrukci, současně jsou uvedeny 
v dokumentaci skutečného provedení z montáže 
ocelové konstrukce, která je součástí DSPS (doku
mentace skutečného provedení stavby). Jejich plocha 
je stanovena objednatelem podle velikosti ocelové 
konstrukce. Zásadou je, že její hranice vždy ohra
ničují část stěny, dolní a horní pásnice, svařované 
a šroubové spoje, připojení ložisek a plochy ocelové 
konstrukce pod mostními závěry.

(3) Podrobný popis zhotovení kontrolní plochy je uveden 
v Rodném listu PKO dílce ocelové konstrukce.
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Tab. 3 - Rozsah a četnost kontrolních zkoušek, předepsané parametry

Označení
kontrolní
zkoušky

Popis kontrolní zkoušky

Požadovaný parametr 
vyhodnocení

Četnost kontrolních zkoušek

zhotovitel prací PKO
inspektor

objednatele

A

Ja
ko

st
 p

ov
rc

hu
 o

ce
li

vizuální hodnocení povrchu 
oceli, svary, hrany, otvory, 
atd.

vizuální posouzení, je možno 
použít zvětšení až lOx

TKP 19.B, článekl9.B.3 a ISO 
8501-3, stupeň P3 pro povlaky 
kovu ponorem je možný stupeň P2

100% všech povrchů 100% všech povrchů

B
klimatické podmínky 
aplikace

vlhkost a teplota vzduchu, 
teplota povrchu, rosný bod

specifikace PKO a TKP I9.B průběžný záznam Namátkově

c čistota povrchu podle ISO 8501-1 Sa 21/2, Sa3 podle systému 100% všech povrchů 100% všech povrchů

D
výskyt prachových nečistot podle ISO 8502-3 maximum četnost a velikost 2 nahodile místně, podle 

pokynů objednatele
nahodile místně, 
podle pokynů 
objednatele

E
výskyt solí EN ISO 8502-6,

EN ISO 8502-9
7pg/cm2Cľ nahodile místně, podle 

pokynů objednatele
nahodile místně, 
podle pokynů 
objednatele

F
drsnost povrchu podle EN ISO 8503-1,

ISO komparátor nebo
Rugotest No3

Medium G, 50-85 pm, Ry5, BN
10a, BN 9a

každý prvek nebo na 
10m2 jedno měření

každý prvek nebo na 
10m2 jedno měření

G

Ja
ko

st
 k

ov
ov

éh
o 

ne
bo

 n
át

ěr
ov

éh
o 

po
vl

ak
u

kontrola vytvrzení vrstvy 
u ethylsilikát

MEK test podle
ASTM D 4752

stupeň 4-5 lx min. 100 m2 lx min. 100 m2

H
vizuální hodnocení 
nátěrového povlaku PKO

vizuální posouzení, je možno 
použít zvětšení až lOx

vady podle TKP 19.B, článek
19.B.6, ISO 4628-2

100% všech povrchů 100% všech povrchů

I
vizuální hodnocení 
duplexního systému

vizuální posouzení, je možno 
použít zvětšení až lOx

vady podle TKP 19.B, článekl9.
B.6, EN ISO 1461, ISO 4628-2

100% všech povrchů 100% všech povrchů

J
vizuální hodnocení žárově 
naneseného povlaku 
nástřikem

vizuální posouzení, je možno 
použít zvětšení až lOx

EN ISO 2063, TKP 19.B, článek 
19.B.6

100% všech povrchů 100% všech povrchů

K
vizuální hodnocení žárově 
naneseného povlaku ponorem

vizuální posouzení, je možno 
použít zvětšení až lOx

EN ISO 1461, článek 19.B.6 100% všech povrchů 100% všech povrchů

L
tloušťka nátěrového povlaku ISO 19 840, EN ISO 2178,

EN ISO2808
podle TKP 19.B, článek 19.B.6 minimálně Tabulka 4, 

článek 19.B.6
minimálně Tabulka
4, článek 19.B.6

M
tloušťka povlaku pro žárové 
zinkování ponorem

pouze podle EN ISO 2808, 
ENISO 2064, EN ISO 2178, 
metoda magnetická

podle TKP 19.B, článek 19.B.6 minimálně Tabulka 4, 
článek 19.B.6

minimálně Tabulka
4, článek 19.B.6

N
tloušťka povlaku pro žárově 
nanášený povlak nástřikem

EN ISO 2808, EN ISO
2064, EN IS02178, metoda 
magnetická

podle TKP 19.B, článek 19.B.6 minimálně Tabulka 4, 
článek 19.B.6

minimálně Tabulka
4, článek 19.B.6

0
tloušťka duplexního systému pouze podle EN ISO 2808,

EN ISO 2064, EN ISO 2178, 
metoda magnetická

podle TKP 19.B, článek 19.B.6 minimálně Tabulka 4, 
článek 19.B.6

minimálně Tabulka
4, článek 19.B.6

p

přilnavost povlaku EN 4624 (nad 250pm) 7 MPa kovový povlak
5 MPa na nátěrovém nebo 
kombinovaném systému od 
ocelového povrchu

nahodile místně, podle 
pokynů objednatele

nahodile místně, 
podle pokynů 
objednatele

ENISO 2409 (do 250gm) klasifikace 0

ASTM D 3359 A-všechny 
tloušťky

stupeň 5A

Q
pórovitost povlaku ASTM D 5162 <500pm- 

nízkonapěťový test > 500 pm 
- vysokonapěťový test

bez pórů nahodile místně, podle 
pokynů objednatele

nahodile místně, 
podle pokynů 
objednatele

19.B.5.3 Metodika provádění a posuzování 
výsledků kontrolních zkoušek

Kontrolní zkouška A

(1) Pro vizuální hodnocení povrchu oceli před aplikací 
PKO se postupuje podle článku 19.B.4 těchto TKP 
19.B a podle ISO 8501-3, s vyhodnocením podle 
Tabulky 3 těchto TKP 19.B. Vizuální hodnocení 
povlaků se provádí prostým okem nebo s brýlemi, 
zatřídění vad PKO se provede podle ČSN EN ISO

4618. Intenzita osvětlení pro provedení kontroly musí 
být nejméně 500 lx. Povrch se prohlíží ze vzdálenosti 
max. 600 mm, pod úhlem, který nesmí být menší než 
30°. Je možno použít lupu se zvětšením 2-10x.

Kontrolní zkouška B

(2) Měření vlhkosti a teploty vzduchu, teploty povrchu, 
teplota rosného bodu se provádí kontinuálně na zá
znamovém zařízení a kontroluje se před/při aplikaci/ 
při vytvrzování hmot.
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(3) Čistota ocelového povrchu se vyhodnocuje po otrys- 
kání povrchu, při náhodném výberu míst, vizuálne 
podie EN ISO 8501-1.

Kontrolní zkouška D

(4) Výskyt prachových nečistot se vyhodnocuje po otrys- 
kání povrchu, při náhodném výberu míst, vizuálne 
podie EN ISO 8502-3.

Kontrolní zkouška E

(5) Výskyt solí se vyhodnocuje po otryskání povrchu, při 
náhodném výběru míst, podle EN ISO 8502-6 nebo 
podle EN ISO 8502-9.

Kontrolní zkouška F

(6) Pro vyhodnocení drsnosti povrchu se provádí jedno 
měření na 10 m2, nebo výběr míst podle pokynů ob
jednatele. Povrch se vyhodnocuje porovnáním ISO 
komparátory podle EN ISO 8503-1 nebo etalonem 
RUGOTEST No 3.

Kontrolní zkouška G

(7) Kontrola vytvrzení ethylsilikátových hmot se provádí 
MEK testem podle ASTM D 4752, vždy při pře- 
jímce základního nátěru v případě aplikace hmot na 
příslušné bázi. Ve zkoušce se pokračuje až do doby 
dosažení požadovaného stupně vytvrzení.

Kontrolní zkouška H

Vizuální hodnocení nátěrových povlaků

(8) Povrch nátěrových povlaků je třeba kontrolovat zhoto
vitelem vždy ve 100% plochy každé vrstvy, následuje 
kontrola prováděná inspektorem objednatele, a to po 
jednotlivých vrstvách.

(9) Vady nátěrových povlaků je třeba při prohlídce roz
dělit do tří skupin a to:

Skupina I - Vady z důvodu chybného návrhu oce
lové konstrukce

Tyto vady jsou neodstranitelné v době přejímky po
vlaku. Vznikly v ZDS/RDS a to chybným návrhem 
tvaru ocelové konstrukce, kdy není umožněn např. 
dostatečný přístup ke všem ocelovým povrchům. 
Konstrukce/výrobek musí být navržen v souladu 
s Obrázkem 2, 3, 4 těchto TKP 19.B. Problematika 
musí být řešena v projektové specifikaci PKO (ZDS) 
a následně v TePř PKO zhotovitelem PKO, tedy nej
později v době zpracování výrobní dokumentace. 
Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost upozornit 
objednatele, a to písemně.

Skupina II - Vady z důvodu nedokonalostí (vad) 
ocelového povrchu a vad svarů

Kontrolní zkouška C Tyto vady jsou odstranitelné v době přejímky nátěro
vého povlaku. Je třeba požadovat odstranění nátěrové 
vrstvy, odstranit vady podkladu a provést opakované 
nanášení nátěrové vrstvy. Za kvalitu povrchu od
povídá výrobce ocelové konstrukce. Případné vady, 
které jsou zjištěny po otryskání povrchu oceli jsou 
odstraňovány zhotovitelem PKO za úhradu, prove
denou výrobcem ocelové konstrukce/výrobku. Jedná 
se o vady ocelového povrchu, které jsou zřejmé i na 
povrchu povlaku: šupiny, laminace, trhliny, zdvo- 
jeniny, póry v povrchu, otlaky v ploše, vady svarů 
podle Tabulky 19, pro stanovený výrobek podle TKP 
19.B, článek 19.A.4, kategorie P3/P2 pro povlaky 
kovu ponorem.

Skupina III - Vady technologie nanášení po
vlaku

Tyto vady jsou odstranitelné v době přejímky po
vlaku. Je třeba požadovat opravu nátěrové vrstvy 
v rozsahu zjištěných vad. Vady této skupiny jsou: 
malá tloušťka nátěrového povlaku (vysoká tloušťka 
přes přípustnou mez překročení tloušťky definova
nou výrobcem hmot), stečeniny, suchý střik, zbytky 
abrasiva/prachu v nátěru, puchýře, póry, trhliny, krá
tery, odlupování vrstvy, zvlnění vrstvy, zvrásnění, 
nesouvislý povlak, místa bez nátěru, nevytvrzený 
nátěr, chybějící pásový nátěr, měkký nátěr (v době, 
kdy by měl být vytvrzený), nedodržení doby přetí- 
ratelnosti nátěru apod. Vady se opravují jako místní 
(popř. celoplošné), podle pokynů inspektora objedna
tele. V případě oprav mezivrstvy se povoluje rozsah 
oprav do 3% celkové plochy PKO. Pokud bude zjištěn 
větší rozsah vad PKO, bude mezivrstva provedena 
v celém povrchu ocelové konstrukce. V případě vad 
technologie aplikace nástřiku ve vrchní vrstvě nátěru 
se provede sjednocující nátěr tak, aby oprava nebyla 
zřejmá (např.od výztuhy k výztuze apod.), podle po
kynů objednatele. V případě vrchního nátěru musí 
být povrch lesklý a jednotný.

Kontrolní zkouška I

Vizuální hodnocení duplexních systémů

(10) Povrch duplexních systémů je třeba kontrolovat 
vždy ve dvou krocích a to: po provedení žárového 
zinkování ponorem a po provedení nátěrového po
vlaku. Provádí se zhotovitelem vždy ve 100% plochy 
každého povlaku, následuje kontrola prováděná in
spektorem objednatele, a to po jednotlivých vrstvách. 
Zinkovna musí být písemně upozorněna, že výrobek 
bude následně opatřen nátěrovými povlaky.

(11) Vady duplexních systémů je třeba rozdělit při pro
hlídce do tří skupin a to:

Skupina I - Vady z důvodu chybného návrhu oce
lové konstrukce

Tyto vady jsou neodstranitelné v době přejímky po
vlaku. Vznikly v ZDS/RDS a to chybným návrhem 
tvaru ocelové konstrukce, kdy není umožněn např. 
dostatečný přístup ke všem ocelovým povrchům.
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Konstrukce/výrobek musí být navržen podle EN ISO 
14713-2, ale také v souladu s Obrázkem 2 a 3 těchto 
TKP 19.B. Problematika musí být řešena v projektové 
specifikaci PKO (ZDS) a následně v TePř PKO zho
tovitelem PKO, tedy nejpozději v době zpracování 
výrobní dokumentace. Zhotovitel je povinen na tuto 
skutečnost upozornit objednatele, a to písemně.

Skupina II - Vady povrchu žárově zinkovaného 
povlaku ponorem

Jedná se o vady typu: prokopírované vady ocelového 
povrchu do kovového povlaku a současně vady povr
chu kovového povlaku (viz bod 13). Pro tyto případy 
platí, že rozsah vad chybějícího zinkového povlaku 
musí splňovat podmínku maximální nepokovené 
plochy do 0,5 % celkové plochy a velikost jednotlivé 
vady musí být do 10cm2.

Skupina III - Vady technologie nanášení nátěro
vého povlaku

Tyto vady jsou shodné s bodem (13), vyhodnocují 
se a odstraňují se stejným způsobem jako nátěrové 
povlaky na ocelovém povrchu.

Kontrolní zkouška J

Vizuální hodnocení žárově nanášených povlaků ná
střikem

(12) Povrch kovových povlaků žárově nanášených ná
střikem je třeba kontrolovat zhotovitelem vždy ve 
100% plochy vrstvy, následuje kontrola prováděná 
inspektorem objednatele.

(13) Vady kovových povlaků je třeba při prohlídce roz
dělit do tří skupin a to:

Skupina I - Vady z důvodu chybného návrhu oce
lové konstrukce

Tyto vady jsou neodstranitelné v době přejímky po
vlaku. Vznikly v ZDS/RDS a to chybným návrhem 
tvaru ocelové konstrukce, kdy není umožněn např. 
dostatečný přístup ke všem ocelovým povrchům. 
Konstrukce/výrobek musí být navržen v souladu 
s Obrázkem 2, 3, 4 těchto TKP 19.B. Problematika 
musí být řešena v projektové specifikaci PKO (ZDS) 
a následně v TePř PKO zhotovitelem PKO, tedy nej- 
později v době zpracování výrobní dokumentace. 
Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost upozornit 
objednatele, a to písemně.

Skupina II - Vady z důvodu nedokonalostí (vad) 
ocelového povrchu a vad svarů

Tyto vady jsou sice odstranitelné v době přejímky 
kovového povlaku, ale jsou finančně velmi nákladné. 
Není možné provádět místní opravy, je třeba požado
vat celé odstranění vrstvy, odstranit vady podkladu 
a provést opakované nanášení kovové vrstvy s tím, 
že vrstvy kovového povlaku není možné napojovat. 
Proto je třeba věnovat přípravě podkladu zvýšenou

pozornost. Za kvalitu povrchu odpovídá výrobce oce
lové konstrukce. Případné vady, které jsou zjištěny po 
otryskání povrchu oceli jsou odstraňovány zhotovite
lem PKO za úhradu, provedenou výrobcem ocelové 
konstrukce/výrobku. Jedná se o vady ocelového povr
chu, které jsou zřejmé i na povrchu povlaku: šupiny, 
laminace, trhliny, zdvojeniny, póry v povrchu, otlaky 
v ploše, vady svarů podle Tabulky 19, pro stanovený 
výrobek podle TKP 19.B, článek 19.A.4, kategorie 
P3.

Skupina III - Vady technologie nanášení po
vlaku

Vady jsou odstranitelné s ohledem na nemožnost na
pojení vrstvy pouze odstraněním vrstvy otryskáním 
a opakovaným nanášením povlaku. Vady této sku
piny jsou: malá tloušťka povlaku (vysoká tloušťka 
přes přípustnou mez definovanou v článku 19.B.6 
těchto TKP 19.B), zbytky abrasiva/prachu ve vrstvě, 
puchýře, póry, trhliny, odlupování vrstvy, nesouvislý/ 
nehomogenní povlak, místa bez povlaku, hrudky ne
roztaveného kovu, mastný/mokrý povrch povlaku 
(vada aplikace), apod.

Kontrolní zkouška K

Vizuální hodnocení žárově nanášených povlaků po
norem

(14) Povrch žárově nanášených povlaků je třeba kont
rolovat zhotovitelem v zinkovně ve 100% plochy, 
kontrola objednatelem se provádí v zinkovně nebo 
na stavbě. Pro žárově nanášené povlaky ponorem se 
připouští opravy místní (nikoliv souvislé) v rozsahu 
do 10cm2. Celková nepokovená plocha však nesmí 
přesáhnout 0,5 % celkové plochy výrobku. Oprava se 
provádí systémem IC podle Přílohy 19.B.P5, podle 
těchto TKP 19.B. a to 3 vrstvy, s vynecháním vrchní 
vrstvy, odstín barvy šedý (podle celkového odstínu 
povrchu povlaku), oprava musí být ohraničena ve 
tvaru čtverce nebo obdélníka. Konkrétní systém 
opravy musí být uveden v TePř PKO. V případech 
ocelových výrobků (podle závažnosti), které si vy
hradí objednatel v ZDS, musí rozsah opravy předem 
posoudit inspektor objednatele.

(15) Vady povlaků žárově nanášených ponorem je třeba 
při prohlídce rozdělit do tří skupin a to:

Skupina I - Vady z důvodu chybného návrhu oce
lové konstrukce

Tyto vady jsou neodstranitelné v době přejímky po
vlaku. Vznikly v ZDS/RDS a to chybným návrhem 
tvaru ocelové konstrukce, které jsou v rozporu s EN 
ISO 14713-2 (kouty, kde se zadržuje zinek/nebo exis
tují nepokovená místa, chybí/nebojsou chybně navr
ženy otvory pro výtok zinku, nedostatečná tloušťka 
povlaku z důvodu malých tlouštěk materiálů/nebo 
nedostatečné chemické složení oceli pro požado
vanou tloušťku povlaku), chybně navržené detaily 
provedení konstrukce. Problematika musí být řešena 
předem, v projektové specifikaci PKO (ZDS) a ná-
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sledně v TePř PKO zhotovitelem PKO, tedy nejpozději 
v době zpracování výrobní dokumentace. Zhotovitel 
je povinen na tuto skutečnost upozornit objednatele 
a to písemně. Jestliže při nanášení povlaku kovu nelze 
dosáhnout požadované tloušťky, je možné vyzkoušet 
otryskání povrchu oceli před mořením. Tímto po
stupem můžeme očekávat zesílení tloušťky povlaku 
až o cca 30pm, podle technologie tryskání a druhu 
abrasiva.

