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21. ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta-
novení, definic, pokynů a doporučení, která jsou uve-
dena v kap. 1 TKP – Všeobecně, na kterou kapitola 21 
navazuje. Použití kap. 21 TKP je možné pouze společně 
s kapitolou 1 TKP.

TKP jsou vydány v tištěné formě (MD ČR) a na elektro-
nickém nosiči CD-ROM (ČKAIT). V případě náhodných 
odchylek platí ustanovení tištěného vydání. Ve smluvních 
vztazích platí vždy tištěná forma.

Kapitola 21 TKP (Izolace proti vodě) obsahuje požadavky 
objednatele stavby na izolační systémy mostovek, beto-
nových povrchů základů, částí spodních staveb a mostů 
s přesypávkou, to je požadavky na izolační systémy jako 
celek, na materiály jednotlivých vrstev, na technologické 
postupy, zkoušení a přejímky a způsob kontrol při ukon-
čení záruční doby. Dále obsahuje požadavky na materiály 
a provedení veškerých prací a úprav, které s provedením 
izolací souvisí, to je zejména napojení jednotlivých vrstev 
izolačních systémů mostovek na detaily mostního vyba-
vení a součásti nosné konstrukce, na mostní svršek, jako 
je napojení na římsy, odvodňovače, odvodňovací trubky, 
mostní závěry a požadavky na dokonalé odvodnění izo-
lační/ochranné vrstvy.

Tato kapitola technických kvalitativních podmínek ob-
sahuje požadavky objednatele stavby na kvalitu výrobků 
a materiálů, technologické postupy, zkoušení a odsouhla-
sování prací při výstavbě, opravách a údržbě.

TKP jsou zpracovány s ohledem na ČSN a jiné technické 
předpisy s tím, že některé články norem upřesňují, do-
plňují nebo upravují. V případech, kdy jsou požadovány 
jiné práce než práce obsažené v této kapitole TKP nebo je 
třeba doplnit ustanovení této kapitoly a v případech, kdy 
se jedná o ojedinělé technické řešení, stanoví objednatel 
potřebné zásady ve zvláštních technických kvalitativ-
ních podmínkách (dále jen ZTKP), případně v jiné části 

smlouvy o dílo. Pro opravy a údržbu platí příloha P1 této 
kapitoly TKP.

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole TKP nejsou 
součástí staveb vyžadujících stavební povolení a jedná 
se o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve 
smyslu §104 zákona č.183/2006 Sb. a § 14 vyhlášky 
č. 104/97 Sb., kde postačí pouze ohlášení speciálnímu 
stavebnímu úřadu, připouští se vypracování projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby. 

Náležitosti zjednodušené dokumentace určí objedna-
tel podle nezbytných potřeb příslušné stavby případ od 
případu (viz Směrnice pro dokumentaci staveb PK). 
Zpravidla postačí specifikace rozsahu prací a požadavků
objednatele s potřebným technickým popisem prací. 
Technický popis a podmínky pro dodržování kvality 
musí odpovídat této kapitole TKP, zde uvedeným ČSN 
a příslušným technickým předpisům.

Kapitola 21 je členěna na dvě části a to technické kvali-
tativní podmínky pro:

A. Izolace mostovek

B. Izolace betonových povrchů základů, částí spod-
ních staveb a mostů s přesypávkou. 

Pro opravy a údržbu izolačních systémů platí zásady 
uvedené v Příloze č. 1 „OPRAVY A ÚDRŽBA“.

Pro provádění, opravy a ochrany betonů se postupuje 
podle TKP kap. 18 a kap. 31. 

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

21.A.1.1 Obecně

Pro zajištění dokonalé ochrany mostovky před účinky 
vody a chemických vlivů musí jednotlivé vrstvy izolač-
ních systémů, materiály těchto vrstev a izolační systémy 
jako celek splňovat kvalitativní požadavky a konstrukční 
zásady stanovené ČSN 73 6242 – Navrhování a provádění 
vozovek na mostech pozemních komunikací a musí být 
provedeny ve shodě s dokumentací stavby, těmito TKP, 
ZTKP a citovanou normou.

Pro izolační systémy požaduje objednatel na zhotoviteli 
stavby předložit ve smyslu kapitoly 1 TKP k odsouhlasení 
Technický a prováděcí předpis (dále TPP).

Izolace mostovky je nutno provádět výhradně z izolač-
ních systémů odzkoušených laboratoří se způsobilostí 
podle metodického pokynu k SJ-PK pro oblast II/3 
– Zkušebnictví.

Není dovoleno nahradit žádnou z vrstev schváleného 
izolačního systému vrstvou jinou. Dále není dovoleno 
jakoukoli vrstvu ze schváleného izolačního systému vy-
pustit nebo doplnit systém vrstvou další. 

Izolační systémy podléhají schválení Ministerstva do-
pravy. Pro schvalování je nutno předložit zejména ná-
sledující dokumenty:

1. certifikáty autorizované/notifikované osoby pro jed-
notlivé výrobky IS

2. protokoly o zkouškách jednotlivých výrobků (zkoušky 
typu)

3. prohlášení o shodě dle čl. 21.A.2.1 těchto TKP

4. doklad o schválení IS ve státě původu

5. bezpečnostní listy výrobků

6. doklady o zkouškách IS jako celku podle příslušných 
ČSN EN uvedených v ČSN 736242

7. přesné uvedení skladby IS včetně jmenovitých tlouš-
tek jednotlivých vrstev, požadavku na mostovku a pri-
mární vrstvu 

8. stanovisko ŘSD/nezávislého jmenovaného specialisty 
odsouhlaseného ŘSD nebo MD

9. porovnání kvalitativních požadavků s ČSN 73 6242 
a posouzení životnosti IS na mostní vozovce pro do-
poručené TDZ

10. TPP

11. reference o realizovaných IS na mostech PK. Pro nové 
IS nebo výrobky IS může být vydáno dočasné schvá-
lení za podmínky úspěšných zkoušek a účasti komise 

3 odborníků při realizaci a následném vyhodnocení 
po 2 až 3 letech provozu.

21.A.1.2 Názvosloví

Názvosloví je uvedeno v ČSN 73 6200 a ČSN 73 6242 
ve smyslu EN 14695.

21.A.1.3 Způsobilost

Izolace mostovek může provádět pouze specializovaný 
zhotovitel a/nebo podzhotovitel, tj. právnická nebo fyzická 
osoba,jejímž předmětem podnikání podle obchodního 
rejstříku je provádění staveb a která má platná proškolení 
pro provádění těchto stavebních prací. Zhotovitel/pod-
zhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřebným 
počtem pracovníků předepsané kvalifikace a potřebným
technickým vybavením.