Skupina II - Vady z důvodu nedokonalostí (vad) 
ocelového povrchu a vad svarů

Tyto vady jsou odstranitelné v době přejímky po
vlaku. Je třeba požadovat odstranění kovové vrstvy, 
odstranit vady podkladu a provést opakované na
nášení kovové vrstvy. Jestliže si zinkovna převzala 
výrobek před zinkováním, je zodpovědná za kvalitu 
vrstvy včetně podkladu. Jedná se o tyto vady ocelo
vého povrchu, které jsou zřejmé i na povrchu povlaku: 
šupiny, laminace, trhliny, zdvojeniny, otlaky v ploše, 
která neodpovídá specifikaci podle ČSN EN ISO 
10163-1, pro stanovený výrobek podle TKP 19.A, 
článek 19.A.4 (P2), nedostatečně připravené hrany, 
hrany po dělení, vady svarů (póry, nerovnoměrná 
kresba svaru, přerušovaný svar, zápaly, struska ve 
svaru, tj. vady, které jsou v rozporu se zatříděním 
jakosti svaru podle ocelového výrobku/konstrukce, 
podle Tabulky 2 a Tabulky 3 TKP 19.A.

Skupina III - Vady technologie nanášení po
vlaku

Tyto vady jsou odstranitelné v době přejímky po
vlaku. V případě většího plošného rozsahu vad než 
0,5% celkové plochy a větších vad než 10cm2, je třeba 
požadovat odstranění kovové vrstvy a provést opa
kované nanášení kovové vrstvy. Vady této skupiny 
jsou: malá tloušťka povlaku (nesmí se jednat o vadu 
Skupiny I), hrudky, puchýře, ostré výstupky (pokud 
by mohly způsobit poranění), nepokovené plochy, 
zbytky tavidla, popela, nespojitá (přerušovaná) vrstva 
povlaku. Důvodem odmítnutí výrobku není: odstín 
povlaku (lesklý, matný, tmavě šedý, světle šedý), po
kud nebyl jako požadavek uveden v ZDS/RDS, bílá 
rez.

Kontrolní zkouška L

Tloušťka nátěrového povlaku

(16) Měření tlouštěk nátěrových povlaků se provádí 
v souladu s ISO 19840, EN ISO 2808 (suchá vrstva 
magneticko-indukční metoda podle ISO 2178). Počet 
měření stanovuje objednatel/inspektor objednatele, 
musí odpovídat složitosti ploch a náročnosti kon
strukce, minimální počet měření musí odpovídat to
muto článku, výměra se stanovuje na dílec/výrobek, 
minimální počet měření na výrobek/dílec se stano
vuje podle Tabulky 4 těchto TKP 19.B. Kalibrace 
ocelového povrchu se provádí podle ISO 19840. 
Přístroj se kalibruje na otryskaném povrchu na nulové 
čtení. Pokud není známa drsnost povrchu, stanovuje 
se jednotná hodnota 25 pm. Stanovené hodnoty nátě

rového povlaku v Příloze 19.B.P5 těchto TKP 19.B 
jsou uvedeny jako nominální (NDFT). To znamená, 
že každé jednotlivé měření metodou podle ISO 2178 
se zaznamenává a staticky vyhodnocuje pravidlem 
80/20. Pravidlo 80/20 znamená: pouze 20% jednot
livých měřených hodnot může být mezi 80% a 100% 
NDFT, ale žádná jednotlivá měřená hodnota nesmí 
být menší než 80% NDFT. Maximální měřená jed
notlivá tloušťka je zpravidla 200% NDFT, kromě 
základních nátěrů, zde je tloušťka omezena výrob
cem hmot. Minimální měřená místní tloušťka je 80% 
NDFT. V případě nevyhovujících tlouštěk nátěrových 
povlaků se tloušťka doplní nástřikem kromě případů, 
kde je to vyloučeno (např. ethylsilikát). Metodika pro 
měření tloušťky PKO mostních objektů je uvedena 
v Příloze 19.B.P10 těchto TKP 19.B.

Tab. 4 - Minimální počet měření na plochu výrobku/ 
dílce

Plocha výměry pro 
měření tlouštěk dílce/ 

výrobku m2

Minimální
počet

měření pro 
nátěrové 
povlaky

Minimální 
počet míst 

měření 
(o ploše

1 dm2/lcm2) 
pouze kovové 

povlaky 
ponorem

Minimální 
počet míst 

měření 
(o ploše
1 dm2) 

duplexní 
systémy

do 1 5 5 5

1-3 včetně 10 10 10

větší 3-10 včetně 30-50 15 30-50

větší 10-30 včetně 50-80 20 50-80

větší 30-100 včetně 50-100 30 50-100

větší než 100, na každých 
100

50-100 30 50-100

Kontrolní zkouška M

Tloušťka povlaku žárového zinkování ponorem

(17) Měření tlouštěk kovových povlaků nanášených 
ponorem se provádí v souladu s EN ISO 2064, EN 
ISO 2808 (magneticko-indukční metoda podle ISO 
2178). Počet měření stanovuje objednatel/inspektor 
objednatele v ZDS, musí odpovídat složitosti ploch 
a náročnosti konstrukce, minimální počet měření 
musí odpovídat tomuto článku, výměra se stanovuje 
na dílec/výrobek, minimální počet měření na výro
bek/dílec se stanovuje podle Tabulky 4 těchto TKP 
19.B. Na rozdíl od nátěrových povlaků se rozlišuje 
pojem minimální místní tloušťka (to je minimální 
průměr jednotlivého bodového měření 10-ti nebo 3 
hodnot) a průměrná tloušťka povlaku (průměr hodnot 
místních tlouštěk povlaku). Protože se předpokládá, 
že měřená plocha výrobků/dílců konstrukcí je větší, 
než 1 m2, stanovuje se místní tloušťka jako měřený 
průměr z 10-ti hodnot, které jsou rozmístěny na ploše 
1 dm2 podle Obrázku 9 těchto TKP 19.B. Pokud bude 
nějaká plocha výrobku s plochou mezi 1 cm2 a 1 m2, 
potom místní tloušťka bude aritmetickým průměrem 
3 měření o ploše 1 cm2 podle Obrázku 9 těchto TKP 
19.B. V případech tvarově členitých výrobků (např. 
svodnice) se vyhodnocuje měření nikoliv z 10-ti, 
ale ze 3 hodnot jako hodnota minimální místní.
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Jednotlivé 3 hodnoty se sečtou a průměr musí být 
minimálně 70 pm. Dále se vezmou veškeré změřené 
místní tloušťky a jejich průměr musí být minimálně 
85 pm. V ostatních případech stanovené hodnoty ko
vového povlaku v Příloze 19.B.P5 těchto TKP 19.B 
jsou uvedeny jako minimální místní, to znamená, 
že průměr z 10-ti měření na 1 dm2 nesmí být nižší,

než stanovené hodnoty. Kalibrace měřících přístrojů 
na ocelový povrch se provádí na hladkou ocelovou 
destičku. Příklad počtu měření na výrobku zinkova
ném ponorem (například na svodnici) je uveden na 
Obrázku 10 těchto TKP 19.B.

Obr. 9 - Příklad stanovení místní průměrné a průměrné tloušťky kovových povlaků na OK

Obecná rozvinutá plocha OK

A
A = průměr z 10-ti nebo 3 měření 
= minimální místní průměrná 
tloušťka 70 pm (svodnice)

C
C = průměr z 10-ti nebo 3 měření 
= minimální místní průměrná 
tloušťka 70 pm (svodnice)

v r-
B

B = průměr z 10-ti nebo 3 měření 
= minimální místní průměrná 
tloušťka 70 pm (svodnice)

D

D = průměr z 10-ti nebo 3 měření 
= minimální místní průměrná 
tloušťka 70 pm (svodnice)

E = průměr z 10-ti nebo 3 měření 
= minimální místní průměrná 
tloušťka 70 pm (svodnice)

E

F = průměr z 10-ti nebo 3 měření 
= minimální místní průměrná 
tloušťka 70 pm (svodnice)

F

(A + B + C + D + E + F)/6 = minimální průměrná tloušťka 85 pm (např. svodnice)
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Tloušťka povlaku žárově nanášeného nástřikem

(18) Měření tlouštěk kovových povlaků nanášených ná
střikem se provádí v souladu s EN ISO 2064, EN 
ISO 2808, (magneticko-indukční metoda podle ISO 
2178). Počet měření stanovuje objednatel/inspektor 
objednatele, musí odpovídat složitosti ploch a ná
ročnosti konstrukce, minimální počet měření musí 
odpovídat tomuto článku, výměra se stanovuje na 
dílec/výrobek, minimální počet měření na výrobek/ 
dílec se stanovuje podle Tabulky 4 těchto TKP 19.B. 
Na rozdíl od nátěrových povlaků se rozlišuje pojem 
minimální místní tloušťka (to je minimální průměr 
bodového měření 10-ti nebo 3 hodnot) a průměrná

Kontrolní zkouška N tloušťka povlaku (průměr hodnot místních tlouštěk 
povlaku). Měřená plocha výrobků/dílců konstrukcí 
je větší, než 1 m2, proto se stanovuje místní tloušťka 
jako měřený průměr z 10-ti hodnot, které jsou rozmís
těny na ploše místního měření o velikosti 1 dm2 podle 
Obrázku 9 těchto TKP 19.B. Stanovené hodnoty ko
vového povlaku v Příloze 19.B.P5 těchto TKP 19.B 
jsou uvedeny jako minimální místní, to znamená, 
že průměr z 10-ti měření na ploše 1 dm2 nesmí být 
nižší, než stanovené hodnoty. Na rozdíl od Kontrolní 
zkoušky M se provádí kalibrace měřících přístrojů na 
otryskaný povrch, stejným způsobem jako u Kontrolní 
zkoušky L, tedy podle ISO 19840. Metodika měření 
tloušťky povlaku pro ocelové mostní konstrukce je 
uvedena v Příloze 19.B.P10 těchto TKP 19.B.

Obr. 10 - Příklad stanovení počtu a četnosti místního měření kovových povlaků u svodnic 

1/2 1/2

o o
o O o o
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Měření inspektora pro kontrolní zkoušku se provádí v 5 
příčných řezech a v 10-ti bodech příčného řezu na svod- 
nici, celkem 50 místních měření a 150 měřených bodů. 
Měření může být realizováno u výrobků, dodávaných ve 
velkých sériích (počet kusů více jak 100 na jeden objekt) 
na každé svodnici, nebo statisticky na vybraném počtu 
výrobků z celkové dodávky. Četnost kontroly stanovuje 
objednatel v pokynech inspektoru objednatele, pro kon
trolní zkoušky zhotovitele se předepisuje četnost měření 
v ZTKP a TePř PKO.

Kontrolní zkouška O

Tloušťka povlaku duplexních systémů

(19) Měření tlouštěk kovového povlaku nanášeného 
nástřikem/kovového povlaku nanášeného ponorem 
a následného nátěrového povlaku se provádí na každé 
vrstvě metodikou uvedenou v Kontrolní zkoušce N. 
Minimální počet měření musí být v souladu s Tabul
kou 4, podle těchto TKP 19.B.

Kontrolní zkouška P

(20) Při kontrole přilnavosti povlaku podle jednotlivých 
metod:

• EN 4624 - min. hodnota 7 MPa kovový povlak, 5 
MPa nátěrový povlak;

• EN ISO 2409 - stupeň 0 (tloušťka nátěrového po
vlaku do 250 pm);

• ASTM D 3359, metoda A na stavbě, metoda B 
v laboratoři - stupeň 5A, všechny tloušťky

musí být systém PKO plně vytvrzený. Pokud k vy- 
tvrzení PKO nedošlo a zkouška se objednatelem po
žaduje, zkouška se provede jako podmínka převzetí 
dodatečně.

Kontrolní zkouška Q

(21) Kontrola pórovitosti povlaku (podle ASTM D 5162) 
se provádí namátkově místně, v odůvodněných pří
padech, v případě tlouštěk PKO do 500 pm jako 
nízkonapěťový test, v případě vyšších tlouštěk jako 
vysokonapěťový test.

19.B.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

19.B.6.1 Přípustné odchylky provedení PKO 
a postup v případě jejich překročení

(1) Odchylky jakosti nátěrových hmot/kovu pro žárové 
stříkání se vyhodnocují pro povlaky:

• tvořené nátěrovými hmotami - na základě odběru 
vzorku z originálního balení a jeho porovnáním 
s výsledky šarže, která je archivována u výrobce 
hmot. Stáří hmot nesmí být vyšší jak 6 měsíců. 
Vzorky odebírá inspektor objednatele, zkoušky 
provádí laboratoř odsouhlasená objednatelem, za 
účasti zhotovitele/výrobce hmot. Také je možné 
vzorky odeslat k porovnání laboratoři výrobce 
hmot, postup určí podle individuálních případů 
objednatel. Při kontrolní zkoušce nátěrových hmot 
podle článku 19.B.5.1 bod (6) pokud se prokáže, že 
se jedná o vadnou dodávku hmot/nebo vadu ma
teriálu z důvodu jeho chybného skladování, bude
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povlak z konstrukce odstraněn/ a nebo nebude po
užit (pokud aplikace nebyla zahájena).

• tvořené kovem, žárově stříkané - na základě odběru 
vzorku z originálního balení, ze začátku smotku, 
zkoušení se provádí v rozsahu podle článku 19.B.2 
těchto TKP 19.B porovnáním chemického rozboru 
vzorku a šarže na atestu 2.1 kovového drátu. Současně 
se provede kontrola nástřiku povlaku. Při zkoušce 
kovu při aplikaci nástřiku podle EN ISO 14919, nebo 
v případě vadného chemického složení drátu bude po
vlak z ocelové konstrukce odstraněn/ a nebo nebude 
dále použit (pokud aplikace nebyla zahájena).

(2) Odchylky jakosti kovových a nátěrových povlaků se 
vyhodnocují podle parametrů, které jsou uvedeny 
v Tabulce 3 článku 19.B.5 těchto TKP 19.B. Postup, 
jak se vady odstraňují je uveden v TePř PKO.

(3) Záznam o zjištěných typech a rozsahu vad je uveden 
v Rodném listu PKO dílce/konstrukce. Kdy byla vada 
odstraněna a jakým způsobem byla odstraněna, je 
uvedeno v natěračském deníku z dílny/montáže.

(4) Inspektor objednatele provádí důslednou fotodoku
mentaci zjištěných závad, fotodokumentace je sou
částí dokladů, které jsou předány objednateli podle 
článku 19.B.8.1 bod (1).

(5) Metodika provádění kontrolních zkoušek a jejich mi
nimální parametry jsou předepsány v článku 19.B.5.3. 
Způsob vyhodnocení odchylek a jejich odstranění je 
uvedeno v následujících bodech.

Kontrolní zkouška A

(6) Při vizuálním hodnocení povrchu oceli před apli
kací PKO budou nepřípustné definované vady od
straněny.

Kontrolní zkouška B

(7) Při překročení hodnot podle článku 19.B.7 musí být 
práce zastaveny.

Kontrolní zkouška C

(8) V případě nevyhovujících výsledků bude tryskání 
opakováno až do splnění parametru. V této souvislosti 
je třeba upozornit na skutečnost, ze opakovaným 
tryskáním se povrch oceli sice čistí, ale současně vy- 
hlazuje. Z technologického hlediska je tedy vhodné, 
aby čistota a drsnost povrchu oceli byla dosažena 
napoprvé.

Kontrolní zkouška D

(9) V případě nevyhovujích výsledků musí být nepří
pustné nečistoty odstraněny.

Kontrolní zkouška E

(10) Nepřípustné soli musí být odstraněny z povrchu 
omytím tlakovou vodou s detergentem a opakova
ným otryskáním.

(11) V případě nevyhovujících výsledků musí být trys
kání opakováno až do doby splnění předepsaného 
parametru. V této souvislosti je třeba upozornit na 
skutečnost, že opakovaným tryskáním se povrch oceli 
vyhlazuje. Z technologického hlediska je tedy nutné, 
aby drsnost povrchu oceli byla dosažena napoprvé. 
Z tohoto důvodu je vhodné druh abrasiva a tryskací 
prostředky předem odzkoušet na vzorku.

Kontrolní zkouška G

(12) Kontrola vytvrzení se provádí do doby dosažení 
požadovaného stupně vytvrzení. V případě, že se ne
dosáhne do 3 dnů vytvrzení vrstvy, vrstva se odstraní 
a příčiny budou analyzovány.

Kontrolní zkouška H

Vizuální hodnocení nátěrových povlaků

Skupina I - Vady z důvodu chybného návrhu oce
lové konstrukce

(13) Vady jsou neodstranitelné v době přejímky povlaku. 
Tato skutečnost se uvede do Rodného listu provádění 
PKO dílce.

Skupina II - Vady z důvodu nedokonalostí (vad) 
ocelového povrchu a vad svarů

(14) Vady musí být odstraněny obroušením a opakova
ným otryskáním místa vady.

Skupina III - Vady technologie nanášení povlaku

(15) Vady musí být odstraněny obroušením a následným 
nástřikem povlaku.

Kontrolní zkouška I

Vizuální hodnocení duplexních systémů

Skupina I - Vady z důvodu chybného návrhu oce
lové konstrukce

(16) Vady jsou neodstranitelné v době přejímky povlaku. 
Důvody musí být uvedeny do Rodného listu prová
dění PKO dílce.

Skupina II - Vady povrchu žárově zinkovaného 
povlaku ponorem

(17) Vady musí být odstraněny, z konstrukce musí být 
odstraněna vrstva kovu. Ocelová konstrukce se opa
kovaně podrobí celému cyklu včetně moření.

Skupina III - Vady technologie nanášení nátěro
vého povlaku

(18) Tyto vady jsou shodné s nepřípustnými vadami podle 
Kontrolní zkoušky H a L, vyhodnocují se a odstra
ňují se stejným způsobem jako nátěrové povlaky na 
ocelovém povrchu vždy.

Kontrolní zkouška F
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Vizuální hodnocení žárově nanášených povlaků ná
střikem

Skupina I - Vady z důvodu chybného návrhu oce
lové konstrukce

(19) Tyto vady jsou neodstranitelné v době přejímky po
vlaku. Musí být uvedeny do Rodného listu provádění 
PKO dílce.

Skupina II - Vady z důvodu nedokonalostí (vad) 
ocelového povrchu a vad svarů

(20) Vady musí být odstraněny broušením. Vrstva kovu 
se musí odstranit otryskáním a poté bude proveden 
opakovaný nástřik kovu po opravě. Způsob opravy 
musí být uveden v TePř PKO.

Skupina III - Vady technologie nanášení kovového 
povlaku

(21) Vady musí být odstraněny, konstrukce musí být 
otryskána a opakovaně opatřena kovovým nástřikem. 
Způsob opravy musí být uveden v TePř PKO.

Kontrolní zkouška K

Vizuální hodnocení žárově nanášených povlaků po
norem

Skupina I - Vady z důvodu chybného návrhu oce
lové konstrukce

(22) Vady z důvodu chybného tvaru nebo velkého 
množství výztuh, které brání provedení povlaku 
kovu jsou neodstranitelné v době přejímky povlaku. 
Vady tloušťky zinku je možno odstranit dodatečným 
otryskáním ocelového povrchu, před opakovaným 
zinkováním ponorem, je však třeba vyzkoušet vhodná 
abrasiva. Zesílení tloušťky povlaku je možno oče
kávat až o cca 30 pm. Tato skutečnost se uvede do 
Rodného listu provádění PKO dílce.

Skupina II - Vady z důvodu nedokonalostí (vad) 
ocelového povrchu a vad svarů

(23) Vady musí být odstraněny. Povlak kovu se odstraní, 
vady se opraví a provede se opakovaný povlak kovu.

Skupina III - Vady technologie nanášení povlaku

(24) Vady musí být odstraněny. Důvodem odmítnutí 
výrobku není: odstín povlaku (lesklý, matný, tmavě 
šedý, světle šedý), pokud nebyl jako požadavek uve
den v ZDS/RDS, drsnost povlaku, bílá rez.

Kontrolní zkouška L

Tloušťka nátěrového povlaku

(25) Vady musí být odstraněny doplněním tloušťky 
povlaku kromě případů, kde je to vyloučeno (např. 
ethylsilikát).

Kontrolní zkouška J

Tloušťka povlaku žárového zinkování ponorem

(26) Vady musí být odstraněny opakovaným zinkováním,

po odstranění vrstvy povlaku. Doplnění tloušťky na 
požadovaný parametr opakovaným ponořením není 
povoleno.

Kontrolní zkouška N

Tloušťka povlaku žárově nanášeného nástřikem

(27) Oprava se provede podle pokynů objednatele dopl
něním tloušťky povlaku nátěrem v mezivrstvě, ovšem 
pouze v případě, že nebude zjištěna měřením nižší 
minimální místní tloušťka než 50 pm (průměr ze 
3 měření podle Přílohy 19.B.P10, měřeno v jednom 
místě). Pokud tato podmínka nebude splněna, nevy
hovující povlak se odstraní tryskáním na ocelový 
podklad a provede se nový nástřik kovu. Musí však 
být technologicky vyřešeno napojení opravované 
plochy na stávající kovový povlak, který vyhovuje 
meznímu kriteriu. Obecně platí, že napojení kovo
vých povlaků není možné. Z těchto důvodů musí být 
věnována nástřiku kovu zvýšená pozornost a sou
časně musí být zajištěna průběžná kontrola tloušťky 
kovu ze strany aplikátora.

Kontrolní zkouška O

Tloušťka povlaku duplexních systémů

(28) Vada bude odstraněna podle vady příslušného po
vlaku, v souladu s Kontrolní zkouškou L, M, N.

Kontrolní zkouška P

(29) Při kontrole přilnavosti povlaku musí být systém 
PKO plně vytvrzený podle údaje výrobce hmot 
v DATASHEETu. Pokud k vytvrzení PKO nedošlo 
a zkouška se objednatelem požaduje, zkouška se pro
vede jako podmínka převzetí dodatečně. Odchylky 
od parametrů zkoušky nejsou povoleny.

Kontrolní zkouška Q

(30) V případě zjištění nevyhovujících míst (pórů) musí 
být provedena oprava nátěru doplněním vrstvy. Musí 
být provedena písemná analýza příčin poruch zho
tovitelem PKO.

Kontrolní zkouška M

19.B.6.2 Míra opotřebení

(1) Míra opotřebení a degradace proti korozní ochrany 
je předpokládána taková, aby požadované parametry 
systémů podle Přílohy 19.B.P5 těchto TKP 19.B 
umožnily dosáhnout požadované životnosti systémů 
PKO. V období konce životnosti PKO má být plá
nována správcem PK prohlídka, obnova a doplnění 
systému právě s ohledem na jeho opotřebení.
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KLIMATICKÁ OMEZENÍ19.B.6.3 Záruky zhotovitele 19.B.7

(1) Záruční doby všeobecne stanoví TKP kapitola 1. 
Záruční doba je stanovena pro systémy PKO na 5 let.

(2) V rámci předávacího řízení objektu musí být zhotovi
telem předložena objednateli dokumentace údržby pro 
dobu životnosti (je součástí schválené RDS), podle 
TKP-D6 Příloha 5, článek 5.1.12. V případě speci
álních požadavků na údržbu musí být toto v doku
mentaci údržby (RDS) výslovně uvedeno. Životnost 
systémů PKO je uvedena v Příloze 19.B.P5 těchto 
TKP 19.B.

19.B.7.1 Podmínky aplikace protikorozní 
ochrany

(1) Skladování hmot a podmínky aplikace PKO s ohle
dem na klimatická omezení jsou podrobně řešena 
v článku 19.B.3.5 těchto TKP 19.B.

19.B.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

(3) Hodnocení vad PKO v době ukončení 5-ti leté záruční 
doby se definuje takto: 19.B.8.1 Souhlas s provedenými pracemi

1. Hodnocení podle ISO 4628-2 - Puchýřky 0 (SO);

2. Hodnocení podle ISO 4628-3 - Prorezavění Ri 0;

3. Hodnocení podle ISO 4628-4 - Trhlinky 0 (S0);

4. Hodnocení podle ISO 4628-5 - Odlupování 0 (SO);

5. Hodnocení podle ISO 4628-6 - Křídování 1

(v případě prodloužení záruky na 10 let může být 
akceptován stupeň pro křídování 2).

(4) Objednatel může stanovit v odůvodněných případech 
prodloužení záruky až na 10 let a to zejména v těchto 
případech:

1. Objednatel požaduje prodloužení záruky již v rámci 
ZDS. při vypracování ZTKP objektu, z důvodu 
návrhu složité, obtížně přístupné, náročné ocelové 
konstrukce. Zhotovitelem je prodloužení záruční 
doby finančně oceněno v nabídce.

2. Objednatel požaduje prodloužení záruky z důvodu 
nesplnění požadavků na jakost podle článku 19.B.6 
těchto TKP 19.B, kdy PKO ocelové konstrukce je 
opravována již během předávacího a přejímacího 
řízení. V žádném případě však nelze prodlužovat 
záruční dobu z důvodu nesplnění některého z bodů 
parametrů jakosti podle článku 19.B.6 těchto TKP 
19.B, bez řádně provedené opravy. Oprava musí 
být převzata inspektorem objednatele písemně. 
Záruční doba na opravu se stanovuje 5 let.

(5) Po celou záruční dobu je zhotovitel povinen sledovat 
celkový stav objektu a jakákoliv zjištění zakládající 
důvod k odmítnutí plnění záruk musí být bez zbyteč
ného odkladu písemně oznámena objednateli.

(1) Dílčí souhlas s provedenými pracemi vydává pra
covník objednatele - inspektor objednatele průběžně 
při jednotlivých aplikacích PKO, současně provádí 
kontrolní zkoušky v rozsahu článku 19.B.5 a 19.B.6. 
Postup je určen podle článku 19.B.1.10 a 19.B.5 těchto 
TKP 19.B zádržnými body, současně potvrzuje dílčí 
souhlas v Rodném listu PKO dílce/konstrukce. Práce 
provádí na základě kladných výsledků kontrolních 
zkoušek, které jsou předloženy inspektorem zhoto
vitele.

(2) Inspektor objednatele vypracuje závěrečné hodno
cení kontroly jakosti PKO, s odkazy na jednotlivé 
doklady: natěračský deník a Rodný list PKO dílce 
(konstrukce), současně doloží objednateli veškeré 
protokoly s výsledky kontrolních zkoušek A až Q 
v rozsahu podle článků 19.B.5 a 19.B.6, včetně fo
todokumentace zjištěných závad před opravou a po 
opravě.

(3) Předání a převzetí PKO se provádí současně v rámci 
předání převzetí ocelové konstrukce, podle TKP 
19.A, článek 19.A.8.

(4) Podmínky prodloužení záruky stanoví na doporučení 
inspektora objednatel stavby písemně v zápisu o pře
dání a převzetí prací.

(5) Na závěr prací umísťuje zhotovitel PKO na ocelo
vou konstrukci mostního objektu v místě obou opěr 
vpravo ve směru km (opěra 1), vlevo ve směru km 
(opěra 2) v trvanlivém provedení nápis, kde uvádí: 
název firmy, rok provedení PKO, „typ“ systému PKO 
podle Tabulky II uvedené v Příloze 19.B.P5, pří
padně firemní znak. Trvanlivostí je myšlena životnost 
popisu minimálně 30 let.

(6) Pro kontrolu stavu PKO v době ukončení záruční 
doby se správci PK doporučuje využít specialistu 
podle článku 19.B.1.5 těchto TKP 19.B.

(7) Při zjištění vady podle článku (1) je nutno definovat 
příčinu vzniku vady. Zhotovitel stavby navrhne způ
sob opravy PKO v předloženém TePř opravy PKO, 
který předkládá objednateli ke schválení, v souladu 
s Přílohou 19.B.P8 těchto TKP 19.B.

19.B.8.2 Převzetí prací

(1) Výkon předání a převzetí prací PKO je součástí mon
tážní prohlídky ocelové konstrukce podle článku 
19.A.8.2 TKP 19.A. V případě, že z nějakého zá
važného důvodu není přejímka její součástí, bude 
uskutečněna jako samostatný úkon, včetně zápisu 
o přejímce PKO, za účasti: objednatele, inspektora, 
zhotovitele PKO, zhotovitele ocelové konstrukce, 
zhotovitele stavby.
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(2) V rámci předávacího řízení se objednateli předávají 
následující materiály a doklady ve dvou vyhotoveních, 
svázáno do jednotné vazby, včetně seznamu příloh:

• Specifikace protikorozní ochrany (objednatele 
z ZDS);

• Specifikace prací PKO (TePř PKO);

• Protokol o prověření způsobilosti zhotovitele PKO 
(pokud se provádělo, podle Přílohy 19.B.P2 těchto 
TKP 19.B);

• Certifikáty hmot a systémů PKO, včetně proto
kolu o průkazní zkoušce, včetně všech příloh podle 
článku 19.B.3 těchto TKP 19.B;

• Prohlášení o shodě (podle NV č. 312/2005 Sb. nebo 
190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro 
materiály podle článku 19.B.4 těchto TKP 19.B;

(2) Při schválení jednotlivých nátěrových hmot v RDS 
je zhotovitel povinen objednateli předložit výpočet/ 
doklad od výrobce hmot z DATASHEETu/certifikát 
výrobku s uvedením množství emisí VOC (Volatile 
Organic Compound - těkavá organická látka). 
Povinnost zhotovitele je stanovena v souladu s Vy
hláškou č. 509/2005 Sb., množství emisí VOC se 
omezuje touto vyhláškou pro nátěrové systémy podle 
Prílohy 19.B.P5 Tabulky I od 1. 1. 2007 v maximál
ním množství (I. etapa) 550 g/l, od 1. 1. 2010 (II. 
etapa) 500g/l. Metodika stanovení VOC je určena 
ISO 11890-2 a ASTM D 2369. Požadavek může být 
upraven na základě aktuálních změn předpisů.

19.B.11 BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ 
OCHRANA

(1) Platí články uvedené v TKP 19.A.

• „Prohlášení o shodě s objednávkou 2.1“ podle ČSN 
EN 10204, pro doložení jakosti materiálu pro žá
rové stříkání;

• Tiskopis způsobilosti zhotovitele prací podle 
Přílohy 19.B.P2 těchto TKP 19.B vyplněný in
spektorem objednatele;

• Protokoly o kontrolních zkouškách zhotovitele 
PKO, fotodokumentace závad;

• Rodné listy dílců, potvrzené zhotovitelem PKO, 
dodavatelem hmot, inspektorem objednatele;

• Natěračský deník dílna/montáž;

• Dodací listy hmot, včetně výpočtu emisí VOC 
podle článku (2) 19.B.10 těchto TKP 19.B.;

• Seznam pracovníků zhotovitele PKO;

• Údajové listy (DATASHEET) použitých hmot, 
aplikační listy výrobce materiálů.

(3) Zhotovitel PKO na základě předaných dokladů opraví 
dokumentaci skutečného provedení z montáže (sou
část DSPS), v černotisku, která je jednou z dílčích 
součástí dokladů z montážní prohlídky, včetně vy
značení kontrolních ploch, v souladu s TKP 19.A, 
článek 19.A.8.2.

19.B.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

19.B.9.1 Kontrolní měření

(1) Sledování deformací PKO se neprovádí.

19.B.10 EKOLOGIE

(1) Platí články uvedené v TKP 19.A.

19.B.12 NORMY A PŘEDPISY

(1) Normy a předpisy uvedené v této kapitole TKP jsou 
v jejím textu citovány, nebo mají k obsahu kapitoly 
vztah, jsou pro zhotovení ZDS, RDS a zhotovení PKO 
stavby závazné. Zhotovitelé ZDS, RDS, PKO a stavby 
jsou povinni uplatnit příslušnou normu nebo předpis 
v platném znění k datu vydání zadávací dokumentace 
stavby. V případě změn norem a předpisů v průběhu 
stavby se postupuje podle příslušného ustanovení ka
pitoly 1 TKP.

19.B.12.1 Seznam příslušných ČSN
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti

- Požadavky
ČSN EN ISO 8044 Koroze kovů a slitin - Základní 

termíny a definice
ČSN EN ISO 9227 Korozní zkoušky v umělých atmo

sférách - Zkoušky solnou mlhou
ČSN EN ISO 2064 Kovové a jiné anorganické povlaky

- Definice a dohody týkající se mě
ření tloušťky

ČSN ISO 2178 Nemagnetické povlaky namagnetic- 
kých podkladech. Měření tloušťky 
povlaku. Magnetická metoda

ČSN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. Korozní agre
sivita atmosfér. Klasifikace

ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchů před 

nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků - Vizuální vy
hodnocení čistoty povrchu - Část 
1: Stupně zarezavění a stupně 
přípravy ocelového podkladu bez 
povlaku a ocelového podkladu po 
úplném odstranění předchozích po
vlaků

ČSN ISO 8501-2 Příprava ocelových povrchů před 

nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků - Vizuální vy
hodnocení čistoty povrchu - Část 
2: Stupně přípravy dříve natřeného
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ocelového podkladu po místním 
odstranění předchozích povlaků

ČSN ISO/TR 8502-1 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků. Zkoušky pro 
vyhodnocení čistoty povrchu. Část 
1: Provozní metody pro rozpustné 
korozní produkty železa

ČSN EN ISO 8502-2 Příprava ocelových podkladů 
před nanesením nátěrových hmot 
a obdobných výrobků - Zkoušky 
pro vyhodnocení čistoty povrchu
- Část 2: Laboratorní stanovení 
chloridů na očištěném povrchu

ČSN ISO 8502-3 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků. Zkoušky pro 
vyhodnocení čistoty povrchu. Část 
3: Stanovení prachu na ocelovém 
povrchu připraveném pro natírání 
(metoda snímání samolepicí pás
kou)

ČSN EN ISO 8502-9 Příprava ocelových podkladů 
před nanesením nátěrových hmot 
a obdobných výrobků - Zkoušky 
pro vyhodnocení čistoty povrchu
- Část 9: Provozní metoda pro 
konduktometrické stanovení solí 
rozpustných ve vodě

ČSN EN ISO 8503-1 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků. Charakteristiky 
drsnosti povrchu otryskaných 
ocelových podkladů. Část 1: Spe
cifikace a definice pro hodnocení 
otryskaných povrchů s pomocí ISO 
komparátorů profilu povrchu

ČSN EN ISO 8503-2 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků. Charakteristiky 
drsnosti povrchu otryskaných ocelo
vých podkladů. Část 2: Hodnocení 
profilu povrchu otryskané oceli 
komparátorem

ČSN EN ISO 8503-3 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků. Charakteristiky 
drsnosti povrchu otryskaných oce
lových podkladů. Část 3: Postup 
kalibrace ISO komparátorů profilu 
povrchu a stanovení drsnosti pro
filu povrchu mikroskopem

ČSN EN ISO 8503-4Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků. Charakteristiky 
drsnosti povrchu otryskaných oce
lových podkladů. Část 4: Postup 
kalibrace ISO komparátorů profilu 
povrchu a stanovení drsnosti pro
filu povrchu profilometrem

ČSN EN ISO 8503-5 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků - Charakteristiky 
drsnosti povrchu otryskaných oce

lových podkladů - Část 5: Určení 
profilu povrchu páskou metodou 
repliky

ČSN EN ISO 8504-1 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků - Metody pří
pravy povrchu - Část 1: Obecné 
zásady

ČSN EN ISO 8504-2Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků - Metody přípravy 
povrchu - Část 2: Otryskávání 

ČSN ISO 8504-3 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků. Metody přípravy 
povrchu, část 3: Ruční a mechani
zované čištění

ČSN EN ISO 11124-1 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků - Specifikace ko
vových otryskávacích prostředků
- Část 1: Obecný úvod a klasifi
kace

ČSNEN ISO 11126-1 Příprava ocelových podkladů před 
nanesením nátěrových hmot a ob
dobných výrobků - Specifikace ne
kovových otryskávacích prostředků
- Část 1: Obecný úvod a klasifi
kace

ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty - Protikorozní 
ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy
- Část 1: Obecné zásady

ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty - Protikorozní 
ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy
- Část 2: Klasifikace vnějšího pro
středí

ČSN EN ISO 12944-3 Nátěrové hmoty - Protikorozní 
ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy
- Část 3: Navrhování

ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty - Protikorozní 
ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy
- Část 4: Typy povrchů podkladů 
a jejich příprava

ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty - Protikorozní 
ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy
- Část 5: Ochranné systémy 

ČSN EN ISO 12944-6 Nátěrové hmoty - Protikorozní
ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy
- Část 6: Laboratorní zkušební 
metody

ČSN EN ISO 12944-7 Nátěrové hmoty - Protikorozní 
ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy
- Část 7: Provádění a dozor při 
zhotovování nátěrů

ČSN EN ISO 12944-8 Nátěrové hmoty - Protikorozní 
ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy
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- Část 8: Zpracování specifikací 
pro nové a údržbové nátěry

ČSN EN ISO 14713 Ochrana železných a ocelových 
konstrukcí proti korozi - Povlaky 
zinku a hliníku - Směrnice

ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené 
ponorem na železných a ocelových 
výrobcích - Specifikace a zkušební 
metody

ČSN EN ISO 14922-1 Žárové stříkání - Požadavky na 
jakost při žárovém stříkání kon
strukcí - Část 1: Směrnice pro je
jich volbu a použití

ČSN EN ISO 14922-2 Žárové stříkání - Požadavky na 
jakost při žárovém stříkání kon
strukcí - Část 2: Komplexní poža
davky na jakost

ČSN EN ISO 14922-3 Žárové stříkání - Požadavky na 
jakost při žárovém stříkání kon
strukcí - Část 3: Standardní poža
davky na jakost

ČSN EN ISO 14922-4 Žárové stříkání - Požadavky na 
jakost při žárovém stříkání kon
strukcí - Část 4: Základní poža
davky na jakost

ČSN EN 13507 Žárové stříkání - Příprava povrchů 
kovových dílů a součástí před žáro
vým stříkáním

ČSN EN ISO 2063 Žárové stříkání - Kovové a jiné an
organické povlaky - Zinek, hliník 
a jejich slitiny

ČSN EN ISO 14919 Žárové stříkání - Dráty, tyčinky 
a kordy pro stříkání plamenem 
a stříkání elektrickým obloukem
- Klasifikace - Technické dodací 
podmínky

ČSN EN ISO 14918 Žárové stříkání - Zkoušení způ
sobilosti pracovníků provádějících 
žárové stříkání

ČSN EN ISO 17836 Žárové stříkání - Stanovení účin
nosti nástřiku při žárovém stříkání 
Paints and varnishes - Corrosion 
protection of steel structures 
by protective paint systems - 
Measurement of, and acceptance 
criteria for, the thickness of dry 
films on rough surfaces 
Paints and varnishes - Performance 
requirements for protective paint 
systems for offshore and related 
structures
Hořlavé kapaliny - Prostory pro 
výrobu, skladování a manipulaci

ČSN EN ISO 4618 Nátěrové hmoty - Termíny a defi
nice

ČSN EN ISO 2808 Nátěrové hmoty - Stanovení 
tloušťky nátěru

ČSN EN ISO 4628-1 Nátěrové hmoty - Hodnocení de
gradace nátěrů - Klasifikace množ
ství a velikosti defektů a intenzity 
jednotných změn vzhledu - Část 1: 
Obecný úvod a systém klasifikace

ČSN EN ISO 4628-2Nátěrové hmoty - Hodnocení de
gradace nátěrů - Klasifikace množ

ství a velikosti defektů a intenzity 
jednotných změn vzhledu - Část 2: 
Hodnocení stupně Puchýřkování

ČSN EN ISO 4628-3 Nátěrové hmoty - Hodnocení de
gradace nátěrů - Klasifikace množ
ství a velikosti defektů a intenzity 
jednotných změn vzhledu - Část 3: 
Hodnocení stupně prorezavění

ČSN EN ISO 4628-4 Nátěrové hmoty - Hodnocení de
gradace nátěrů - Klasifikace množ
ství a velikosti defektů a intenzity 
jednotných změn vzhledu - Část 4: 
Hodnocení stupně praskání

ČSN EN ISO 4628-5 Nátěrové hmoty - Hodnocení de
gradace nátěrů - Klasifikace množ
ství a velikosti defektů a intenzity 
jednotných změn vzhledu - Část 5: 
Hodnocení stupně odlupování

ČSN EN ISO 4628-6 Nátěrové hmoty - Hodnocení 
degradace nátěrů - Stanovení in
tenzity. množství a velikosti běž
ných typů obecných vad - Část 
6: Vyhodnocení stupně křídování 
metodou samolepicí pásky

ČSN EN ISO 4628-7 Nátěrové hmoty - Hodnocení de
gradace nátěrů - Klasifikace množ
ství a velikosti defektů a intenzity 
jednotných změn vzhledu - Část 7: 
Hodnocení stupně křídování meto
dou sametu

ČSN EN ISO 4628-8 Nátěrové hmoty - Hodnocení de
gradace nátěrů - Klasifikace množ
ství a velikosti defektů a intenzity 
jednotných změn vzhledu - Část 
8: Hodnocení stupně delaminace 
a koroze v okolí řezu

ČSN EN ISO 4628-10 Nátěrové hmoty - Hodnocení 
degradace nátěrů - Klasifikace 
množství a velikosti defektů a in
tenzity jednotných změn vzhledu 
- Část 10: Hodnocení stupně nit
kové koroze

ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška 
přilnavosti

ČSN ISO 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková 
zkouška

ČSN EN ISO 3231 Nátěrové hmoty - Stanovení odol
nosti vlhkým atmosférám s obsa
hem oxidu siřičitého

19.B.12.2 Seznam technických a právních 
předpisů

Platí TKP 19.A.

19.B.12.3 Související kapitoly TKP, TP a další 
použitá literatura

Platí TKP 19.A.

ISO 19840

ISO 20340

ČSN 65 0201
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHA 19.B.P1

Tiskopis specifikace protikorozní ochrany 
ocelové konstrukce v ZDS

(článek 19.B.1.7)
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Tiskopis 19.B.P1 - Projektová specifikace PKO (povinně se vyplňuje již v ZDS, platí v plném rozsahu pro

Č.bodu Popis bodu

1.1 Obecné informace

1.1.1 Název projektu, lokalita mostu

1.1.2 Správce objektu

1.1.3 Jméno, kvalifikace zpracovatele specifikace

1.1.4 Podmínky prostředí, ve kterém je konstrukce umístěna

1.1.5 Odkazy na normy a směrnice

1.1.7 Objednatel

1.2 Druh projektu

1.2.1 Základní informace o stavebním objektu, popis ocelové konstrukce

1.2.2 Požadavky na údržbu

1.3 Typy konstrukcí a jejich prvky

1.3.1 Navrhování

1.3.2 Druh spojů

1.3.3 Galvanické články

1.3.4 Přístupnost

1.3.5 Uzavřené a duté prvky

1.3.6 Kritická místa návrhu OK s ohledem na protikorozní ochranu

1.4 Popis zásadních dílčích částí OK mostu s ohledem na systémy PKO

1.4.1 Plochy

1.5 Popis prostředí pro každý konstrukční prvek

1.5.1 Stupeň korozní agresivity atmosféry, klimatické podmínky, doba ovlhčení

1.5.2 Speciální situace

1.5.3 Speciální korozní zatížení

1.6 Životnost

1.6.1 Rozsah životnosti

1.7 Systémy PKO - údaje k přípravě povrchu, rozdělení na kovové a nátěrové povlaky

1.7.1 Typ povrchu

1.7.2 Stupeň přípravy povrchu, čistota, drsnost

1.7.3 Metoda přípravy povrchu na dílně a montáži

1.8 Systémy PKO - popis systémů, rozdělení na kovové a nátěrové povlaky

1.8.1 Způsob měření tlouštěk PKO

1.8.2 Zvláštní údaje k provádění prací

1.8.3 Speciální požadavky k ochraně prostředí

1.9 Systémy PKO - požadavky k provádění, rozdělení na kovové a nátěrové povlaky

1.9.1 Požadavky na provádění dílenských a montážních povlaků

1.9.2 Požadavky na jakost dílenských a montážních povlaků

1.9.3 Klimatické podmínky

1.9.4 Způsob aplikace povlaků

1.9.5 Upozornění na prováděné aplikace PKO

1.9.6 Místo provádění prací

1.10 Vlastnosti (jiné než antikorozní) nátěrových systémů

1.10.1 Barvy (odstíny)

1.10.2 Stálost odstínu barvy vrchního nátěru

1.10.3 Vizuelní provedení vrchního nátěru, popis nepřípustných vad

ui Systém jakosti

1.11.1 Kontrola jakosti, zajištění jakosti a záznamy, systém řízení výroby

1.11.2 Záruční doba, popis stupně vad
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1.12 Inspekce a dozor

1.12.1 Dozor vlastními pracovníky

1.12.2 Inspekce externími (nezávislými) pracovníky

1.12.3 Způsoby inspekce

1.12.4 Jednotlivé kroky inspekce

1.13 Kontrolní plochy

1.13.1 Záznamy

1.13.2 Odpovědnost za záznamy

1.13.3 Umístění a počet kontrolních ploch

1.14 Zdraví, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí

1.14.1 Směrnice

1.15 Speciální požadavky

1.15.1 Postup při nedodržení specifikace

1.15.2 Speciální požadavky pro kontrolu prací PKO

1.15.3 Požadavky na manipulace s dílci

1.16 Porady

1.16.1 Porady a jednání k započetí práce

1.16.2 TePř protikorozní ochrany (požadavky pro zapracování)

1.16.3 Zahájení prací

1.16.4 Pokyny k pokračování prací

1.17 Dokumentace

1.17.1 Průkazní zkoušky systému, popis

1.17.2 Dokumenty o provedení protikorozní ochrany k předávacímu řízení

Za vypracování specifikace zodpovídá: Jméno, datum, podpis zpracovatele:
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PŘÍLOHA 19.B.P2

Zásady pro posouzení způsobilosti zhotovitele PKO
(článek 19.B.1.4)
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Příloha 19.B.P2 - Podklady a zásady pro posouzení způsobilosti zhotovitele PKO

Poř. číslo Postup posouzení

1. Název firmy zhotovitele PKO, sídlo

2. Zástupce firmy zhotovitele PKO při prověření způsobilosti, jméno

3. Zástupce objednatele

4. Zástupce zhotovitele

5. Další účastníci

6. Prověření zhotovitele PKO je prováděno za účelem

7. Skladování dílců před tryskáním

8. Místo pro tryskání, posouzení velikosti, výkonu tryskání, druh tryskacích prostředků, způsob čištění abrasiva, dosažený kotvící profil

9. Hala pro aplikaci PKO, vybavení, rošty pro osazení dílců, zatékání, klimatizace, temperování, způsob vytápění, prašnost, oddělenost pracovních 
míst

10. Manipulace s dílci, vybavenost jeřáby, nosnost jeřábů

11. Počet zaměstnanců, kvalifikace, výkonnost, pracovní směny

12. Osvětlení pracovních míst pro aplikaci PKO a kontrolu

13. Vybavenost aplikačního zařízení, trysky, kompresory, elektrické zdroje, brusky, čistota zařízení

14. Vybavení pro kontrolní činnost a kontrolní zkoušky

15. Hodnocení předchozích zakázek inspektorem objednatele

16. Druh nátěrových hmot, který se používá ve firmě standardně

17. Spokojenost objednatele, referenční listy, potvrzení objednatele/majetkového správce

18. Ověření referencí na ocelových konstrukcích stáří min. 5 let

19. Dodržování bezpečnostních předpisů, vybavenost pracovníků ochrannými prostředky

20. Výsledky průkazních zkoušek používaných materiálů

21. Hodnocení výrobce nátěrových hmot, spokojenost s aplikační firmou

22. Kvalifikace firmy, ISO 9001, záznam o neshodách, reklamační řízení

23. Kontrola a zajištění kvality aplikace nátěrových hmot

24. Inspekce kvality a posuzování

25. Dozor vlastními pracovníky

26. Dozor externími pracovníky

27. Skladování hmot

28. Provádění záznamů, natěračské deníky

29. Údajové listy (DATASHEET) hmot, aplikační listy - seznam, znalost používání pracovníky

30. Další požadavky podle pokynů objednatele
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PŘÍLOHA 19.B.P3

Tiskopis specifikace prací PKO - TePř PKO 
(vypracovaný zhotovitelem PKO)

(článek 19.B.3.1 a obrázek 6)



Tiskopis 19.B.P3/1 - Specifikace prací PKO - TePř PKO

Č.bodu Popis bodu

1.1 Obecné informace

1.1.1 Název projektu, stavebního objektu

1.1.2 Firma zhotovitele PKO

1.1.3 Seznam pracovníků, včetně kvalifikace

1.1.4 Jméno, kvalifikace zpracovatele specifikace prací

1.1.5 Jméno, kvalifikace zpracovatele projektové specifikace PKO

1.1.6 Podmínky prostředí, umístění ocelové konstrukce

1.1.7 Odkazy na normy a směrnice

1.1.7 Objednatel

1.2 Druh projektu

1.2.1 Základní informace o stavebním objektu, popis ocelové konstrukce

1.2.2 Požadavky na údržbu

1.3 Typy konstrukcí a jejich prvky

1.3.1 Navrhování

1.3.2 Druh spojů

1.3.3 Galvanické články

1.3.4 Přístupnost

1.3.5 Uzavřené a duté prvky, kritická místa návrhu OK s ohledem na protikorozní ochranu

1.4 Popis zásadních dílčích částí OK mostu s ohledem na systémy PKO

1.4.1 Plochy, výměry

1.5 Popis prostředí pro každý konstrukční prvek

1.5.1 Stupeň korozní agresivity atmosféry, klimatické podmínky, doba ovlhčení

1.5.2 Speciální situace

1.5.3 Speciální korozní zatížení

1.6 Životnost

1.6.1 Rozsah životnosti

1.7 Ochranné systémy PKO - údaje k přípravě povrchu (kovové a nátěrové povlaky)

1.7.1 Typ povrchu, popis

1.7.2 Stupeň přípravy povrchu, čistota, drsnost, chemická příprava povrchu

1.7.3 Metoda přípravy povrchu na dílně a montáži, popis provádění, druh abrasiva, technologie

1.8 Povlakové systémy - popis systémů, údaje k nátěrovým hmotám a kovovému povlaku

1.8.1 Systém PKO - popis

1.8.2 Zvláštní údaje k pracím PKO

1.8.3 Speciální požadavky k ochraně prostředí

1.9 Povlaky PKO - postup provádění (kovové a nátěrové povlaky)

1.9.1 Dílenská aplikace PKO

1.9.2 Klimatické podmínky

1.9.3 Místo provádění prací PKO

1.9.4 Technologické vybavení, zařízení, trysky atd.

1.9.5 Způsob nanášení systémů PKO po jednotlivých vrstvách, pásové nátěry

1.9.6 Kontrola, kontrolní zkoušky

1.9.7 Speciální prováděné aplikace PKO

1.9.8 Montážní aplikace PKO

1.9.9 Klimatické podmínky, časový sled prací

1.9.10 Místo provádění prací PKO

1.9.11 Technologické vybavení, zařízení, trysky atd.

1.9.12 Způsob nanášení nátěrových systémů po jednotlivých vrstvách, pásové nátěry

1.9.13 Kontrola, kontrolní zkoušky

1.9.14 Speciální prováděné aplikace PKO

1.9.15 Záznamy, rodné listy, natěračský deník
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1.10 Vlastnosti (jiné než antikorozní) nátěrových systémů

1.10.1 Barvy

1.10.2 Stálost barvy vrchního nátěru

1.10.3 Vizuelní provedení vrchního nátěru, popis nepřípustných vad

1.11 Systém jakosti

1.11.1 Kontrola jakosti, zajištění jakosti a záznamy, systém řízení výroby

1.11.2 Záruční doba, podmínky záruky ze strany zhotovitele PKO

1.12 Inspekce, dozor

1.12.1 Dozor vlastními pracovníky

1.12.2 Inspekce externími (nezávislými) pracovníky, kvalifikace inspektorů

1.12.3 Postupy inspekce

1.12.4 Jednotlivé kroky inspekce

1.12.5 Postup v případě neshodného produktu aplikace

1.12.6 Výstup inspekce

1.13 Kontrolní plochy
Zhotovení kontrolních ploch, označení, účastníci, k čemu jsou určeny

1.13.1 Záznamy, natěračský deník, rodný list dílce/konstrukce

1.13.2 Odpovědnost za záznamy

1.13.3 Umístění a počet kontrolních ploch

1.13.4 Kontrolní a zkušební plán

1.14 Zdraví, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí

1.14.1 Směrnice

1.15 Speciální požadavky

1.15.1 Postup při nedodržení specifikace

1.15.2 Požadavky pro přejímku inspektorem objednatele

1.15.3 Požadavky na manipulace s dílci

1.16 Porady

1.16.1 Porady a jednání k započetí práce

1.16.2 Zahájení prací

1.16.3 Přerušení prací

1.16.4 Pokyny k pokračování prací

1.17 Dokumentace, předávací řízení

1.17.1 Průkazní zkoušky systému, popis

1.17.2 Kontrolní zkoušky

1.17.3 Dokumenty o provedení protikorozní ochrany k předávacímu řízení

1.17.4 Pokyny k předávacímu řízení

1.17.5 Přílohy: obsah příloh tohoto textu, DATASHEETy hmot. Průkazní zkoušky systémů, příloha 19.B.P3/2 je jeho nedílnou součástí

Za vypracování specifikace prací PKO zodpovídá: Jméno, datum, podpis zpracovatele:
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Tiskopis 19.B. P3/2 - Specifikace nátěrového systému (pro dodavatele nátěrových hmot)

Č.bodu Specifikace

2.1 Obecné informace

2.1.1 Název projektu

2.1.2 Správce objektu

2.1.3 Objednatel

2.1.4 Jméno zpracovatele projektové specifikace

2.2 Úprava povrchu oceli

2.2.1 Hrany

2.2.2 Vady ocelového povrchu

2.2.3 Nepravidelnosti svarů, vady povrchů svarů

2.2.4 Plochy určené ke svařování na stavbě

2.3 Příprava povrchu

2.3.1 Stupně přípravy povrchu, včetně přípravy dalších nátěrů, čistota

2.3.2 Profil povrchu (drsnost)

2.4 Nátěrové systémy

2.4.1 Popis nátěrových systémů, min. nom., max. tloušťky

2.4.2 Ochrana hran

2.4.3 Interval mezi nátěry, včetně max. doby přetíratelnosti

2.4.4 Technické podmínky aplikace a bezpečnostní předpisy

2.4.5 Výsledky průkazních zkoušek

2.5 Výrobce nátěrových hmot

2.5.1 Kvalifikace výrobce nátěrových hmot

2.5.2 Seznam výrobků nátěrových hmot

2.6 Kontrola a zajištění kvality nátěrových hmot

2.6.1 Inspekce kvality a posuzování

2.6.2 Dozor vlastními pracovníky

2.6.3 Dozor externími pracovníky

2.6.4 Jména inspektorů

2.6.5 Postupy inspekce

2.6.6 Jednotlivé kroky inspekce

2.6.7 Shoda s certifikátem, průkazní zkouškou

2.6.8 Kontrolní plochy

2.6.8.1 Záznamy, provádění

2.6.8.2 Odpovědnost za záznamy

2.6.8.3 Umístění a počet kontrolních ploch, velikost kontrolních ploch

2.6.8.4 Označení kontrolních ploch

2.7 DATASHEETy hmot, aplikační listy - seznam (vlastní listy jsou nedílnou součástí této specifikace)
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PŘÍLOHA 19.B.P4

Stupně a kategorie speciálního korozního namáhání
(článek 19.B.1.8)
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Příloha 19.B.P4 - Tabulka lila - Stupně speciálního korozního namáhání

Stupně speciálního 
korozního namáhání Popis stupně speciálního korozního namáhání v České republice

S1 působení chemických rozmrazovacích látek (CH.R.L)

S2 kondenzace vody zejména na stěnách a dolních pásnicích konstrukcí

S3 shromaždování kondenzované vody na horních plochách dolních pásnic a v místech spojů s výztuhami nebo příčníky, zahnívání 
spadu

S4 stojící voda z dešťových srážek

ss vliv mechanického poškození konstrukcí vlivem dopravy (kamínky, láhve apod.)