Zhotovitel/podzhotovitel musí prokázat objednateli způ-
sobilost k zajištění jakosti při provádění izolací mostovek 
podle metodického pokynu k systému jakosti v oboru 
pozemních komunikací SJ-PK oblast II/4 – Provádění 
silničních a stavebních prací, čj. 20840/01-120, ve znění 
pozdějších změn. (Je uveden v úplném znění ve Věstníku 
dopravy č. 18 /2008 a www.pjpk.cz).

Součástí prokazování odborné způsobilosti, zpravidla 
„certifikaci systému managmentu kvality“ pro techno-
logický proces provádění izolací jsou Technologické 
předpisy pro provádění izolací zpracované zhotovite-
lem/podzhotovitelem izolačního systému (TePř), které 
musí být v souladu s TPP izolačního systému.

Zhotovitel musí předložit kopii schvalovacího protokolu 
MD.

Pracovníci musí být vedeni odborníkem s prokazatelnými 
zkušenostmi z provádění stejných nebo obdobných druhů 
izolačních systémů mostovek. Zkušenost s prováděním 
prokazuje zhotovitel také referencemi z provedených izo-
lací mostovek stejného nebo podobného charakteru.

Další podmínkou odborné způsobilosti je technicky způ-
sobilé strojní a pracovní vybavení pro prováděný druh 
izolačního systému.

U nových typů izolačních systémů a ve zvlášť odůvod-
něných případech může objednatel za účelem prokázání 
způsobilosti vyžadovat před zahájením izolačních prací 
zkušební pokládku.

Zhotovitel/podzhotovitel je povinen prokázat též způso-
bilost zkušeben, kontrolního systému a dalších činností, 
které mohou ovlivnit jakost prací.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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21.A.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH  
 MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ

21.A.2.1 Všeobecně

Všechny výrobky, stavební materiály a směsi, které bu-
dou použity na/ke stavbě, předloží zhotovitel objednateli 
ke schválení (viz čl. 7.2 Obchodních podmínek) a záro-
veň 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 
II/5 (č.j. 20840/01-120 ve znění pozdějších změn, úplné 
znění Věstník dopravy č. 18/2008) a to:

a) „Prohlášení o shodě“ vydané výrobcem/dovozcem/
zplnomocněným zástupcem v případě stavebních vý-
robků, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 
Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a pozděj-
ších předpisů;

b) „ES prohlášení o shodě“ vydané výrobcem/dovoz-
cem/zplnomocněným zástupcem v případě staveb-
ních výrobků označovaných CE, na které je vydána 
harmonizovaná norma nebo evropské technické 
osvědčení (ETAG), a na které se vztahuje nařízení 
vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

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

Pokud je to v  ZOP nebo ZTKP požadováno, pak k pro-
hlášením/certifikátům musí být přiloženy nebo poskyt-
nuty k nahlédnutí příslušné protokoly o zkouškách s je-
jich výsledky a dále posouzení splnění požadovaných 
parametrů dle těchto TKP a případných dalších předpisů 
a/nebo změněných (zejména zvýšených) požadavků dle 
ZTKP. Pro mosty na D, R, a sil. I tř. to musí být vždy.

Počáteční zkoušky typu pro výrobky/izolace a průkazní 
zkoušky materiálů musí být provedeny laboratoří se způ-
sobilostí podle Metodického pokynu SJ-PK část II/3. 

Souhlas k použití jiného druhu než určeného v zadá-
vací dokumentaci stavby (ZDS) dává objednatel/správce 
stavby po předložení příslušných dokladů (požadova-
ných ve výše uvedených odstavcích) zhotovitelem stavby. 
Veškeré změny proti ZDS se řeší podle Obchodních pod-
mínek. 

Neschválené výrobky, stavební materiály a směsi nesmí 
být skladovány ani dočasně složeny na staveništi. 

21.A.2.2 Kvalita stavebních materiálů

Popis a kvalita materiálů izolací jsou stanoveny v projek-
tové dokumentaci mostu, která je v souladu s: 

a) touto kapitolou TKP, případně dalšími souvisejícími 
kapitolami a ZTKP,

b) ČSN 73 6242, 

c) příslušnými TP MD (TP 164, TP 178 a TP 211), 

d) TPP zhotovitele/výrobce/dovozce,

e) TePř zhotovitele/podzhotovitele

f) a  dalšími předpisy, pokud jsou uvedeny v ZTKP.

V zadávací dokumentaci jsou určeny specifické poža-
davky na izolační systém. V realizační dokumentaci jsou 
uvedeny podrobnosti konkrétního prováděného schvále-
ného systému izolačního souvrství. 

U izolačních systémů z hmot a výrobků na bázi asfaltů 
musí být použity modifikované asfalty. Výrobky a hmoty
z oxidovaných asfaltů se pro izolace mostovek nepři-
pouštějí.

Materiály na bázi epoxidových pryskyřic (pečetící vrstvy, 
kotevní impregnační nátěry, stěrkování) musí splňovat 
požadavky ČSN 73 6242.

U izolačních systémů z tekutých hmot na bázi poly-
uretanů a metakrylátů musí být splněny požadavky 
ČSN 73 6242, TP 164 a TP 178.

Druh materiálů pro ochranné vrstvy a kryty mostních 
vozovek včetně kvalitativních parametrů stanoví pro-
jektová dokumentace dle zásad uvedených ČSN 73 6242 
s odkazem na příslušné normy ČSN EN 13108-1, ČSN 
EN 13108-2, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 13108-6, ČSN 
13108-7, ČSN 73 6121, ČSN 73 6122 a ČSN 73 6123-1, 
ČSN 73 6131 a TKP kap. 6, 7 a 8.

Jednotlivé vrstvy izolačního systému i vrstev vozovky 
na mostním objektu musí být vzájemně slučitelné tak, 
aby bylo zajištěno jejich vzájemné spolupůsobení i po-
žadovaná přilnavost k podkladu stanovená dle ČSN 
73 6242. 

21.A.2.3 Izolační vrstvy

Skladby jednotlivých druhů izolačních systémů jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci, příp. v ZTKP, ve 
schválení MD ČR a musí být uvedeny v TPP.

1) Asfaltový izolační pás – průmyslově vyrobený plošný 
prefabrikát z modifikovaného asfaltu s vyztužený pro
zajištění mechanických vlastností jednou nebo více 
výztužnými vložkami dodávaný v rolích pro přímé 
užití. Asfaltové hydroizolační pásy musí jako dodaný 
výrobek splňovat veškeré kvalitativní požadavky sta-
novené ČSN 73 6242 a současně hodnoty kvalitativ-
ních parametrů deklarované výrobcem.

2) Asfaltový mastix – vrstva z asfaltové směsi dle ČSN 
73 6242. 

3) Izolace polyuretanové – Izolace z tekutých plastů 
dle ČSN 73 6242 a TP 164. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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4) Izolace polymetylmetakrylátová (PMMA) – izo-
lace dle ČSN 73 6242 a TP 178.

5) Izolace ostatní – různé druhy hmot určené pro prove-
dení izolační vrstvy v izolačních systémech mostovek 
dle podmínek ČSN 73 6242.

 Veškeré uvedené hmoty a izolační systémy jako ce-
lek musí splňovat zvláštní technické předpisy, tedy 
technické předpisy výrobce a příslušného státu. 

 Pro některé hmoty platí ČSN EN 1504-1 až 10.

6) Izolace přímopojížděné 

 Specielní izolační systém, kde izolační vrstvu tvoří 
obvykle polymerní hmoty opatřené na horním po-
vrchu protismykovou a/nebo otěruvzdornou úpra-
vou. Horní povrch izolační vrstvy přichází přímo do 
styku s dopravou, s klimatickými a chemickými vlivy 
a s údržbou. Navrhují se dle TP 211 – Přímopojížděné 
izolace – a TKP kap. 31 a vždy v souladu se schvále-
ným izolačním systémem.

Poznámka:
Specielním řešením jsou cementobetonové kryty z betonu prostého nebo vyztu-

ženého, pro které platí TP 212.
Požadavky stanoví projektová dokumentace stavby, příp. ZTKP. 

21.A.2.4 Ochranné vrstvy a zálivky

Materiály ochranné vrstvy izolačního systému a její 
tloušťky určuje projektová dokumentace v souladu se 
schváleným izolačním systémem a s dodržením poža-
davků dle ČSN 73 6242 a těchto TKP.

Kvalitativní požadavky na stavební materiály a směsi 
jsou uvedeny v ČSN EN 13108-6, NA. Požadavky na 
hotové vrstvy jsou uvedeny v ČSN 73 6122, ČSN 73 6121 
a v TKP kap 7, 8. 

Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty jsou uve-
deny v dokumentaci stavby v souladu s ČSN 73 6242 
a v ČSN EN 14188-1. Pro těsnění spár je nutné používat 
zálivkové hmoty s dlouhodobou funkcí a trvalou sou-
držností se stěnami spár a současně se všemi vrstvami 
konstrukce mostní vozovky. Konstrukční zásady a poža-
davky na šířku, hloubků různých druhů spár jsou uvedeny 
ve vzorových listech VL 4, VL O, VL 2.2.

21.A.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  
 PRACÍ

Před zahájením prací musí zhotovitel/podzhotovitel 
stavby/mostu předložit k odsouhlasení objednateli/ 
správci stavby:

a) TPP izolačního systému,

b) TePř pro konkrétní most v souladu s TPP.

Výše uvedené dokumenty musí předložit zhotovitel/
podzhotovitel v předem dohodnuté lhůtě s objednate-
lem/správcem stavby před zahájením příslušných prací. 

Obvyklá doba je 21 dní, pokud není v ZOP stanoveno 
jinak.

Při provádění izolačních systémů a celé mostní vozovky 
je nutno dodržovat ustanovení těchto TKP a základní 
zásady provádění uvedené v ČSN 73 6242, TPP a TePř 
izolačního systému. 

V TPP zhotovitele musí být především specifikovány
všechny údaje, parametry, zásady a technologické po-
stupy, zkoušky, měření a požadavky na pokládku, údržbu 
a opravy uvedené v této a příslušných kapitolách TKP 
a ZTKP. Tím je také možno zkontrolovat, že požadavky 
TKP a ZTKP jsou splněny.

Objednatel/správce stavby musí s ohledem na dodržování 
technologických postupů uvedených v této kapitole za-
jistit v průběhu provádění izolačních prací stálý odborný 
dozor ve smyslu čl.7.1.4 ČSN 73 6242. 

TePř zhotovitele stavby příp. dokumentace vychází a roz-
pracovává TPP zhotovitele/výrobce/dovozce izolace, 
zejména o pokyny k objednání, k zajištění, k dopravě, 
uložení a zabudování se specifikací pro konkrétní stavbu.
Všechny případné změny oproti TPP zhotovitele/vý-
robce/dovozce je nutno projednat s výrobcem izolace 
a v TePř uvést, že se jedná o změnu.

Obecný TPP musí být předložen objednateli/správci 
stavby při předání nabídky. TePř pro konkrétní objekt 
doplňující obecný TPP o způsob řešení detailů a kont-
rolní a zkušební plán s počtem zkoušek apod., musí být 
objednateli/správci stavby předložen k odsouhlasení před 
zahájením izolačních prací.

Při zpracování TPP/TePř je nutno respektovat ustanovení 
ČSN 73 6242 a těchto TKP.

Zhotovitel izolace mostovky, který prokázal kvalitu 
izolačního systému dle 21.A.2, musí předložit objed-
nateli/zhotoviteli mostního objektu TePř pro provádění 
navrhované skladby izolačního systému, podle kterého, 
po odsouhlasení objednatelem/správcem stavby, je pak 
izolace prováděna.

TePř musí obsahovat pro konkrétní stavbu detailní postup 
prací při provádění jednotlivých vrstev, podmínky, za 
kterých mohou být izolační práce prováděny, kvalitativní 
parametry všech používaných materiálů/výrobků, způsob 
ochrany izolace v průběhu jejího provádění i po jejím 
dokončení, způsob kontroly kvality a způsob odstraňo-
vání případných vad.

Základní obsah TPP:

1. Úvod.

2. Skladba izolačního systému.

3. Materiály/výrobky – popis včetně kvalitativních pa-
rametrů deklarovaných výrobcem, protokoly o zkouš-
kách.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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4. Pracovní podmínky – úprava povrchu podkladu, 
ochrana izolace při provádění, klimatické podmínky, 
apod.

5. Odborné vedení prací (včetně dohledu při provádění 
ochranné vrstvy), strojní vybavení, pracovní pomůcky 
a nářadí.

6. Pracovní postupy – při provádění každé vrstvy izo-
lačního systému (s ohledem na klimatické podmínky 
a pracovní teploty) včetně způsobu řešení a prová-
dění detailů, odvodnění izolační vrstvy, podmínek 
a opatření pro provádění ochranné vrstvy a způsobu 
ochrany izolace. 

7. Jakost a její kontrola.

8. Způsob odstraňování případných vad.

9. BOZP.

10. Odsouhlasení jednotlivých vrstev.

11. Citované a související normy, technické předpisy 
a podklady.

TePř musí doplnit TPP o:

– Detaily pro konkrétní objekt

– Kontrolní a zkušební plán

– Odborné vedení prací s konkrétním pracovníkem 
a uvedeným spojením (telefon, e-mail)

– Podrobné podmínky pro provedení vyrovná-
vek v rámci provedení ochranné vrstvy finišerem
i ručně. 

V případě „vanových“ izolací u oprav je nutno věno-
vat zvýšenou pozornost betonu říms a provést vodone-
propustnou ochranu jejich povrchu dle TKP – kap. 18 
a kap. 31. Úpravy povrchů betonu musí být vodonepro-
pustné a stálé.