S6 zatékání do konstrukce vlivem poškození izolace mostu

S7 plísně, houby

S8 stékání vody po ocelové konstrukci vlivem dešťových srážek

S9 ptačí trus

S10 spad z vegetace

Sil nafta, oleje z nákladních vozidel

S12 shromažďování prachu a nečistot z ovzduší a dopravy

S13 extrémní teplotní rozdíly (osluněná strana, ochlazovaná strana od vodních toků)

S14 zatékání do mostních konstrukcí v oblasti mostních závěrů a říms, prostupů odvodňovačů

S15 přítomnost organických látek, z rozkladu živých organismů

S16 netěsnost svarů (v případě, že není zabráněno přístupu vzduchu projevy plísní a kondenzace)

S17 zatékání do konstrukce vlivem dalších netěsností

SIS mechanické poškozování konstrukcí mostních závěrů (lamel) přejezdy vozidel

S19 mechanické rázy z výtluků ve vozovce

S20 působení organických látek z půdy

S21 rostoucí vegetace

S22 bimetalická koroze

S23 rozstřik solné mlhy a chloridových roztoků od silničních vozidel

S24 sněhové a ledové valy kolem konstrukcí v zimním období

S25 zatékání do spar říms

S26 ztráta pasivační funkce betonu snížením pH faktoru

S27 zatékáním zálivkami kotev

S28 zadržování vody v oblasti kotvení

Poznámka:
Stupně speciálního korozního namáhání SI - S28 definují kategorie speciálního korozního namáhání K1 -Kil, které jsou uvedeny v Tabulce Illb.
Stupně a kategorie speciálního korozního namáhání byly definovány na základě provedených prohlídek ocelových konstrukcí pozemních komunikací a platí pouze 
pro Českou republiku.
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Příloha 19.B.P4 - Tabulka III b - Kategorie speciálního korozního namáhání

1 2

Kategorie
speciálního
korozního
namáhání

Stupně speciálního korozního namáhání v České republice, podle Tabulky III
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K1 y y ✓ ✓ >/ ✓ y >/ y v/ v' x/ x/ x/

K2 y v' y ✓ v/ v' y y ✓ y

K3 ✓

K4 y v' y v' y ✓ y y ✓ ✓ v' y y v' v' y y v/ y x/

K5 v' y v' v' y y v/ y y v' y

K6 v' y y y y y

K7 y v' y y y v' y y v' y y y y y

K8 ✓ y v' y ✓ y x/ y y y ✓ y y v' y y y y y y x/

K9 y v' x/ y y

K10 y y y y y y y y y y v' y y

Kil s/ y y y y y y y y v/ y y y y y x/ y ✓ y y

Poznámka:
1. Stupně speciálního korozního namáhání byly vytvořeny na základě prohlídek ocelových konstrukcí, a platí pouze pro ČR, popis stupňuje uveden v Tabulce lila.
2. Označení S znamená platnost pro kombinace SI až S28 při určení kategorie K1 až K11.
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PŘÍLOHA 19.B.P5

Systémy PKO. Volba ochranných povlaků s ohledem 
na životnost ocelových konstrukcí

(článek 19.B.1.9, 19.B.3, 19.B.4, 19.B.5, 19.B.6)
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Obrázek P5.1 - systém PKO mostní objekt, hlavní nosný systém I nosníky

III A, III B

kabelová chránička, obal 
nejlépe lineární PE

I A, I B, I C, I PS + I speciál

Obrázek P5.2 - systém PKO mostní objekt, hlavní nosný systém uzavřené profily

uzavřené nepřístupné 
prostory bez PKO

Obrázek P5.3 - systém PKO mostní objekt, hlavní nosný systém komorový

II A, II B
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Obrázek P5.4 - systém PKO mostní objekt, hlavní nosný systém I nosníky

I D, detail provedení je na 
Obrázku 8 textu TKP 19 B

Detail uložení trvalého bednění, pokud 
se použije. Jinak platí Obrázek 3.11 
textu TKP 19 B

Obrázek P5.5 — systém PKO mostní objekt, hlavní nosný systém I nosníky, uložení na ložiska

Systém PKO pro šroubované styky podle TKP 19 A, platí i 
pro připojení ložisek: ŠZn80/N240, ŠZn45/N280, ŠN 320. 
Stykové plochy ocelových desek VP šroubového třecího 
spoje musí být opatřeny PKO/nebo bez PKO podle návrhu 
koeficientu tření, viz TKP 19 A článek 19.A.3.1.12.

Obrázek P5.6 - systém PKO mostní objekt, svařované styky

montážní svařovaný styk - I B, 1 C, I PS

I A, I B, I C, 1 PS

I A, I B, I C, I PS + I speciál
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Obrázek P5.7 — systém PKO mostní objekt, zabetonované

Detail uložení trvalého 
bednění, pokud se použije.

dolní pásnice a stěna 300 mm 
od dolní pásnice:

........... ............mi

Obrázek P5.8 - systém PKO,
protihlukové stěny detail provedení horní části 

I nosníku

základní nátěr / žárově 
nanesený Zn ponorem je na 
celé ploše OK v betonu, celý 
systém PKO je 200 mm 
přetažen přes zabetonovanou 
ocelovou část

zatmelení spáry 
spoje ocel-beton

200 mm přetažení celého 
systému PKO do betonu celá plocha OK v betonuje 

opatřena žárovým Zn 
ponorem/nebo nátěrovým 
povlakem

odvodnění dutiny
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PŘÍLOHA 19.B.P6

Rodný list PKO dílce/konstrukce 
(Protokol o provedení PKO)

(článek 19.B.1.10)



Příloha 19.B.P6 - Rodný list PKO dílce/konstrukce (Protokol o provedení PKO)

Rodný list PKO dílce/konstrukce
(Protokol o provedení PKO)

Z. Identifikace stavby:

Dílenská dokumentace (výkres 
dílce/konstrukce číslo):

Prováděná kontrola 
dílce/konstrukce, např.:

Projektová specifikace PKO (ZDS), číslo, objekt, 
datum, jméno a kvalifikace zpracovatele:

AI TePř PKO, číslo, objekt, datum a jméno zpracova
tele:

Z Zhotovitel PKO 
(po vrstvách):

Datum a hodina zahá
jení a ukončení apli
kace:

Nátěrový (kovový) po
vlak, označení hmoty, 
ředění, tloušťka NDFT 
předpis:

O. Inspektor objednatele- 
převzal, hodina, datum, 
podpis:

1.

2.

3.

4.

5.

Z. Zhotovitel přípravy podkladu (mytí, otryskáni, čistění), popis činnosti, datum a hodina zahájení a ukončení 
prací:

Z. Předpis - drsnost, čistota, kategorie P3 podle ISO 8501-3:

Z. Hodnocení - drsnost, čistota, odchylky od kategorie P3 podle ISO 8501-3, datum, hodina: * •

O. Hodnocení - drsnost, čistota, odchylky od kategorie P3 podle ISO 8501-3 datum, hodina: 
Stupeň zarezivění podkladu dle ČSN ISO 8501-1:

OA OB OC OD

Zjištěné vady povrchu (zakřížkuj a popiš):

• Vady svarů

• Vady ostrých hran

• Vady podkladuVady neodstraněných zbytků po svařování, včetně rozstřiků: 

i vady (vypiš):
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O. Čistota povrchu (tryskánípředepsané zakřížkuj):

OSa2 O Sa 2 1/2 OSa3

Tryskání dosažené (zakřížkuj):

O Sa 2 O Sa 2 1/2 O Sa 3

O. Drsnost (dosažená, jak stanoveno, vypiš):

O. Použitý tryskací prostředek - typ, označení, stav (myšleno stav opotřebení, zamaštění):

Z. Tlak, tryska, zařízení:

O. Čas inspekce zahájení/ukončenípřejímky otryskaného povrchu:

Teplota vzduchu (°C):

Relativní vlhkost (%):

Rosný bod (°C):

Teplota povrchu (°C):

Uvolněno k aplikaci PKO: datum, hodina, jméno inspektora objednatele:

Z. Popis jednotlivých vrstev (1. vrstva) (vyplňuje zhotovitel PKO):

Čas aplikace: od - do (hodina):

Teplota vzduchu (°C), maximální a minimální po dobu aplikace:

Relativní vlhkost (%), maximální a minimální po dobu aplikace:

Rosný bod (°C), maximální a minimální po dobu aplikace:

Teplota povrchu (°C), maximální a minimální po dobu aplikace:

Z + O (objednatel provádí kontrolu údajů, které jsou zhotovitelem uvedeny) Použitý materiál:

Nátěrová hmota:
- výrobce
- označení produktu
- série/výrobní číslo
- barevný odstín
- ředidlo, způsob ředění
- způsob aplikace vrstvy

Kovový povlak:
- výrobce
- označení produktu 
-jakost kovu, norma
- série/výrobní číslo/číslo dokladu 2.1
- zařízení, tryska
- způsob aplikace vrstvy

Z + O (vyplňuje každý samostatně). Datum a čas inspekce/přejímky (1. vrstva):

Teplota vzduchu (°C):

Relativní vlhkost (%):

Rosný bod (°C):

Teplota povrchu (°C):

Měření tlouštěk v daném systému, předpis: Měřeno:

Nominální tloušťka (pm) Nominální tloušťka (pm)

Minimální tloušťka (pm) Minimální tloušťka (pm)

Maximální tloušťka (pm) Maximální tloušťka (pm)
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Prílohou je protokol o měření, číslo, datum, vyhotovil:

Místo vady: Vady nátěrů/ kovových povlaků (četnost), vypiš a označ vady:
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Další kontrolní zkoušky podle TKP 19. B, popis, výsledek:

Z. Oprava vrstvy, datum, hodina, rozsah opravy:

O. Uvolněno k další vrstvě PKO: datum, hodina, jméno, podpis inspektora objednatele:

Popis jednotlivých vrstev (2. vrstva), opakuje se postup výše uvedený:

Popis jednotlivých vrstev (3. vrstva), opakuje se postup výše uvedený:

Popis jednotlivých vrstev (4. vrstva), opakuje se postup výše uvedený:

Popis jednotlivých vrstev (5. vrstva), opakuje se postup výše uvedený:

O. Celkové hodnocení systému na dílci (vyplňuje se na montáži po provedení poslední vrstvy PKO), zda vyhovuje 
projektové specifikaci objednatele:

O vyhovuje

O vyhovuje za splnení podmínek (vypiš):

O nevyhovuje

O. Součástí protokolu je fotodokumentace:

O ano 

O ne

O. Součástí protokolu jsou přílohy, označení příloh:

O ano 

O ne

Z + O. Podpisy účastníků dílčích přejímek PKO (jméno, datum, podpis):

Inspektor
objednatele

Inspektor výrobce 
hmot

Inspektor zhotovi
tele prací PKO

Inspektor 
zhotovitele stavby

1. vrstva

2. vrstva

3. vrstva

4. vrstva

5. vrstva

Z. Vyjádření zástupce zhotovitele PKO (jméno, datum, podpis):

Vysvětlivky:
1. Označení: Z - vyplňuje zhotovitel, O - vyplňuje objednatel, Z + O - vyplňuje zhotovitel i objednatel
2. Tiskopis vypracuje zhotovitel stavby a předkládá jej objednateli k vyplnění
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PŘÍLOHA 19.B.P7

Závazné rozměry a tvar vzorku pro průkazní zkoušku PKO 
ocelové konstrukce a šroubového spoje

(článek 19.B.4)
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Příloha 19.B.P7 - Vzorky pro průkazní zkoušku PKO

průměr otvorů 20 mm
úhel 60°

100 mm

200 mm

průměr otvorů 20 mm
100 mm

tl. 4 mm
tl. 4 mm

200 mm 300 mm

vzorek A2

průměr otvorů 20 mm
100 mm

tl. 4 mm

100 mm

tl. 4 mm
tl. 4 mm

200 mm 300 mm

vzorek AI

Vzorek Al, A2 - Tvar a rozměry svařeného vzorku 
pro ocelové konstrukce

Oblasti pro vyhodnocení PKO: vyhodnocuje se celková 
plocha vzorku, včetně stavu PKO otvorů a svarů. Horní 
část (úchyt) se nezahrnuje do vyhodnocení systému PKO, 
ale musí být opatřen shodným systémem PKO. Šipky vy
značují počet a směr záběrů fotografických snímků před 
a po průkazní zkoušce. Současně bude třeba vyhotovit 
fotodokumentaci každé hrany po zkoušce.

Jakost oceli: S 235 podle CSN EN 10025-2
Druh přídavného materiálu pro svařování: bazická
obalovaná elektroda, svařeno metodou 111

Ocelové plechy jsou svařeny 1/2 V svarem podle nákresu, 
svary bez opracování, jakost není předepsána, hrany 
zaobleny min. R2, hrany broušeny po pálení, průměr 
všech otvorů 10 mm, koutový svar pouze u vzorku AD 
a= 2 mm. Závěsné oko je přivařeno I svarem. Všechny 
položky jsou ovařeny, žádné svary nesmí být ukončeny 
na hraně položek.

Vzorky pro průkazní zkoušku PKO

100 mm
50 mm

200 mm

100 mm
100 mm

tl. 4 mm

tl. 4 mm

300 mm200 mm

vzorek A3

Vzorek A3, A4 - Tvar a rozměry svařeného vzorku 
pro ocelové konstrukce

Oblasti pro vyhodnocení PKO: vyhodnocuje se celková 
plocha vzorku, včetně stavu PKO otvorů a svarů. Horní 
část (úchyt) se nezahrnuje do vyhodnocení systému PKO,

průměr otvorů 20 mm

200 mm

koutový svar a=2 mm |

tl. 4 mm

tl. 4 mm

200 mm 300 mm

vzorek A4

ale musí být opatřen shodným systémem PKO. Šipky vy
značují počet a směr záběrů fotografických snímků před 
a po průkazní zkoušce. Současně bude třeba vyhotovit 
fotodokumentaci každé hrany po zkoušce.
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PŘÍLOHA 19.B.P8

Opravy a údržba PKO



19.B.P8.1 ÚVOD

19.B.P8.1.1 Obecně

(1) Tato příloha 19.B.P8 definuje požadavky objedna
tele na materiály, opravy a údržbu PKO ocelových 
konstrukcí mostních objektů a ocelových konstrukcí 
vybavení PK.

(2) Opravy a údržba mostních objektů se provádí podle 
ČSN 73 6221.

(3) Pro opravy a údržbu prvků vybavení PK platí také 
vyhl. č. 104/1997 Sb. a příslušné TKP a TP.

(4) Při provádění oprav a údržby PKO ocelové konstrukce 
musí být splněny požadavky na bezpečnost práce 
a silničního provozu podle příslušných předpisů, 
případně požadavky kapitoly 14 TKP (provizorní 
vedení dopravy, příp. dočasná záchytná bezpečnostní 
zařízení).

(5) Pro vypracování dokumentace pro opravy PKO oce
lových konstrukcí platí článek 19.B.1 a 19.B.3 těchto 
TKP 19.B v příslušném rozsahu podle typu ocelové 
konstrukce. Rozsah určí správce PK.

(6) V rámci předávacího řízení objektu musí být zhoto
vitelem stavby předložena objednateli dokumentace 
údržby (stavební i nestavební) pro zajištění přede
psané životnosti OK (součást schválené RDS), podle 
TKP-D6 Příloha 5, článek 5.1.12, včetně speciálních 
požadavků na údržbu. Životnost PKO ocelové kon
strukce podle systémů PKO a požadavků na údržbu 
je uvedena v Příloze 19.B.P5 těchto TKP 19.B.

(7) Záruční doba na opravu PKO je stanovena na 5 let.

(8) Pro ocelové konstrukce z ocelí se zvýšenou odol
ností proti korozi, které jsou dodávány podle ČSN 
EN 10025-5, se vyhodnocují korozní úbytky podle 
ČSN EN ISO 9224. Obecná pravidla pro provádění 
údržby, čištění ocelové konstrukce a vyhodnocování 
korozních úbytků platí TP Mosty a konstrukce po
zemních komunikací z patinujících ocelí. V případě 
požadavků na doplnění PKO těchto konstrukcí jsou 
vhodné systémy PKO uvedeny v těchto TP.

(9) Povinností správce PK je provádět/zajišťovat pravi
delné prohlídky podle ČSN 73 6221, včetně vyhod
nocení stavu PKO podle Tabulky P8.1, Tabulky 
P8.2 a Tabulky P8.3 této přílohy TKP 19.B. V rámci 
posouzení záruky zhotovitele nesmí nastat žádná 
z popisovaných kategorií poruch. Tabulka slouží 
správci pozemní komunikace k základní orientaci 
v problematice protikorozní ochrany ocelových

konstrukcí, včetně nutnosti, kdy má objednat speci
alistu po posouzení závažnosti poruch systému PKO. 
Hodnocení stavu PKO podle Tabulky P8.1, Tabulky 
P8.2 a Tabulky P8.3 nevyžaduje po správci pozemní 
komunikace žádnou specializaci, pouze zrakovou 
způsobilost a přístupnost k povrchu ocelové kon
strukce. Specialistou je potom definována kvalifikace 
pracovníka podle článku 19. B. 1.5 podle této kapitoly 
TKP 19.B. Včasným posouzením PKO inspektorem 
je možno výrazně prodloužit funkci protikorozní 
ochrany ocelové konstrukce, včetně výrazných fi
nančních úspor na následné opravy PKO.

(10) Plánováním pravidelné údržby a oprav PKO je 
možno výrazně ovlivnit životnost ochranného sys
tému. Minimální doba plánované životnosti podle 
jednotlivých typů ocelových konstrukcí je stanovena 
v Tabulce I, v Příloze 19.B.P5 těchto TKP 19.B. 
Další alternativou je pouze sledovat degradaci sys
tému PKO po dobu jeho životnosti a po skončení 
životnosti provést kompletní obnovu systému PKO. 
Zvolený postup je věcí plánování a dostupnosti fi
nančních prostředků. V případě oprav je třeba po
soudit finanční návratnost oprav s ohledem na život
nost systému PKO ocelové konstrukce.