21.A.3.1 Úprava povrchu podkladu

Zhotovitel mostu musí předat zhotoviteli izolačního sys-
tému betonový nebo ocelový podklad, který odpovídá 
kvalitativním parametrům stanoveným dokumentací 
v souladu s  ČSN 73 6242. Přípustné tolerance stanoví 
ZDS, resp. RDS v souladu s ČSN 73 6242. 

Povrch ocelové mostovky musí být bezprostředně před 
aplikací antikorozního nátěru otryskán na stupeň očištění 
povrchu Sa 2½ dle ČSN ISO 8501-1, musí být suchý, 
zbaven všech nečistot, předehřátý. Nesmí obsahovat 
žádné zbytky předchozích úprav (nátěry, povlaky apod.). 
Všechny kouty, rohy, styky a spoje mají být navrženy 
se zkosením, veškeré kolmé spoje a styky musí být za-
broušeny bez ostrých hran. Kladné lokální nerovnosti 
větší než 3 mm musí být odstraněny. Požadavky stanoví 
TKP kap. 19.

Povrch mostovky musí být navržen ve sklonu umožňu-
jícím odtok vody z celého povrchu mostovky s tím, že 
výsledný sklon je minimálně 0,5%. Sklon musí odpoví-
dat sklonu vozovky tak, aby byla zajištěna projektovaná 
tloušťka vozovky. Podélný i příčný sklon musí být navr-
žen v souladu s ustanoveními ČSN 73 6201.

Povrch betonové mostovky musí splňovat požadavky 
stanovené v ČSN 73 6242. Musí být proveden z betonu 
min. tř. C 25/30-XF1(2) – viz. ČSN EN 206-1 a TKP 
kap.18. Stáří betonu je doporučeno v souladu se schvá-
leným izolačním systémem 21 dní, v případě „mladého 
betonu“ cca 7 dní (dle ČSN 73 6242 čl.5.5.2).

Vlhkost betonu (neplatí pro mladý beton) musí být nižší 
než 4 % (max. 4 % hmotnostních – nevázané vody v po-
vrchové vrstvě tl. 20 mm).

Pevnost betonu v tahu povrchových vrstev je požado-
vána min. 1,5 N/mm2. Prokáže se odtrhovými zkouškami 
v četnosti dle ČSN 73 6242.

Povrch betonu musí vykazovat drsnou, nikoliv hladkou 
makrotexturu. Hloubka makrotextury povrchu MTD je 
uvedena v ČSN 73 6242.

Proto se k úpravě povrchu betonu nesmí používat hla-
dičky betonu bez další úpravy.

U mladého betonu musí být dosaženo:

– pevnosti v tlaku min. 75% předepsané hodnoty

– pevnosti v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa

– vlhkosti betonu – max 6% (v povrchové vrstvě 0-
20 mm).

Pro PMMA uvádí hodnoty hloubky makrotextury 
TP 178.

Povrch betonu nesmí obsahovat vylouhované cementové 
mléko ani žádné nepřitmelené součásti snižující pevnost 
v tahu povrchových vrstev. Pokud se tyto závady vyskyt-
nou, zhotovitel mostu musí před zahájením izolačních 
prací povrch zdrsnit dle shora uvedených požadavků.

Po vybetonování mostovky, nejpozději před zahájením 
izolačních prací musí být povrch betonové mostovky 
zaměřen a splňovat ustanovení ČSN 73 6242. 

Veškeré úpravy povrchu podkladu zajišťuje a hradí zho-
tovitel mostního objektu, nejsou součástí technologie 
izolačních systémů.

O odsouhlasení povrchu podkladu, kterého se zúčastní 
objednatel/správce stavby, zhotovitel mostu a zhotovitel 
izolačního systému, se sepíše zápis do stavebního deníku 
nebo protokol o převzetí podkladu izolace. 

V Příloze 2 těchto TKP jsou ZÁSADY PRO ÚPRAVU 
BETONOVÉ MOSTOVKY JAKO PODKLADU PRO 
IZOLAČNÍ SYSTÉMY A MOSTNÍ VOZOVKU.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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21.A.3.2 Primární vrstva povrchu mostovky

Primární vrstva se smí provádět pouze na povrch 
mostovky, který splňuje kvalitativní požadavky uvedené 
v tabulce 6 a kapitolách 6 a 7 ČSN 73 6242.

Na upravený betonový podklad se nanáší penetračně 
adhezní nebo kotevní impregnační nátěr a nebo pečetící 
vrstva v souladu se skladbou izolačního systému.

Na upravený ocelový podklad se nanáší nátěr antiko-
rozní v souladu se skladbou prováděného izolačního 
systému.

Primární vrstva se vždy navrhuje a provádí na celé ploše, 
která bude izolována. Primární vrstva může být použita 
k ošetření ploch některých konstrukčních částí, na kte-
rých nebude izolační systém prováděn (boční plochy 
mostovky apod.).

Na povrchu mostovky je nutné provést utěsnění trhlin 
podle projektové dokumentace ve shodě s ČSN 73 6242 
a TKP kap 31. Při šířce trhlin nad 0,2 mm se trhliny utěs-
ňují materiálem pro kotevní impregnační nátěr ve shodě 
s TKP kap. 31, trhliny menší než 0,2 mm se neošetřují. 
Způsob provedení a materiál pro utěsnění trhlin musí být 
uveden v TPP zhotovitele.

a) Penetračně adhezní nátěr

Plní funkci adhezní a částečně i impregnační. Jedná se 
o materiál na bázi modifikovaných asfaltů, rozpouštědel
a adhezních přísad, slučitelný s další vrstvou izolačního 
systému.

Detailní způsob a podmínky pro nanášení nátěru pro 
jednotlivé skladby izolačních systémů musí být uvedeny 
v TPP zhotovitele s dodržením zásad provádění.

Nátěr se nanáší stěrkou nebo válečkem a poté se dopo-
ručuje vkartáčovat nátěr tak, aby pronikl do všech pórů 
podkladu a zajistil tak dokonalé podmínky pro spojení 
izolačního systému s podkladním betonem. Při nanášení 
se nesmí vytvářet kaluže. Musí být natřené všechny plo-
chy, které přijdou do styku s izolací.

Nátěr je nutno nechat řádně zaschnout. Doba potřebná 
k zaschnutí je stanovena v TPP zhotovitele v závislosti 
na druhu podkladu, teplotě, vlhkosti ovzduší apod. (cca 
10-24 hod.).

b) Kotevní impregnační nátěr

Kotevní impregnační nátěr se navrhuje a provádí po celé 
ploše mostovky a na všech dalších vodorovných a svis-
lých plochách, které budou izolovány.

Pokud se po provedení nátěru vyskytnou záporné ne-
rovnosti o hloubce větší než 3 mm, vyplní se tmelem 
z epoxidové pryskyřice a křemičitého písku. Povrch 
vytmelených míst musí být opět opatřen posypem kře-
mičitým pískem.

Mostovka opatřená kotevním impregnačním nátěrem 
není parotěsná. Vlastnosti povrchu betonu mostovky 
opatřené kotevním impregnačním nátěrem nesmí vyka-
zovat nižší hodnoty povrchové pevnosti než má povrch 
betonu před provedením nátěru.

Při návrhu izolačního systému s primární vrstvou tvoře-
nou pouze kotevním impregnačním nátěrem se doporu-
čuje drsnost povrchu mostovky do max. 1,0 mm a vlhkost 
betonu nesmí překročit 4%.

Pro kotevní impregnační nátěr musí být splněny zásady 
uvedené v ČSN 73 6242.

c) Pečetící vrstva

Pokud je objednatelem/správcem stavby z dále uvedených 
důvodů požadován izolační systém s pečetící vrstvou 
nebo je pečetící vrstva dána projektovou dokumentací 
stavby, provede se na kotevní impregnační nátěr další 
vrstva nátěru z téhož druhu epoxidové pryskyřice jako 
u kotevního impregnačního nátěru, tzv. uzavírací nátěr. 

Postup a podmínky pro provádění musí být uvedeny 
v TPP, které musí být v souladu s  ČSN 73 6242.

Pečetící vrstva představuje po vytvrzení vodotěsnou 
i parotěsnou úpravu povrchu mostovky, při vizuálním 
pozorování se povrch jeví uzavřený.

Při provedení izolačního systému s pečetící vrstvou může 
být drsnost povrchu mostovky vyšší než pro samotný 
kotevní impregnační nátěr, vždy však v souladu s tab. 6 
ČSN 73 6242. 

 Na mladý beton lze provádět pouze ty druhy pečetících 
vrstev respektive izolačních systémů, které byly pro po-
užití na „mladý beton“ schváleny.

d) Antikorozní nátěr

Nátěr se provádí na ocelový podklad upravený podle 
čl. 21.A.3.1 těchto TKP jako asfaltový nebo pryskyřičný 
podle TPP zhotovitele se splněním požadavků stanove-
ných v ČSN 73 6242. Druh antikorozního nátěru je dán 
schválenou skladbou izolačního systému.

Po provedení penetračně adhezního, antikorozního, ko-
tevního impregnačního nátěru nebo pečetící vrstvy se 
provádějí další vrstvy izolačního systému v souladu se 
skladbou uvedenou ve schválení MD ČR.

Antikorozní nátěr musí být proveden v co nejkratší době 
po otryskání povrchu mostovky, aby nedošlo ke korozi již 
upraveného povrchu v souladu s TKP, kap. 19.

e) Adhezní nátěr

U některých druhů izolačních systémů slouží k požado-
vanému vzájemnému spojení jednotlivých vrstev izolač-
ního systému, případně k dalším účelům adhezní nátěr. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Adhezní nátěr (můstek) se provádí z modifikovaných
asfaltů nebo speciálních hmot na bázi polyuretanů nebo 
jiných polymerů v souladu se schváleným IS. TPP příp.
TePř specifikuje podmínky provedení jednotlivých ad-
hezních můstků a podmínky pro aplikaci následné vrstvy 
s ohledem na klimatické podmínky apod.

f) Primární vrstva mostovky u jiných izolačních 
systémů, např. metylmetakrylát, se provede podle pří-
slušných TP.

21.A.3.3 Asfaltové izolační pásy

Izolační vrstvy z asfaltových izolačních pásů se provádí 
obvykle celoplošným natavením jedné vrstvy pásů na 
podklad opatřený specielní úpravou povrchu v souladu 
se skladbou uvedenou ve schválení MD ČR – izolace 
jednopásové (izolace dvoupásové).

Při provádění izolační vrstvy z asfaltových izolačních 
pásů je nutno postupovat podle TPP zhotovitele s dodr-
žením zásad uvedených v ČSN 73 6242.

Jako primární vrstva pod asfaltové izolačních pásy se 
provádí kotevní impregnační nátěr, nebo pečetící vrstva 
nebo penetračně adhezní nátěr v souladu se schváleným 
izolačním systémem.

Zejména je nutné dodržovat následující zásady:

– izolační pásy se kladou ve směru podélné osy mostu 
a práce postupují tak, aby přesahy jednotlivých pásů 
byly po směru toku vody, s výjimkou technicky odů-
vodněných případů, např. napojení AIP podél říms,

– přilepení nebo natavení pásů musí být dokonalé, tedy 
v celé ploše pásu. Zkouší se pohledem a ocelovou ku-
ličkou nebo poklepem, pod pásem nesmí zůstat žádné 
dutiny nebo vzduchové bubliny. Po celé ploše pásu 
musí být dosažena přilnavost k podkladu stanovená 
ČSN 73 6242,

– pokud není dosaženo požadovaných hodnot přilna-
vosti nebo v případě vzniku „puchýřů“ je nutno tato 
místa opravit postupem uvedeným v TPP,

– měření hodnot přilnavosti stanovených ČSN 73 6242 
není požadováno v případě celoplošných izolací pod 
římsami(izolační vrstva není vystavena dopravnímu 
zatížení). Celoplošnost natavení pod římsami se 
zkouší pohledem a poklepem nebo ocelovou kulič-
kou,

– dokonalé natavení okrajů pásů – po natavení musí být 
po okrajích pásů viditelný tenký proužek asfaltové 
krycí hmoty (vytlačené z/pod natavovaného pásu). 
V žádném případě však nesmí dojít k nadměrnému 
vytékání hmoty (modifikovaný asfalt) podél okrajů
pásů, které vzniká přehřátím při natavování a je pří-
činou závad v následné ochranné vrstvě,

– při natavování nesmí docházet k přepalování asfaltové 
krycí hmoty pásu (degradace hmoty), které se projeví 

při natavování kouřem, případně i viditelným roztave-
ním hmoty pásu na jeho horním povrchu. V takovém 
případě je nutné regulovat plamen,

– izolační pásy se kladou s přesahem 80-100 mm, 
je nutné celoplošné natavení přesahů; min. 80 mm 
přesahy sousedních pásů v podélném směru, min. 
100 mm v příčném směru,

– u vanových izolací musí způsob napojení izolačního 
pásu na římsu odpovídat principu řešení dle VL4 
– Mosty a TPP zhotovitele odpovídajících pokynům 
výrobce,

– provedení detailů podle dokumentace s dodržením 
principů uvedených ve VL4 – Mosty.

Kvalitativní požadavky na asfaltové izolační pásy a sys-
témy uvádí ČSN 73 6242.

21.A.3.4 Asfaltový mastix 

Při provádění izolační vrstvy z asfaltového mastixu je 
nutno postupovat dle ČSN 73 6242 a TPP zhotovitele.