(11) V případě zjištění místního korozního oslabení oce
lové mostní konstrukce při provádění prohlídek podle 
ČSN 73 6221 je třeba zajistit inspektora PKO podle 
části 19.B.1.5 této kapitoly TKP 19.B, který stanoví 
velikost korozního oslabení. Na základě těchto údajů 
je třeba:

• vyhodnotit příčinu korozního napadení ocelové 
konstrukce

• zajistit statický přepočet ocelové konstrukce (podle 
rozsahu, typu koroze a typu konstrukce).

Na základě statického přepočtu je možno navrhnout 
způsob opravy ocelové konstrukce s tím, že musí být 
uvažována plánovaná životnost ocelové konstrukce. 
Oprava PKO se provádí až po odstranění příčiny ko
rozního napadení ocelové konstrukce, nikoliv před 
nebo dokonce bez odstranění příčiny koroze (tím je 
myšlena například koroze ocelové mostní konstrukce 
v místě netěsných mostních závěrů, bez opravy most
ního závěru nemá oprava PKO mostní konstrukce 
smysl). Příčina korozního napadení ocelové kon
strukce musí být vždy uvedena v posudku specialisty, 
včetně návrhu jejího odstranění.
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Tabulka P8.1 - Kategorie poruch PKO po uplynutí záruční doby a jejich vztah k době životnosti systému (po
můcka pro běžné, hlavní a mimořádné prohlídky ocelových konstrukcí PK)

Popis druhu a rozsahu poruch Nutnost

Kategorie
poruch Pouze nátěrový systém Kombinovaný systém

posouzení 
specialistou 
(inspektor 

objednatele 
podle článku 

I9.B.1.5 těchto 
TKP 19.B)

Předpoklad počátku 
vzniku kategorie 

poruchy
(po záruční době)

Rozsah oprav 
systému

I Vrchní nátěr je funkční, nejsou známky 
plošného poškození vrstev systému.
Pouze místní (lokální místa do cca
10cm2) poškození nátěrového systému 
v vrchním nátěru a mezivrstvách.
V žádném místě konstrukce není zjištěna 
koroze základního materiálu (známky 
prorezavění). Ocelová konstrukce není 
v žádném místě oslabena korozí.

Shodné jako u nátěrového 
systému. U kombinovaného 
povlaku nejsou známky koroze 
kovu (hliník, zinek).

ne Po uplynutí 1/2 délky 
plánované doby 

životnosti systému

Pouze lokální 
opravy v mezivrstvě 

a vrchním nátěru

IA Místní výskyt plísní převážně v komorových částech konstrukcí, narušení 
systému PKO ve vrchní vrstvě

ano Kdykoliv Podle pokynů 
specialisty

II Běžný stav degradace vrchní vrstvy
PKO, jako křídování, ztráta lesku do
50% plochy. Lokální místa (do 100 cm2) 
poškození systému ve vrchním nátěru a 
v mezivrstvě. Nejsou známky plošného 
poškození mezivrstev systému, není v 
žádném místě zjištěno prokorodování 
vrstvy na základní materiál. Ocelová 
konstrukce není v žádném místě oslabena 
korozí.

Shodné jako u nátěrového 
systému. U kombinovaného 
povlaku nejsou známky koroze 
kovu (hliník, zinek).

ano Po uplynutí 2/3 délky 
plánované doby 

životnosti

Podle pokynů 
specialisty.

Na základě provedení 
opravy v tomto období 

je možno značně 
prodloužit životnost 

systému

III Celkové poškození a degradace vrchní 
vrstvy PKO na 100% plochy, částečné 
poškození mezivrstvy do 50%. Lokální 
místa korozních projevů (1-3%) celkové 
plochy až k základnímu materiálu.
Zbytek plochy v základním nátěru není 
poškozen a je plně funkční.
Ocelová konstrukce není v žádném místě 
oslabena korozí, jedná se o povrchové 
korozní produkty.

Shodné jako u nátěrového 
systému. U kombinovaného 
povlaku jsou známky koroze 
přes povlak kovu (hliník, zinek) 
až na základní materiál (1-3%)

ano Po uplynutí konce 
plánované doby 

životnosti systému

± 2 roky

Podle pokynů 
specialisty

IV Celkové poškození systému s projevy 
koroze na celé konstrukci až k 
základnímu materiálu (plocha s projevy 
koroze > 3%). Nátěrový systém je 
nefunkční.
Konstrukce je lokálně oslabena korozí 
(oslabení profilů nad 1 mm)

Shodné jako u nátěrového 
systému. U kombinovaného 
povlaku jsou známky koroze 
přes povlak kovu (hliník, zinek) 
až na základní materiál (plocha 
>3%), na zbytku plochy je 
masivní koroze povlaku kovu 
(např.bílá koroze zinku nebo 
základního nátěru bohatého 
na zinek)

ano Po uplynutí konce 
plánované doby 

životnosti systému

+ 5 let

Kompletní obnova 
systému

IVA Pouze místní (lokální místa do cca 10cm2) poškození nátěrového systému 
až k základnímu materiálu (známky prorezavění, plocha s projevy koroze 
<3%). Ocelová konstrukce je lokálně oslabena korozí (oslabení profilů nad
1 mm).

ano Kdykolivpo uplynutí 
plánované záruční 

doby

Podle pokynů 
specialisty
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Tabulka P8.2 - Kategorie poruch PKO po uplynutí záruční doby a jejich vztah k době životnosti systému pro 
šroubované spoje, kotevní oblasti pro lana, táhla, závěsy atd. (pomůcka pro běžné, hlavní a mimořádné prohlídky 
ocelových konstrukcí PK)

Kategorie
poruch

Popis druhu a rozsahu poruch
Nutnost

posouzení
specialistou

Předpoklad počátku 
vzniku kategorie 

poruchy
(po záruční době)

Rozsah oprav 
systémuPouze nátěrový systém Kombinovaný systém

Vrchní nátěr je funkční, nejsou známky 
plošného poškození vrstev systému.
Pouze lokální místa poškození 
nátěrového systému ve vrchním nátěru a 
mezivrstvách.
V žádném místě stykových ploch spoje 
není zjištěna koroze základního materiálu 
(známky prorezavění). Spoje nejsou v 
žádném místě oslabeny korozí.

Shodné jako u nátěrového 
systému. U kombinovaného 
povlaku nejsou známky koroze 
kovového povlaku (hliník, 
zinek).

ne Po uplynutí 1/2 
délky plánované doby 

životnosti systému

Pouze lokální 
opravy v mezivrstvě 

a vrchním nátěru

IA Místní výskyt plísní na spojích převážně v komorových částech konstrukcí, 
narušení systému PKO ve vrchní vrstvě

ano Kdykoliv Podle pokynů 
specialisty

II Běžný stav degradace vrchní vrstvy
PKO, jako křídování, ztráta lesku do
50% plochy. Lokální místa (do 1 cm2) 
poškození systému ve vrchním nátěru a 
v mezivrstvě. Nejsou známky plošného 
poškození mezivrstev systému, není v 
žádném místě zjištěno prokorodování 
vrstvy na základní materiál. Stykové 
plochy spoje nejsou v žádném místě 
oslabeny korozí.

Shodné jako u nátěrového 
systému. U kombinovaného 
povlaku nejsou známky koroze 
kovového povlaku (hliník, 
zinek).

ano Po uplynutí 2/3 
délky plánované doby 

životnosti

Podle pokynů 
specialisty

na základě provedení 
opravy v tomto 

období je možno 
značně prodloužit 
životnost systému

III Celkové poškození a degradace vrchní 
vrstvy PKO na 100% plochy, částečné 
poškození mezivrstvy do 50%. Lokální 
(bodová do lem2) místa korozních 
projevů až k základnímu materiálu, 
na povrchu spojovacího materiálu, 
nikoliv však uvnitř třecích spojů nebo na 
stykových plochách.
Zbytek plochy v základním nátěru není 
poškozen a je plně funkční. Stykové 
plochy a okolí spoje není v žádném místě 
oslabeno korozí, jedná se o povrchové 
korozní jevy.

Shodné jako u nátěrového 
systému. U kombinovaného 
povlaku jsou známky koroze 
přes povlak kovu (hliník, 
zinek) až na základní materiál 
(bodově)

ano Po uplynutí konce 
plánované doby 

životnosti systému

± 2 roky

Podle pokynů 
specialisty

IV Celkové poškození systému s projevy 
koroze na celé konstrukci až k 
základnímu materiálu (plocha s projevy 
koroze > 1 cm2). Nátěrový systém je 
nefunkční. Stykové plochy spoje jsou 
lokálně oslabeny korozí (oslabení profilů 
nad 0.5 mm)

Shodné jako u nátěrového 
systému. U kombinovaného 
povlaku jsou známky koroze 
přes povlak kovu (hliník, 
zinek) až na základní materiál 
(>1 cm2), na zbytku plochy je 
masivní koroze povlaku kovu 
(např.bílá koroze zinku nebo 
základního nátěru bohatého 
na zinek)

ano Po uplynutí konce 
plánované doby 

životnosti systému

+ 5 let

Kompletní obnova 
systému

IVA Pouze místní (lokální místa do cca 10cm2) poškození nátěrového systému 
až k základnímu materiálu (známky prorezavění, plocha s projevy koroze 
< 1 cm2). Ocelová konstrukce je lokálně oslabena korozí (oslabení profilů nad 
0.5 mm).

ano Kdykoliv po uplynutí 
plánované záruční 

doby

Podle pokynů 
specialisty

Tabulka P8.3 - Kategorie poruch PKO po uplynutí záruční doby (pomůcka pro běžné, hlavní a mimořádné 
prohlídky ocelových konstrukcí PK), povlak žárového zinku ponorem

Kategorie
poruch

Popis druhu a rozsahu poruch
Nutnost

posouzení
specialistou

Předpoklad počátku 
vzniku kategorie 

poruchy
(po záruční době)

Rozsah oprav systému

I Místní výskyt koroze základního materiálu v celkové ploše 3-10% 
jednotlivého prvku, systém je funkční. Mimo lokální místa není 
zjištěna ztráta adhese povlaku

ne Po uplynutí 1/2 délky 
plánované životnosti

Pouze lokální opravy

II Místní výskyt koroze základního materiálu v celkové ploše 10-30% 
jednotlivého prvku, systém je funkční pouze částečně. Je zjištěna 
lokální ztráta adhese mezi povlakem a základním materiálem.

ano Po uplynutí 2/3 délky 
plánované doby životnosti

Podle pokynů 
specialisty

III Koroze základního materiálu v ploše 30-100% prvku, současně se 
ztrátou adhese povlaku. Systém není funkční.

ne Po uplynutí konce 
plánované doby životnosti 

systému 
± 2 roky

Výměna prvku
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19.B.P8.1.2 Způsobilost zhotovitele, 
objednatele prací

(1) Opravy a údržba ocelových konstrukcí je zajišťo
vána majetkovým správcem (vlastník) pozemní ko
munikace prostřednictvím vybraného zhotovitele, 
tj. právnické nebo fyzické osoby, která má platné 
oprávnění pro provádění stavebních a montážních 
prací a splňuje další podmínky podle článku 19.B.1.4 
této kapitoly TKP 19.B.

(2) Majetkový správce (vlastník) může provádět opravu 
a stavební údržbu OK vlastními silami pouze za před
pokladu, že splňuje podmínky pro způsobilost jako 
zhotovitel, podle článku 19.B.1.4 této kapitoly TKP 
19.B. Jinak provádí pouze nestavební údržbu.

(3) Způsobilost pro kontrolu prováděných prací stanovuje 
článek 19.B.1.5 tohoto TKP 19.B. Inspektor objedna
tele provádí kontrolu včetně záznamů podle článku 
19.B.5 s vyplněným Rodného listu opravy PKO podle 
Přílohy 19.B.P6 těchto TKP 19.B, který se vyplňuje 
podle rozsahu prováděných oprav.

19.B.P8.2 POPIS A KVALITA
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

(1) Materiály použité k opravě ocelových konstrukcí 
musí splňovat požadavky článku 19.B.2 této kapitoly 
TKP.

19.B.P8.3 TECHNOLOGICKÉ 
POSTUPY PRACÍ

(1) Technologické postupy prací při opravách ocelových 
konstrukcí musí odpovídat požadavkům článku 19.B.3 
této kapitoly TKP 19.B a ČSN 73 2601.

(2) Při provádění oprav a údržby za veřejného provozu 
na pozemní komunikaci je nutné dodržovat ustano
vení uvedená v kapitole 1 TKP - článek 1.8.7, 1.8.8 
a 1.9.5.1 a TP 66. Zároveň musí být oprava a údržba 
prováděna podle schváleného dopravně inženýrského 
opatření.

(3) Při provádění oprav je třeba posoudit okolní stav ži
votního prostředí. Při provádění celkové výměny ná
těrového systému je třeba konstrukci zabezpečit proti 
úniku abraziva a zbytků nátěrových hmot do okolního 
prostředí, zejména do řek a potoků. Konstrukce musí 
být opatřena osazeným fóliovým obalem nebo leše
ním s fólií, veškeré zbytky látek musí být ekologicky 
likvidovány.

19.B.P8.4 PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 
MATERIÁLŮ

(1) Pro použitý nový nátěrový systém platí požadavky 
podle článku 19.B.4 těchto TKP 19.B.

19.B.P8.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ 
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 
MATERIÁLŮ

(1) Pro odebírání vzorků materiálu a kontrolní zkoušky 
platí článek 19.B.5 těchto TKP 19.B.

19.B.P8.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

(1) Pro vyhodnocení odchylek platí článek 19.B.6 těchto 
TKP 19.B.

19.B.P8.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

(1) Klimatická omezení při opravách musí odpovídat 
požadavkům článku 19.B.7 této kapitoly TKP 19.B. 
Provizorní opravy prováděné za nevhodných klima
tických podmínek, které neodpovídají příslušným 
technologickým předpisům, se nepřipouští.

19.B.P8.8 ODSOUHLASENÍ 
A PŘEVZETÍ PRACÍ

(1) Postupuje se v souladu s článkem 19.B.8 těchto TKP 
19.B a podle pokynů objednatele.

19.B.P8.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

(1) Sledování deformací u PKO ocelových konstrukcí se 
neprovádí.

19.B.P8.10 EKOLOGIE

(1) Při provádění prací při opravách a údržbě ocelových 
konstrukcí platí obecně požadavky kapitoly 1 TKP 
a článek 19.P8.B.3 těchto TKP 19.B této přílohy.

19.B.P8.11 BEZPEČNOST PRÁCE 
A POŽÁRNÍ OCHRANA

(1) Při provádění prací při opravách a údržbě ocelových 
konstrukcí platí obecně požadavky kapitoly 1 TKP 
a článek 19.A. 11 TKP 19.A.

19.B.P8.12 NORMY A PŘEDPISY

(1) Platí článek 19.B.12 této kapitoly TKP 19.B.
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PŘÍLOHA 19.B.P9

Metodika provádění průkazních zkoušek*) 
na odolnost PKO vůči CH.R.L

*) Počáteční zkouška typu výrobku/systému PKO
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19.B.P9.1 ÚVOD

19.B.P9.1.1 Obecně

(1) Tato příloha stanovuje metodiku provádění průkaz
ních zkoušek na odolnost nátěrových a kovových 
povlaků vůči CH.R.L pro ocelové konstrukce po
zemních komunikací.

(2) Metodika je obecně určena ISO 11130 a používá se 
pro systémy PKO s nátěrovými i kovovými povlaky 
na ocelových podkladech.

(3) Průkazní zkouška podle ISO 11130 se realizuje pro 
všechny systémy PKO podle Tabulky II Přílohy 
19.B.P5 TKP 19.B na standardních vzorcích, ve zku
šebním roztoku a provedením zkoušky v REŽIMu
I.

(4) Systémy PKO, pro které budou použity na ocelové 
konstrukce s uvažovaným umístěním do prostředí 
se speciálním korozním namáháním S23 v katego
rii Kl, K2, K4, K5, K8, K10 a Kil, podle Tabulky 
Illb Přílohy P5 TKP 19.B, se provede navíc zkouška 
na vzorcích, se zkušebním roztokem a postupem 
zkoušky v REŽIMu II.

(5) Pokud se na zkoušeném systému PKO v daném po
čtu cyklů neobjeví známky koroze, ve zkoušce bude 
pokračováno až do doby, kdy se známky koroze 
na systému PKO objeví. Ve vyhodnocení zkoušky 
(v Protokolu o zkoušce) bude uveden výsledný počet 
cyklů, u kterého došlo k prvním projevům koroze.

19.B.P19.2 METODIKA ZKOUŠENÍ 
A PROTOKOL O ZKOUŠCE

REŽIM I

(1) Zkušební vzorek pro všechny nátěrové a kovové po
vlaky je vyroben z konstrukční uhlíkové oceli S 235 
dodané podle ČSN EN 10025-2, ve standardní ja
kosti. Rozměr vzorkuje 150mm x 90mm, tloušťka 
vzorkuje 3 mm.

(2) Minimální počet zkoušených vzorkuje 10 kusů.

(3) Příprava vzorků pro zkoušení musí být v souladu 
s postupem, uvedeným v článku 19.B.4.3 TKP 19.B 
a to: (10), (11), (12), (13), (14), (15) a (17).

(4) Všechny hrany a otvor pro zavěšení vzorku musí být 
zaobleny na minimální R=2mm. V případě zkoušení 
systémů pro silniční záchytné systémy budou z hran 
pouze odstraněny otřepy. V případě jiných výrobků, 
které jsou určeny pro žárové zinkování ponorem bu
dou hrany zaobleny.

(5) Zkušební roztok pro režim I (všechny přísady jsou 
uvedeny bez krystalické vody):

5.1 roztok chloridu sodného NaCl 52,5 g ± 1 g

5.2 roztok chloridu vápenatého CaCl, 52,5 g ± 1 g

5.3 roztok síranu sodného Na,S04 0,500g ± 2 mg

5.4 roztok siřičitanu sodného Na,S03 0,250 g ± 2 mg

5.5 roztok thiosíranu sodného Na2S,030,100g ± 2 mg

5.6 destilovaná voda, pH > 5,5 525 ml

(6) Režim zkoušky I: 1 cyklus trvá 24 hodin, a to:

10 minut ponoru do roztoku teploty 25 °C ± 2 °C a

50 minut vysychání při teplotě vzduchu 25 °C ± 2 °C. 
To znamená 1 hodina x 24 = 24 hodin/l cyklus

Celkový počet cyklů je 125 (3000 hodin).