Asfaltový mastix se navrhuje na betonové a ocelové 
mostovky s maximálním výsledným sklonem 4 % (v pří-
padě zpevnění drtí max. 6 %) v tloušťce a s kvalitativními 
parametry uvedenými v tabulce 5 ČSN 73 6242. 

Na ocelových mostech se pokládá na povrch mostovky 
ošetřený podle ustanovení čl. 4.3.3.5 ČSN 73 6242. 

Na betonových mostech se doporučuje provádět pečetící 
vrstvu podle čl. 4.3.3.3 ČSN 73 6242. Ve všech případech 
se na primární vrstvu pokládá adhezní nátěr ze speciál-
ních nízkoviskozních modifikovaných asfaltů za studena
v množství 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva z použité emulze 
doplněný vložením skelné mřížové textilie (strany oka 10/
10 mm, pevnost v podélném tahu min. 900 N, v příčném 
tahu min. 370 N). Tato opatření eliminují tvorbu puchýřů 
a prokopírování případných trhlin do této vrstvy. 

Povrch asfaltového mastixu je nutno opatřit posypem 
z drceného předobaleného kameniva frakce 2/4 mm 
v množství 1 kg/m2 až 2 kg/m2. V případě AM zpevně-
ného drtí se navrhuje posyp 15 kg/m² až 20 kg/m2 před-
obalené nejlépe předehřáté frakce 4/8 mm nebo 8/11 mm 
a její zaválcování do horké rozprostírané vrstvy.

Důraz při provádění je třeba klást zejména na:

– dodržování předepsaných teplot pro zahřívání směsi 
a její pokládku dle TPP zhotovitele,

– dodržování tloušťky vrstvy.

Při provádění se musí kontrolovat vlastnosti a kvalitativní 
parametry uvedené v ČSN 73 6242. 

V případě výztužné vložky je nutno sledovat dokonalé 
vyrovnání tkaniny a bodové přichycení k podkladu, aby 
při pokládce další vrstvy nedošlo k jejímu shrnutí a tím 
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ke spojení ok nebo k porušení tkaniny (např.terče z mo-
difikovaného asfaltu nebo AM). Vložky musí být suché,
aby došlo k dokonalému propenetrování. Vložky musí 
být zakryté, aby nedošlo k nasáknutí vody nebo vlhkosti 
do izolační vrstvy.

21.A.3.5 Izolace polyuretanové

Pro provádění izolací polyuretanových platí TP 164 
a ČSN 73 6242.

Práce musí být prováděny dle TPP zhotovitele, ve kte-
rém musí být obsažena veškerá ustanovení předpisů 
TP 164.

Izolační vrstva se nanáší po smíchání obou složek v te-
kutém stavu přímo na mostovku upravenou kotevním 
impregnačním nátěrem nebo pečetící vrstvou z dvouslož-
kových epoxidových pryskyřic, případně stěrkováním 
dle schválené skladby izolačního systému. Nanáší se 
převážně strojně – nástřikem nebo ručně nátěrem.

Hmoty s krátkou dobou vytvrzování lze nanášet jedině 
strojně a to vhodným a technicky spolehlivým strojním 
zařízením pro aplikaci dvousložkových materiálů dle 
TPP zhotovitele.

Pro menší plochy a vysprávky jsou určeny hmoty 
s delší dobou vytvrzování prováděné ručně nátěrem. 
Požadovaných izolačních vlastností se u hydroizolací 
polyuretanových dosahuje postupně na stavbě chemic-
kou reakcí při vytvrzování hmoty, proto je pro zajištění 
kvality nezbytné postupovat při všech krocích dle TPP 
zhotovitele a dodržovat zejména:

– klimatické podmínky stanovené pro provádění (tep-
loty ovzduší a povrchu podkladu, teplota rosného 
bodu, vlhkost ovzduší),

– předepsané poměry míchání komponentů (obvykle 
dvousložkové),

– doby zpracovatelnosti a míchání (při ručním naná-
šení),

– předepsané spotřeby hmot v kg/m2 dle návodu vý-
robce a v závislosti na drsnosti povrchu podkladu,

– doby stanovené pro vytvrzení hmoty v závislosti na 
klimatických podmínkách,

– tloušťku hotové izolační vrstvy – min. 2 mm i v mís-
tech přechodů na svislé plochy, rohy, kouty – dle 
pokynů výrobce,

– dokonalost a celistvost v místech napojení na detaily 
mostního vybavení a součásti nosné konstrukce.

Podmínkou výsledné kvality je vyškolený personál, 
kvalitní a spolehlivé strojní vybavení a technologická 
kázeň.

21.A.3.6 Izolace PMMA (polymetylmetakrylát) 

Pro provádění polymetymetakrylátových izo-
lací platí TP 178 Izolační systémy mostů PK – 
Polymetylmetakryláty.

Práce musí být prováděny dle TPP zhotovitele, ve kterém 
musí být obsažena veškerá ustanovení TP 178.

Pro zajištění kvality je nezbytné postupovat při všech 
krocích dle TPP zhotovitele a dodržovat zejména:

– klimatické podmínky stanovené pro provádění (tep-
loty ovzduší a povrchu podkladu, teplota rosného 
bodu, vlhkost ovzduší),

– předepsané poměry míchání komponentů (obvykle 
dvousložkové),

– doby zpracovatelnosti a míchání (při ručním naná-
šení),

– předepsané spotřeby hmot v kg/m2 dle návodu vý-
robce a v závislosti na drsnosti povrchu podkladu,

– doby stanovené pro vytvrzení hmoty v závislosti na 
klimatických podmínkách,

– tloušťku hotové izolační vrstvy i v místech přechodů 
na svislé plochy, rohy, kouty podle dokumentace a po-
kynů výrobce.

– dokonalost a celistvost v místech napojení na detaily 
mostního vybavení a součásti nosné konstrukce.

Podmínkou výsledné kvality je vyškolený personál, 
kvalitní a spolehlivé strojní vybavení a technologická 
kázeň.

21.A.3.7 Izolace ostatní a izolace 
přímopojížděné

Při provádění je nutné postupovat podle TPP zhotovitele, 
přičemž musí být splněny veškeré požadavky stanovené 
technickými předpisy výrobce pro daný druh izolačního 
systému.

U všech druhů těchto izolací je při provádění nutno do-
držovat zejména:

– klimatické podmínky stanovené pro provádění,

– předepsané spotřeby hmot v kg/m2,

– teploty předepsané pro zahřívání a pokládku hmot 
(u izolačních hmot pokládaných za horka),

– doby zpracovatelnosti,

– poměry míchání jednotlivých komponentů (u více-
komponentních),

– celoplošné a rovnoměrné rozprostření hmoty,

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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– předepsanou tloušťku izolační vrstvy v ploše i v mís-
tech napojení na detaily mostního vybavení a součásti 
NK,

– doby předepsané pro vytvrzení hmot před pokládkou 
následné vrstvy.