(7) Hodnocení zkoušky jako posouzení změn povlaku 
se provádí vizuálně v souladu s ISO 11130, na všech 
vzorcích, hranách i v otvoru v následujícím roz
sahu:

a. změny vzorku během zkoušení;

b. první známky zjištění korozních produktů (stano
vení doby vzniku);

c. velikost a četnost korozních defektů, důlků, trhlin, 
puchýřů podle ISO 4628;

d. změnajakosti povlaku v časových intervalechjed- 
notlivých cyklů;

e. hloubka a velikost důlků po napadení korozí.

Hodnocení se provádí slovní, musí být uvedeno 
rozhodující časové období, kdy docházelo k zásad
ním změnám jakosti povlaku a prvním projevům 
koroze základního materiálu. Každý vzorek musí 
mít vlastní fotodokumentaci počátečních a koneč
ných výsledků zkoušky, která je součástí protokolu. 
Fotodokumentace před provedením zkoušky a po 
jejím skončení se provádí vždy minimálně v tomto 
rozsahu: 2 snímky z obou čelních stran vzorku 
a 4 hrany, celkem 6 snímků. Výsledkem zkoušení 
je slovní popis výsledného rozsahu a typu koroze 
a podíl poškozené plochy korozí (výsledek nebude 
hodnocen jako: „vyhověl - nevyhověl požadavkům 
předepsaných parametrů“).

(8) Protokol o zkoušce obsahuje:

1. Zkušební laboratoř (název, adresa, vedoucí labora
toře, popř. pracovník, kdo zkoušku prováděl, číslo 
laboratoře se způsobilostí podle TKP 19.B, popř. 
číslo akreditace);

2. Identifikace výrobce hmot (firma výrobce hmot, 
označení hmot, šarže, pro žárový nástřik kovu che
mické složení drátu, datum výroby hmot, firma 
aplikátora hmot, jméno aplikátora, datum jednot
livé technologické aplikace, skladování);
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3. Definice a popis vyhotovení vzorku podle této ka
pitoly TKP 19.B;

4. Popis skladby systému, označení systému podle 
Přílohy 19.A.P5 TKP 19.B, včetně přípravy povr
chu;

5. Popis místa, podmínek (teplota, vlhkost) a doby 
vytvrzování povlaku;

6. Chemický rozbor zkušebního roztoku před a po 
provedení zkoušky, včetně teploty roztoku (pH, 
vodivost, koncentrace Fe3+ nebo Zn:+ iontů);

7. Úhel sklonu vzorku při zkoušení (vzorky budou 
zavěšeny);

8. Popis a výsledky stavu jednotlivých vzorků po 
expozici (rozdělené na jednotlivé cykly po 24 ho
dinách);

9. Popis rozhodujících časových období pro poško
zení povlaku, vývoj koroze základního materiálu, 
náchylnost a citlivost jednotlivých vrstev povlaku 
na zkušební roztok;

10. Popis metody, která byla použita pro čištění vzorku 
po provedené zkoušce;

11. Celkové vizuální hodnocení vzorku;

12. Přílohy: rodné listy vzorků PKO, fotodokumen
tace zhotovení vzorků, fotodokumentace výsledků 
zkoušek;

13. Jméno, datum a podpis odpovědného pracovníka 
laboratoře se způsobilostí podle TKP 19.B.

REŽIM II

(9) Zkušební vzorky pro všechny nátěrové a kovové po
vlaky jsou vyrobeny z konstrukční uhlíkové oceli 
S 235 dodané podle CSN EN 10025-2, ve standardní 
jakosti. Rozměry vzorků a způsob jejich výroby je 
určen v Příloze 19.B.P7 TKP 19.B.

(10) Minimální počet zkoušených vzorků je: 4 kusy A 
(vzorek A1, A2, A3, A4) a 3 kusy vzorek B (vzorek 
B/l, B/2, B/3), celkem 7 vzorků. Pro režim II platí 
vždy zkoušení obou typů vzorků A i B.

(11) Příprava vzorků pro zkoušení musí být v souladu 
s postupem, uvedeným v článku 19.B.4.3 a to: (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) a (17).

(12) Všechny hrany a otvor pro zavěšení vzorku musí být 
zaobleny na minimální R=2mm. V případě zkoušení 
systémů pro silniční záchytné systémy budou z hran 
pouze odstraněny otřepy. V případě jiných výrobků, 
které jsou určeny pro žárové zinkování ponorem bu
dou hrany zaobleny.

(13) Zkušební roztok pro režim II (všechny přísady jsou 
uvedeny bez krystalické vody):

13.1 roztok chloridu sodného NaCl 22g ± 0,2g

13.2 roztok chloridu vápenatého CaCl2 22 g ± 0,2 g

13.3 roztok chloridu hořečnatého MgCl2 21 g ± 0,2 g

13.4 destilovaná voda, pH > 5,5 78 g (78 ml)

(14) Režim zkoušky 11: 1 cyklus trvá 24 hodin, a to: 

Cyklus se skládá z denního a nočního režimu:

• Denní režim, trvající 12 hodin:

40 minut ponoru do roztoku teploty + 5 °C ± 1 °C a

20 minut vysychání při teplotě vzduchu 25 °C ± 
2 °C. To znamená 1 hodina x 12 = 12 hodin/denní 
režim

• Noční režim, trvající 12 hodin:

40 minut ponoru do roztoku teploty -5 °C ± 1 °C a

20 minut vysychání při teplotě vzduchu 25 °C 
± 2 °C. To znamená 1 hodina x 12 = 12 hodin/noční 
režim

Celkový počet cyklů je 125 (3000 hodin).

(15) Hodnocení zkoušky se provádí vizuálně na všech 
vzorcích jako posouzení změn povlaku v souladu 
s ISO 11130, na všech vzorcích, hranách, svarech 
a otvorech v následujícím rozsahu posouzení změn 
povlaku:

a. změny vzorku během zkoušení;

b. první známky zjištění korozních produktů (stano
vení doby vzniku);

c. velikost a četnost korozních defektů, důlků, trhlin, 
puchýřů podle ISO 4628;

d. změnajakosti povlaku v časových intervalech jed
notlivých cyklů;

e. hloubka a velikost důlků po napadení korozí.

Hodnocení se provádí slovní, musí být uvedeno 
rozhodující časové období, kdy docházelo k zásad
ním změnám jakosti povlaku. Každý vzorek musí 
mít vlastní fotodokumentaci počátečních a koneč
ných výsledků zkoušky, která je součástí protokolu. 
Fotodokumentace před provedením zkoušky a po je
jím skončení se provádí vždy minimálně v rozsahu: 
podle Přílohy P7 TKP 19.B. Vzorek B je posuzován 
a fotografován v kompletním stavu a po jeho roze
brání. Výsledkem zkoušení je slovní popis výsled
ného rozsahu koroze a podíl poškozené plochy korozí 
(výsledek nebude hodnocen jako: „vyhověl - nevyho
věl požadavkům předepsaných parametrů“).

(16) Protokol o zkoušce obsahuje:
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1. Zkušební laboratoř (název, adresa, vedoucí labora
toře, popř. pracovník, kdo zkoušku prováděl, číslo 
laboratoře se způsobilostí podle TKP 19.B, popř. 
číslo akreditace);

2. Identifikace výrobce hmot (firma výrobce hmot, 
označení hmot, šarže, pro žárový nástřik kovu che
mické složení drátu, datum výroby hmot, firma 
aplikátora hmot, jméno aplikátora, datum jednot
livé technologické aplikace, skladování);

3. Definice a popis vyhotovení vzorku podle této ka
pitoly TKP 19.B;

4. Popis skladby systému, označení systému podle 
Přílohy 19.A.P5 těchto TKP 19.B. včetně přípravy 
povrchu;

5. Popis místa, podmínek (teplota, vlhkost) a doby 
vytvrzování povlaku;

6. Chemický rozbor zkušebního roztoku před a po 
provedení zkoušky, včetně teploty roztoku (pH, 
vodivost, koncentrace Fe3+ nebo Zn2+ iontů);

7. Úhel sklonu vzorku při zkoušení;

8. Popis a výsledky stavu jednotlivých vzorků po 
expozici (rozdělené na jednotlivé cykly po 24 ho
dinách);

9. Popis rozhodujících časových období pro poško
zení povlaku, vývoj koroze základního materiálu, 
náchylnost a citlivost jednotlivých vrstev povlaku 
na zkušební roztok;

10. Popis metody, která byla použita pro čištění vzorku 
po provedené zkoušce;

11. Celkové vizuální hodnocení vzorku;

12. Přílohy: rodné listy vzorků PKO, fotodokumen
tace zhotovení vzorků, fotodokumentace výsledků 
zkoušek;

13. Jméno, datum a podpis odpovědného pracovníka 
laboratoře se způsobilostí podle TKP 19.B.
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PŘÍLOHA 19.B.P10

Metodika měření a vyhodnocení tlouštěk povlaků PKO 
pro ocelové mosty a konstrukce

(článek 19.B.6)



19.B.P10.1 ÚVOD

19.B.P10.1.1 Obecně

(1) Tato příloha stanovuje metodiku měření tloušťky ná
těrových a kovových povlaků pro ocelové konstrukce 
podle TKP 19.A. Pro sjednocení metodiky měření se 
uvedený postup zapracuje do technologických před
pisů výrobců OK a zhotovitelů PKO (TePř PKO), 
kteří podle této metodiky budou provádět výstupní 
kontrolu povlaků PKO.

(2) Metodika používá tloušťkoměry magnetického typu 
pro nedestruktivní měření tloušťky nemagnetických 
povlaků (organické povlaky a kovové povlaky Zn, 
AI) na magnetických podkladech.

(3) Metodika definuje postup měření tloušťky povlaku 
v souladu s minimální a maximální tloušťkou urče
nou pro jednotlivé systémy podle Přílohy 19.B.P5.

19.B.P10.2 POUŽITÉ ZNAČKY A DEFINICE

„nominální tloušťka suché vrstvy (NDFT)“- tloušťka 
suchého nátěrového povlaku, aplikovaná v jedné nebo 
více vrstvách, předepsaná pro dosažení stanovené 
životnosti nátěrového systému.

„tloušťka suché vrstvy minimální“ - nejnižší akcep
tovatelná tloušťka kovového povlaku/suchého ná
těrového povlaku/duplexního systému, aplikovaná 
v jedné nebo více vrstvách, při jejím nedodržení nelze 
očekávat správnou funkci systému PKO se splněním 
předepsané životnosti.

„tloušťka suché vrstvy maximální“ - nejvyšší akcep
tovatelná tloušťka kovového povlaku/suchého ná
těrového povlaku/duplexního systému, aplikovaná 
v jedné nebo více vrstvách, při jejím překročení nelze 
očekávat správnou funkci systému PKO se splněním 
předepsané životnosti.

„tloušťka místní, minimální“ - nejnižší měřená jed
notlivá hodnota tloušťky povlaku, aplikovaná v jedné 
nebo více vrstvách.

„tloušťka místní, maximální“ - nejvyšší měřená jed
notlivá hodnota tloušťky povlaku, aplikovaná v jedné 
nebo více vrstvách.

„tloušťka povlaku“ - měřená tloušťka povlaku, apliko
vaná v jedné nebo více vrstvách.

„Pravidlo 80/20“ - postup pro vyhodnocení shody mě
řených tlouštěk povlaku. Platí, že systém PKO vyhoví 
stanoveným požadavkům, když pouze 20% naměře
ných hodnot leží v intervalu 80-100% NDFT, žádná 
hodnota však nesmí být nižší než 80% NDFT.

Poznámka: Obecně se předpokládá rozptyl hodnot mezi 80 - 120% NDFT. 
Vyhodnocení měření se provádí statistickými metodami s použitím histo
gramu nebo speciálními programy, založenými na stejném principu, jaký 
je použit v software měřících přístrojů.

19.B.P10.3 Činitelé, ovlivňující
PŘESNOST MĚŘENÍ

Při provádění měření tloušťky povlaků ovlivňují přesnost
měření různí činitelé a to:

(1) Vliv tloušťky povlaku - přesnost měření závisí na 
konstrukci měřícího přístroje a mění se v souvislosti 
s tloušťkou povlaku. Pro systémy stanovené podle 
TKP 19.B nemá tloušťka povlaku zásadní vliv na 
přesnost měření.

(2) Vliv magnetických vlastností kovu - pro vyloučení 
nepřesností způsobených magnetickými vlastnostmi 
kovu má být přístroj kalibrován na povrchu měřených 
konstrukčního dílu ocelové konstrukce.

(3) Vady povrchu kovu - mají zásadní vliv na přesnost 
měření. Povrch musí odpovídat specifikaci podle TKP 
19.A Tabulka 19.A to pro ocelové mostní konstrukce 
kategorie P3 podle EN ISO 8501-3. V případě, že 
při bodovém měření je zjištěna anomálie tloušťky, 
ověřuje se měření postupem stanoveným v dalším 
popisu této metodiky.

(4) Vliv tloušťky podkladového kovu - pro každý měřící 
přístroj existuje kritická hodnota tloušťky podklado
vého kovu. Před každým měřením musí být ověřeno, 
zda zvolený měřící přístroj neměří v oblasti kritic
kých hodnot měřícího přístroje.

(5) Vliv hran - pro každý přístroj platí jiná kritická hod
nota vzdálenosti místa měření od hrany. Obecně platí, 
že vliv hran a měření uvnitř koutu zkresluje měření 
ve vzdálenosti do 20 mm, pokud není speciálně pro 
toto měření přístroj kalibrován.

(6) Vliv zakřivení povrchu - měření je značně ovlivňo
váno zakřivením povrchu. Obecně vliv chyby roste 
se snižujícím se poloměrem zakřivení povrchu. Pro 
jednotlivé přístroje jsou předepsány minimální polo
měry zakřivení konvexních a konkávních povrchů.

(7) Vliv drsnosti povrchu oceli - měření musí být pro
váděno přístrojem kalibrovaným na drsnost povrchu 
vyrobené ocelové mostní konstrukce.

(8) Vliv použitého typu měřícího přístroje - přesnost 
měření tloušťky povlaku je dána typem přístroje a do
kladována Kalibračním listem. Pro potřeby měření 
tlouštěk povlaků ocelových mostních konstrukcí se 
používá externí sonda vhodného typu podle podmí
nek v místě měření a přístupu k němu (standardní 
přímé, pravoúhlé, minisondy, úhlové 45°, atd).

(9) Vliv vad na povrchu povlaku - má zásadní vliv pro 
přesnost měření. V případě vad povrchu povlaku 
(např. stečeniny, nečistoty v povrchu, zvrásnění atd.) 
musí být vady nejprve odstraněny.

(10) Vliv klimatických podmínek - měření za deště, nebo 
na souvisle mokrém povrchu může ovlivnit přesnost 
měření. Proto se za těchto klimatických podmínek 
měření neprovádí.
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(11) Vliv extrémních teplot — možnost měření za vyso
kých/nebo nízkých teplot je omezena typem měřícího 
přístroje. Obecně se má za to, že se měření provádí 
v rozsahu teplot 5-50 °C.

(12) Vliv jakosti (opotřebení) hrotu sondy - může mít 
zásadní vliv na přesnost měření, proto opotřebenou 
sondou není možné měřit.

(13) Vliv vyvíjeného tlaku na sondu/nebo snímač - má 
být bez náklonů, kolmý k povrchu, rovnoměrný.

(14) Vliv stupně vytvrzení povlaku - má zásadní vliv 
na výsledky měření. Měření je nutno provádět po 
takovém vytvrzení povlaku, které je stanoveno výrob
cem hmot/nebo dovozcem/nebo distributorem podle 
klimatických podmínek, za kterých povlak vytvr
zuje. Informace jsou uvedeny v Údajovém listu hmoty 
(DATASHEETu).

19.B.P10.4 KALIBRACE PŘÍSTROJE

(1) Přístroj musí mít platný Kalibrační list a to pro pou
žívanou sondu/nebo snímač. Chyba měření musí být 
taková, aby po provedení kalibrace přístroje a při 
správném postupu měření a nepřesahovala 10% sku
tečné měřené tloušťky nebo 1,5 pm, přičemž platí 
větší z obou hodnot.

(2) Přístroj se kalibruje postupem uvedeným podle EN 
ISO 19840 a to na skutečné ocelové mostní kon
strukci/nebo konstrukčním dílu. V těch případech, 
kdy není známa drsnost podkladu (pouze v přípa
dech dodatečného měření u již dříve provedených 
systémů PKO), se použije hodnota korekčního faktoru 
25 pm.

(3) Před zahájením měření tloušťky PKO zhotovitel i in
spektor provedou ověření kalibrace přístroje podle 
článku 4.1. a 4.2. Výsledky se zapíší do Rodného listu 
PKO měřeného dílce.

překročí 20%, PKO na všech vyznačených místech 
s tloušťkou 80-100% NDFT bude opravena.

Příklad 1

Nominální tloušťka povlaku NDFT je stanovena 
120 pm. Není povoleno dosažení menší hodnoty než 
<80% hodnoty NDFT, což činí 96 pm. První bodové 
měření je 80 pm. Je nutné ověřit měření v souladu 
s článkem 5.1. Ověření se provede opakovaným bo
dovým měřením v dalších 2 bodech, které jsou vzdá
leny od prvního bodu do 40 mm.

Vyhodnocení měření tloušťky:
NDFT stanoveno: 120 pm, 80% hodnoty NDFT je 
96 pm.
První měření: 80pm, hodnota je < 80% hodnoty 
NDFT. Je nutné provést ověřovací měření.
Druhé měření: 129pm, hodnota je > 100% hodnoty 
NDFT.
Třetí měření: 135pm, hodnota je > 100% hodnoty 
NDFT.

Závěr: první bodové měření bylo chybové, protože bylo 
provedeno pravděpodobně v místě anomálie. Obě další 
měření se zahrnou do souboru naměřených hodnot.

Obr. 1 - Postup vyloučení chybového bodového měření 
v případě nátěrových povlaků

O
 první bodové měření <80%, hodnota 1 = 80 pm 

druhé bodové měření, hodnota 2 = 129 pm

třetí bodové měření, hodnota 3 = 135 pm

body ověřovacího měření jsou vzdáleny do 40 mm

19.B.P10.5 JEDNOTLIVÁ MĚŘENÍ PODLE 
CHARAKTERU NÁTĚROVÝCH/ 
NEBO KOVOVÝCH POVLAKŮ 1

(1) Pro nátěrové povlaky platí, že jedno bodové měření 
jejíž samostatnou statistickou veličinou. Pouze v pří
padě, že se při jednom měření zjistí hodnota <80% 
hodnoty NDFT, provede se ověření této hodnoty způ
sobem, uvedeným v Příkladu 1,2 a 3 a na Obrázku 
1,2 a 3. Hodnota se ověřuje dalšími dvěma měřenými 
hodnotami, které jsou vzdáleny od prvního měření do 
40 mm. Pokud i zde jsou zjištěny hodnoty, dosahující 
hodnot < 80% hodnoty NDFT, místo se vyznačí pro 
opravu popisem nesmývatelným popisovačem. Pokud 
se hodnoty pohybují mezi 80-100% NDFT, místo se 
pouze vyznačí nesmývatelným popisovačem a měřené 
hodnoty se zahrnou do souboru naměřených hodnot. 
Soubor naměřených hodnot musí být dále statisticky 
vyhodnocen. Pokud počet naměřených hodnot mezi 
80-100% NDFT v celém souboru měřícího místa

Příklad 2

Nominální tloušťka povlaku NDFT je stanovena 
120 pm. Není povoleno dosažení menší hodnoty než 
<80% hodnoty NDFT, což činí 96 pm. První bodové 
měření je 80 pm. Je nutné ověřit měření.