21.A.3.8 Detaily

Napojení izolace na součásti nosné konstrukce mostu, 
mostního svršku a detaily mostního vybavení je nutno 
provádět v souladu s projektovou dokumentací stavby. 
Při řešení napojení izolace se doporučuje konzultovat 
detaily se zhotovitelem izolačního systému. Způsob ře-
šení má být v souladu s principy uvedenými ve VL4 
– Mosty a s ověřenými detaily doporučenými výrobcem. 
Provádění v místech detailů je nutno věnovat mimořád-
nou pozornost – celistvost napojení, dodržení tloušťky 
vrstvy.

Jedná se o úpravy a přesahy v místech napojení izolace 
zejména:

– u mostních závěrů,

– u odvodňovačů a odvodňovacích trubiček,

– v místě kotvení prefabrikovaných a monolitických 
říms,

– v místech ukotvení závěsů u zavěšených mostů,

– v místě ukončení izolace,

– v místech veškerých ocelových a kovových součástí 
mostovky,

– u spár,

– v místech přesahů pásů (minimalizovat počet vrs-
tev),

– v místě napojení izolace na pracovních spojích v pří-
padě oprav (např. při výměně MZ – viz Příloha 3),

– detaily související s odvodněním povrchu izolace 
v případě ochranné vrstvy z MA i asfaltových vrstev 
vyžadujících zhutnění.

Pro zajištění vodotěsnosti je nutno dodržovat zejména 
následující zásady:

– v místech ukončení izolace, tedy i u veškerých 
součástí nosné konstrukce mostu, mostního svršku 
a prvků mostního vybavení respektovat vždy směr 
stékání vody (přesahy pásů po směru toku vody),

– v místech kotevních šroubů zajistit dokonalé sevření 
izolace v kombinaci se zálivkou nebo tmelem sluči-
telným s ostatními materiály,

– u mostních závěrů zajistit dostatečné (délkové) napo-
jení izolace,

– v místech napojení asfaltových izolačních pásů musí 
být pásy dokonale nataveny a okraje pásů upraveny 
ocelovou stěrkou.

21.A.3.9 Ochranná vrstva

Ochranná vrstva musí zabezpečit spolehlivou ochranu 
izolační vrstvy a současně může plnit i funkci ložné 
vrstvy krytu.

Provádí se v co nejkratším termínu po dokončení izo-
lační vrstvy s výjimkou takového zhoršení klimatických 
podmínek, které by vedlo ke znehodnocení úpravy nebo 
s výjimkou technologicky odůvodněných případů – např. 
izolace pod římsami.

Při ručním pokládání ochranné vrstvy na větších plo-
chách se provádí pokládka průběžně s dokončenými 
úseky izolace. Pokládka na mostech delších než 60 m 
se řídí dle TKP kap. 8, čl. 8.3.7.3, není-li v ZTKP sta-
noveno jinak. 

Při provádění musí být splněny požadavky ČSN 73 6242 
a v ní uvedené normy a další odkazy.

Ochranná vrstva se provádí z asfaltových směsí:

– MA,

– AC,

– SMA,

v tloušťkách podle dokumentace stavby s dodržením 
ustanovení ČSN 73 6242 dle schváleného izolačního 
systému. 

Druh asfaltové směsi pro ochrannou vrstvu AC, MA nebo 
SMA je určen projektovou dokumentaci podle druhu pro-
váděného izolačního systému, přičemž musí být splněny 
kvalitativní požadavky ČSN 73 6242. 

Teplota MA nesmí obecně při pokládce překročit 
+ 250 °C, rovnoměrnou a plynulou pokládkou je třeba 
zajistit, aby izolační vrstva nebyla zahřívána více, než je 
bezprostředně nutné. Maximální teploty MA jsou závislé 
na konkrétním typu izolační vrstvy a musí být uvedeny 
v TePř zhotovitele. 

Při teplotě povrchu pásu nad + 50 °C nelze provádět po-
kládku MA jestliže je výsledný sklon mostovky větší 
než 2,5 %.

Při provádění musí být respektovány podmínky pro pro-
vádění ochranné vrstvy (způsob pojezdu finišerů, max.
možný sklon mostovky, teploty MA při pokládce, apod.) 
uvedené v TePř zhotovitele.

Připouští se vyrovnání výšek na mostovce (viz ČSN 
73 6242 a Příloha 2 těchto TKP).

Pod římsami se ochranná vrstva z MA/AC neprovádí, 
izolační vrstvu je zde nutné chránit (zejména před me-
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chanickým poškozením, otevřeným ohněm apod.) ji-
ným vhodným způsobem, např. asfaltovým izolačním 
pásem zajištěným proti posunutí (např. bodové natavení). 
Způsob ochrany musí být uveden v TPP zhotovitele.

Před prováděním ochranné vrstvy musí být povrch izo-
lační vrstvy suchý, zbavený veškerých nečistot a neu-
chyceného materiálu. Nepřipouští se přítomnost nafty, 
olejů, benzinu a jakýchkoliv dalších látek, které snižují 
vzájemnou přilnavost ochranné a izolační vrstvy a rov-
něž se nepřipouští mechanické poškození a poškození 
působením pohonnými hmotami.

Při provádění ochranné vrstvy nesmí dojít k poškození 
vrstvy izolační.

Při výsledném sklonu mostovky zpravidla větším než 
4 % je u určitých druhů izolačních systémů nutné při 
provádění ochranné vrstvy z MA učinit zvláštní opatření 
(např.: tužší směs, nižší teploty, vložení zpevňující texti-
lie), která musí být uvedena v TPP zhotovitele.

21.A.3.10 Ochrana izolace v průběhu 
provádění

Při provádění izolace musí být respektovány a dodržo-
vány povětrnostní podmínky stanovené normou, a pří-
slušnými TPP. Povětrnostní podmínky jsou pro jednotlivé 
druhy izolačních systémů rozdílné. Společnou podmín-
kou pro všechny druhy je, že nesmí být žádná z vrstev 
prováděna za deště, mlhy a při tvorbě rosy (rosný bod).

Podklad pro provádění každé vrstvy izolačního systému 
musí být suchý, zbavený veškerých nečistot a musí spl-
ňovat další požadavky stanovené pro jednotlivé vrstvy 
normou. Nesmí být znečištěn zejména oleji, pohonnými 
hmotami a jinými látkami, které by způsobily poškození 
vrstvy, snížení přilnavosti vrstvy následné nebo znehod-
nocení jejich vlastností.

V průběhu provádění izolačního systému až po dokon-
čení ochranné vrstvy je nutné veškeré vrstvy chránit proti 
mechanickému poškození. 