Obr. 2 - Postup vyloučení chybového bodového měření 
v případě nátěrových povlaků

: 2 :
druhé bodové měření, hodnota 2 = 83 pm

O
první bodové měření <80%, hodnota 1 = 80 pm

třetí bodové měření, hodnota 3 = 70 pm

Í 3 ;

body jsou vzdáleny do 40 mm
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Vyhodnocení měření tloušťky:
NDFT stanoveno: 120 um, 80% hodnoty NDFT je 
96 um.
První měření: 80/um, hodnota je <80% hodnoty 
NDFT. Je nutné ověřit měření.
Druhé měření: 83 um, hodnota je <80% hodnoty 
NDFT.
Třetí měření: 70 um, hodnota je <80% hodnoty 
NDFT.

Závěr: bodové měření je provedeno správně, nejedná 
se o chybové měření, ale hodnota nevyhovuje stano
vené NDFT. Je nutné proměřit celou oblast kolem 
nevyhovujícího bodového měření a místo vyznačit pro 
opravu nesmývatelným popisovačem (nejlépe lihovým 
fixem). Obě nevyhovující hodnoty se zahrnou do sou
boru hodnot naměřených před opravou PKO.

Příklad 3

Nominální tloušťka povlaku NDFT je stanovena 
120pm. Není povoleno dosažení menší hodnoty než 
<80% hodnoty NDFT, což činí 96 pm. Jedno bodové 
měření je 80 pm. Je nutné ověřit měření.

Obr. 3 - Postup vyloučení chybového bodového měření 
v případě nátěrových povlaků

třetí bodové měření, hodnota 3 = 100 pm

druhé bodové měřeni, hodnota 2 = 97 pm

2

(7)

V M první bodové měření <80%,
hodnota 1 = 80 pm

body jsou vzdáleny do 40 mm

Vyhodnocení měření tloušťky:
NDFT stanoveno: 120 pm, 80% hodnoty NDFT je 
96 pm.
První měření: 80pm, hodnota je <80% hodnoty 
NDFT. Je nutné ověřit měření.
Druhé měření: 97pm, hodnota je mezi 80-100% 
hodnoty NDFT.
Třetí měření: 100pm, hodnota je mezi 80-100% 
hodnoty NDFT.

Závěr: Protože jsou všechny tři hodnoty problema
tické, je pravděpodobné, že se jedná o místo s nízkou 
tloušťkou. Místo se vyznačí a provede se doměření 
tloušťky v okolí měřených bodů. Měření se zahrne 
do souboru měřených hodnot. V případě, že počet 
bodových měření mezi 80-100% hodnoty NDFT 
překročí 20%, všechna vyznačená místa se opraví.

(2) Pro kovové povlaky (žárový nástřik) a duplexní sys
témy platí jiný způsob vyhodnocení měření tlouštěk.

Postup je stanoven v Příkladu 4, v souladu s Ob
rázkem 4. V ohraničené oblasti měřené plochy se 
zvolí rovnoměrně po ploše místní plochy například 
A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jednotlivé místní plochy 
A, B, C, D, E, F, G, H, I mají rozměr 1 cm2 a na 
každé této místní ploše se realizují tři měření, ze 
kterých se vypočítá průměrná hodnota. Tato hodnota 
nesmí být nižší než 80% nominální tloušťky NDFT. 
Současně pouze 20 % hodnot se může pohybovat mezi 
80-100 % NDFT. V případě, že při vyhodnocení jed
notlivých místních ploch bude průměrná hodnota 
zjištěna pod touto hranicí bude označena s uvedením 
hodnoty (např. nesmývatelným popisovačem) a bude 
opravena.

Poznámka: Pro opravy kovových povlaků (žárový 
nástřik) platí, že oprava nemůže být prováděna do
datečným doplněním kovu, ale v následující vrstvě 
nátěrového povlaku zesílením tloušťky.

(3) Na Obrázku 4 je vyznačen příklad, jak se měření 
kovových povlaků (žárový nástřik) bude provádět 
a vyhodnocovat.

Příklad 4

Máme stanovenu NDFT = 120 pm. 80% NDFT je 
96 pm. Provedeme měření na vyznačené ploše P 
v každé zvolené místní ploše A, B, C, D, E, F, G, H. 
1. Jednotlivé místní plochy byly zvoleny tak, aby byly 
rovnoměrně rozmístněny na ploše P. V každé místní 
ploše jsou provedena 3 bodová měření.

Místní plocha, průměr A = (125 + 111 + 110)73 = 
115pm, hodnota je mezi 80-100% NDFT

Místní plocha, průměr B= (120 + 123 + 130)73 = 
124pm, hodnota je > 100% NDFT

Místní plocha, průměr C = (135 + 134 + 142)73 = 
137pm, hodnota je > 100% NDFT

Místní plocha, průměr D= (118 + 129 + 115)73 = 
121 pm, hodnota je > 100% NDFT

Místní plocha, průměr E = (141 + 150 + 153)73 = 
148pm, hodnota je > 100% NDFT

Místní plocha, průměr F = (129 + 120 + 115)73 = 
121 pm, hodnota je > 100% NDFT

Místní plocha, průměr G = (126 + 110 + 109)73 = 
115pm, hodnota je mezi 80-100% NDFT

Místní plocha, průměr H = (132 + 127 + 131)73 = 
130pm, hodnota je > 100% NDFT

Místní plocha, průměr I = (111 + 128 + 126)73 = 
122pm, hodnota je > 100% NDFT
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Obr. 4 - Postup měření kovové/nebo kombinované vrstvy povlaku na ploše P

125 pm 120 pm 135 pm

130 pm

111 pm 110 pm 134pm123 pm 142 pm

jednotlivé místní 
plochy mají rozměr118 pm

129 pm
141 pm

129 pm 115 pm

153 pm 120 pm 115 pm150 pm

126 pm
132 pm

111 pm

110 pm
109 pm

127 pm 131 pm 126 pm

Vyhodnocení měřené plochy na základě vyhodnocení 
jednotlivých místních ploch A, B, C, D, E, F, G, H, I:

Místní plochy, průměr (A+ B+C+D+E+F+G+H+I)/9 
= 126 pm. Celkem bylo měřeno na ploše P: 9 míst
ních ploch, z toho 2 místní plochy (A, G) dosáhly 
hodnot mezi 80-100% NDFT, ostatní dosáhly hod
not >100% NDFT. Dvě měření z devíti celkových 
měření je 22,2%.

Závěr: 22,2 % měřených hodnot je mezi 80-100% 
NDFT, plocha P tedy nesplňuje podmínku přípust
ných 20% hodnot z 9 měřených místních ploch 
(pravidlo 80/20).

V žádném případě měření na místních plochách A, B, 
C, D, E, F, G, H, I nebylo zjištěno, že by průměrná 
hodnota byla nižší než 80 % NDFT. Ale v místě A, G 
byly zjištěny hodnoty mezi 80-100 % NDFT, cožjsou 
2 místa z 9 měřených, tedy 22,2%.

Podmínka pravidla 80/20 není splněna, více jak 20% 
hodnot dosáhlo 80-100% NDFT, měřená plocha P 
nevyhovuje požadavkům specifikace PKO a musí být 
opravena.

Plocha P se vyznačí nesmývatelným popisovačem 
a opraví se doplněním tloušťky PKO.

Na ploše P může být z devíti měření pouze jedna 
místní plocha mezi hodnotou 80-100% NDFT.

(4) Z Příkladu 4je zřejmé, jakje důležitá četnost měření 
na stanovené ploše P. Čím vyšší je četnost měření, tím 
je přesnější stanovení tloušťky povlaku.

(5) Doporučený počet měření je uveden v Tabulce 1. 
Podle počtu měření může objednatel posoudit přes
nost stanovení tloušťky povlaku na měřené ploše oce
lové konstrukce.

19.B.P10.6 PODMÍNKY ZAHÁJENÍ 
MĚŘENÍ A POČET MĚŘENÍ 
TLOUŠTĚK PKO

(1) Podmínkou pro zahájení měření tlouštěk PKO in
spektorem je:

• předložení výsledků měření tloušťky povlaku zho
tovitelem stavby, které je vypracováno v souladu
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s touto metodikou, zpracované do protokolu měření 
s vyhovujícími výsledky;

• písemná výzva zhotovitele k provedení měření PKO 
s kladným výsledkem vizuální prohlídky PKO;

• vizuální prohlídka stavu PKO provedená inspek
torem s kladným výsledkem.

(2) Pokud není některá z výše uvedených podmínek spl
něna, nebo je inspektorem zjištěno, že na povrchu 
PKO jsou vady, budou v určeném termínu zhotovi
telem odstraněny.

Poznámka: Obecně ale platí, že měření tloušťky PKO 
prováděné inspektorem objednatele není výstupní 
kontrolou jakosti zhotovitele.

Tab. 1 - Doporučený počet měření na plochu dílce 
OK mostu

Plocha výměry pro měření 
tlouštěk dílce/výrobku m2

Doporučený 
počet měření pro 
nátěrové povlaky

Doporučený počet 
míst měření 

(o ploše 1 cm2) 
duplexní systémy

Do 1 5 5

1-3 včetně 10 10

Větší 3-10 včetně 30-50 30-50

Větší 10-30 včetně 50-80 50-80

větší 30-100 včetně 50-100 50-100

větší než 100, na každých 100 50-100 50-100

(3) Při měření tloušťky PKO se dílec OK rozdělí na jed
notlivá měřící místa podle Obrázku 5.

(4) Každá plocha (měřící místo) se měří podle metodiky 
uvedené na Obrázku 1, 2, 3 a nebo 4, podle typu 
povlaku.

(5) Počet měření odpovídá požadavkům uvedeným v Pro
jektové specifikaci PKO (v ZDS), doporučený počet 
jednotlivých měření je uveden v Tabulce 1. Měření se 
rovnoměrně rozdělí po celé ploše měřícího místa s tím, 
že jednotlivá měření nesmí být provedena v menší 
vzdálenosti od sebe než 40 mm. Při jednotlivém mě
ření tloušťky povlaku a stanovení četnosti měření se 
respektuje technologie aplikace povlaku PKO.

(6) Obecně se předpokládá, že ocelový dílec není delší 
než 30 m. Plocha se rozdělí na jednotlivá měřící 
místa, která se u dílenských nátěrů vyhodnocuje pro 
každý dílec samostatně.

Poznámka: Stěnové výztuhy se měří a vyhodnocují 
společně se stěnou, ale prvky ztužení nebo zavětro- 
vání jsou samostatná měřící místa.

(7) Po skompletování celé délky ocelové mostní konstrukce 
a po dokončení vrchního nátěru, se celková tloušťka 
vyhodnocuje samostatně v měřících místech, rozdě
lených do souborů měřených hodnot na výrobní dílce 
a soubory měřených hodnot montážních svarů. Postup 
je uveden na Obrázku 5. Výsledky měření se zpracují 
do tabulky způsobem, uvedeným v Tabulce 2. Dílenský 
a montážní nátěr se vyhodnocuje samostatně.

(8) Četnost měření (počet naměřených hodnot a jejich roz
místění) má zásadní vliv na objektivní správnost určení 
tloušťky povlaku. Proto by měla být zvolena četnost 
měření podle důležitosti ocelové konstrukce a podle 
nároků na jakost povlaku podle specifikace v ZDS.

Obr. 5 - Rozdělení ocelové mostní konstrukce na jednotlivá měřící místa 

Obr. 5.1 - Rozdělení na měřící místa I nosníku
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Obr. 5.2 - Postup stanovení měřících míst u montážních svarů

300 mm

300 mm

min. 1 000 mm
montážní svar horní/nebo dolní pásnice I nosníku, 
pohled - krajní poloha montážních svarů

Montážní svary se posuzují samostatně s přídavkem + 
min. 300 mm na obě strany od krajní polohy svaru horní/ 
nebo dolní pásnice, min. šířka plochy 1000 mm

Tab. 2 - Zpracování výsledků měření tlouštěk PKO na jednotlivých dílcích OK mostu podle Obrázku 5.3

Měřící místa na povrchu OK dílec Dl (pm) dílec D2 (pm) dílec D3 (pm) dílec D4 (pm) průměr (pm)

I

2

3A

3B

3C atd.

4

5

6

7A

7B

7C atd.

8

9

io

li

12

13A

13B

13C atd.

14 A

14B

15A

15B

15C atd.

16

17

montážní svar mezi dílcem Dl a D2

montážní svar mezi dílcem D2 a D3

montážní svar mezi dílcem D3 a D4
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19.B.P10.7 PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH 
MĚŘENÍ

(1) Výsledky měření se zaznamenávají do samostatného 
protokolu o měření tlouštěk PKO, s rozdělením OK 
na jednotlivá měřící místa, podle Obrázku 5, včetně 
statistického vyhodnocení naměřených hodnot.

(2) Protokol obsahuje:

• označení dílce a objektu, označení stavby;

• schematický nákres dílce a jeho rozdělení na mě
řící místa;

• informace o měřícím zařízení, o typu přístroje 
a sondy a jejich označení, číslo a datum vydání 
Kalibračního listu, přesnost přístroje a chyba mě
ření;

• informace o drsnosti povrchu oceli, použití korekč
ního faktoru;

• teplota povrchu měřeného dílu na začátku, v prů
běhu a na konci měření;

• předpis tlouštěk systému PKO, NDFT, maximální 
a minimální tloušťky;

• údaje, zda se jedná o dílenský nebo montážní ná
těr;

• tabulkový přehled naměřených hodnot tlouštěk 
PKO v měřících místech, Tabulka 2;

• výstup z měřícího přístroje ve formě datového sou
boru jednotlivých měření;

• graficky a statisticky (formou histogramu) vypra
covaný datový soubor měření pro každé měřící 
místo;

• informace o opravách PKO a výsledky opakova
ného měření tloušťky po opravách PKO;

• jméno a podpis inspektora, datum měření a vypra
cování protokolu;

Pro vypracování protokoluje možno použít tiskopis 
Přílohy E z EN ISO 19840. Výsledky se zapíší do 
Rodného listu PKO měřeného dílce.

Obr. 5 - Rozdělení ocelové mostní konstrukce na jednotlivá měřící místa - pokračování 

Obr. 5.3 - Rozdělení na měřící místa u komorového nosníku

1 - horní pásnice (plocha od hrany po první trn)
10 - horní pásnice (plocha od hrany po první trn)

2 - hrana horní pásnice
9 - hrana horní pásnice

11 - hrana horní pásnice 17 - hrana horní pásnice

3 - dolní plocha horní pásnice
8 - dolní plocha horní pásnice 12 - dolní plocha horní pásnice 16 - dolní plocha horní pásnice

15B, 15C, 15D - stěna nad 1 m 3A- stěna do 1 m
13A- stěna do 1 m7B, 7C, 7D - stěna nad 1 m

3B, 3C, 3D - stěna nad 1 m
ISA-stěna do 1 m

7A-stěna do 1 m 13B, 13C, 13D-stěna nad 1

14A-dolní pásnice

14B - výztuhy dolní pásnice

6- hrana stěny 5 - dolní pásnice, včetně svislých částí stěny 4- hrana stěny



PŘÍLOHA 19.B.P11

Časový režim provádění průkazních zkoušek systémů PKO
(článek 19.B.4.3)
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(1) Průkazní zkoušky systémů PKO, popis vzorků je 
uveden v článku 19.B.4.3 Průkazní zkoušky materi
álů a systémů. Tato příloha popisuje skladbu hodin 
zkoušení při průkazní zkoušce, v režimu 2, cyklické 
zkoušky podle ISO 11997-2, tabulka 2 článku 19.B.4.3 
těchto TKP 19.B.

(2) Průkazní zkoušky systému PKO sestávají z:

• urychlených korozních zkoušek podle ČSN EN 
ISO 11997-2 -metodika je popisována zde;

• zkoušek odolnosti vůči CHRL - metodika je uve
dena v Příloze 19.B.P9.

(3) Urychlené korozní zkoušky podle ČSN EN ISO 
11997-2 trvají 1 týden (168 hodin) a skládají z těchto 
dílčích fází a časových režimů:

4 h kondenzace při 50 °C 
(50±3) °C

Umělé stárnutí - 7 dnů (168 h) 
(podle ISO 11507)

4h osvětlení UVA 340 lampami 
při 60 °C (60±3) °C

Průkazní zkouška systému PKO 
podle ČSN EN ISO 11997-2

Cyklická korozní zkouška 
-7 dnů (168 h) 

(podle ISO 11997-1)

60 minut sucha při 35 °C 
(35±2) °C

60 minut spadu solné mlhy
při 23 °C (23±2) °C

denní režim = 24 hodin, střídání 4h UV lampy, 4h kondenzace, celkem 3x

2. den 3. den

1., 3., 5., 7., 9. atd. týden

4. den 5. den 6. den 7. den 1. den

denní režim = 24 hodin, střídání lh solná mlha, lh sucha, celkem 12x

2. den 3. den

2., 4., 6., 8.. 10. atd. týden

4. den 5. den 6. den 7. den

(4) Umělé stárnutí vzorků se systémem PKO se provádí 
podle ISO 11507 a spočívá ve střídání těchto fází:

• 4 hodiny nasvícení vzorku UVA 340 lampou při 
(60±3) °C;

• 4 hodiny kondenzace vody na vzorku při teplotě 
(50±3) °C.

(5) Cyklická korozní zkouška podle ISO 11977-1 spočívá 
ve střídání těchto fází:

• 1 hodina sucha při teplotě (35±2) °C.

(6) V případě trvání zkoušky 2 016 hodin se střídají 
7 denní cykly umělého stárnutí a cyklické korozní 
zkoušky po dobu 12 týdnů (6 + 6 týdnů).

(7) V případě trvání zkoušky 2 688 hodin se střídají 
7denní cykly umělého stárnutí a cyklické korozní 
zkoušky po dobu 16 týdnů (8 + 8 týdnů).

• 1 hodina působení solné mlhy z rozprašovacího
zařízení při teplotě (23±2) °C, mlha musí být rov
noměrně rozptýlena;
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