Aby se zamezilo jakémukoliv poškození izolačního sys-
tému, je nutno v průběhu provádění jednotlivých vrstev 
dodržovat zásady uvedené v TePř zhotovitele, zejména:

1) během provádění kterékoliv vrstvy izolačního sys-
tému až po dokončení její ochranné vrstvy je povo-
leno pohybovat se po prováděných vrstvách pouze těm 
mechanizmům a dopravním prostředkům, kterými je 
izolační systém prováděn. Jiným mechanizmům a do-
pravním prostředkům je přísně zakázáno se v pro-
storu provádění pohybovat;

2) pneumatiky mechanizmů a dopravních prostředků, 
kterými je izolační systém prováděn, mají být hladké, 
důkladně očištěné;

3) pojíždět je možné pouze se zvýšenou opatrností. 
Mechanizmům a dopravním prostředkům není po-

voleno se na jednotlivých vrstvách otáčet, brzdit nebo 
náhle měnit rychlost pojezdu;

4) pracovníci se mohou po izolačních vrstvách pohybo-
vat pouze ve speciální měkké obuvi; 

5) veškeré vrstvy izolačního systému je nutno chránit 
proti chemickému poškození odkapávajícími oleji, 
pohonnými látkami, ředidly, před otevřeným ohněm 
apod. V případech, kde toto nebezpečí hrozí, je nutno 
učinit příslušná opatření;

6) po dokončení izolační vrstvy se musí zřídit ochranná 
vrstva v co nejkratší době;

7) izolační vrstvu z asfaltových izolačních pásů s tma-
vým povrchem je nutno vhodným způsobem chrá-
nit bezprostředně po jejím dokončení zejména při 
teplotách ovzduší nad + 30 °C a to až do okamžiku 
provedení ochranné vrstvy (např. zakrytím textiliemi 
světlé barvy).

21.A.3.11 Těsnění spár

Při provádění těsnění spár je nutno postupovat dle TPP/
TePř zhotovitele s dodržením zásad provádění uvedených 
v ČSN 73 6242 (s odkazy na další předpisy) a projektové 
dokumentaci

21.A.3.12 Podélné a příčné drenáže 

Materiály pro podélné a příčné drenáže jsou stanoveny 
v ČSN 73 6242 a uvedeny v projektové dokumentaci. 

Pro urychlení odtoku vody se provádějí u mostů s po-
vrchovými MZ podél obrubníků/říms podélné drenáže 
podle ČSN 73 6242, TP 107 a VL4.

U kratších mostů je voda svedena do odvodňovačů na 
nižším konci mostu, přičemž u všech mostních objektů 
musí být zajištěno odvodnění nejnižšího místa mostní 
vozovky respektive povrchu izolační vrstvy a vrstvy 
ochranné – např. odvodňovací trubičkou před mostním 
závěrem.

Způsob osazení podélné a příčné drenáže musí být vyře-
šen v TePř, v projektové dokumentaci a následně v TePř 
zhotovitele a musí být odsouhlasen objednatelem/správ-
cem stavby.

Poznámka:
Minimální vnitřní průměr odvodňovací trubky je 40 mm, šířka příruby má 

být s ohledem na možnost dokonalého napojení izolace minimálně 80 mm. 
Příruba odvodňovací trubky musí být zapuštěna pod povrch mostovky 5 mm 
až 25 mm, přičemž povrch příruby musí na okolní povrch navazovat plynule, 
bez výškového odskoku. Vzdálenosti odvodňovacích trubek závisí na veli-
kosti odvodňované plochy a podélných a příčných sklonech mostovky a jsou 
určeny hydrotechnickým výpočtem. Orientační vzdálenosti odvodňovacích 
trubek – při podélném sklonu větším než 2 % je vzdálenost trubek cca 10 m, 
při podélném sklonu větším než 4 % je vzdálenost odvodňovacích trubek 
cca 15 až 20 m. Zásady pro odvodnění s ohledem na velikost odvodňované 
plochy a sklony mostovky jsou v souladu s  ČSN 73 6242 a musí být uvedeny 
v TePř zhotovitele.
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21.A.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ  
 A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

21.A.4.1 Dodávka a skladování materiálů 
a výrobků

Zhotovitel zodpovídá za dodávku veškerých izolačních 
hmot a výrobků, manipulaci a za způsob skladování. 
Způsob skladování a manipulace musí odpovídat návodu 
výrobce, aby nedošlo k jejich porušení nebo ke zhoršení 
kvality fyzikálními nebo chemickými vlivy (nízké nebo 
vysoké teploty, nadměrná vlhkost ovzduší, sluneční zá-
ření a pod).

Při dodávce izolačních hmot na stavbu zodpovědný zá-
stupce zhotovitele izolačního systému za účasti objedna-
tele/správce stavby kontroluje zejména:

– dodací listy a označení dodávky,

– neporušenost obalů,

– datum výroby,

– záruční lhůty,

– povolenou dobu skladování a způsob skladování,

– klimatické podmínky pro skladování,

– předepsané teploty zpracovatelnosti směsí.

O výsledcích kontrol je nutno sepsat záznam do staveb-
ního deníku.

Tyto i případné další kontroly podle TPP zhotovitele 
pro prováděnou skladbu izolačního systému zajistí na 
svůj náklad zhotovitel izolací. Použity mohou být pouze 
ty materiály a výrobky, u kterých nedošlo k poškození, 
znehodnocení nebo zvlhnutí.

21.A.4.2 Zkoušky typu (Průkazní zkoušky)

Zkouškami typu se ověřují kvalitativní parametry a vlast-
nosti veškerých výrobků, materiálů a hmot jednotlivých 
vrstev izolačního systému a vrstev krytu, vzájemná slu-
čitelnost a přilnavost jednotlivých vrstev a vlastnosti 
izolačního systému jako celku. Hodnoty kvalitativních 
parametrů musí splňovat kvalitativní požadavky stano-
vené v kapitole 5 ČSN 73 6242 a zkoušky dle kapitoly 
6 ČSN 73 6242.

Tyto doklady jsou podkladem pro schválení izolačního 
systému pro používání na mostních objektech PK v ČR. 
Nutným podkladem jsou i Bezpečnostní listy pro vý-
robky dle nařízení ES 1907/2006.

Zkoušky typu zajišťuje zhotovitel izolačního systému. 
Uznávají se i zkoušky typu dle EN provedené v zahraničí 
– např. zkoušky typu provedené v akreditované laboratoři 
výrobce, za podmínek uvedených MP SJ-PK. 

Pro izolace mostovek lze použít pouze ty izolační sys-
témy, které splňují kvalitativní požadavky stanovené 
ČSN 73 6242 nebo normami a předpisy, na které se 
norma odkazuje.

Zhotovitel izolačních prací je povinen předem proká-
zat objednateli kvalitu jednotlivých složek i izolačního 
systému jako celku Prohlášením o shodě, příslušnými 
certifikáty a protokoly o průkazních zkouškách (typu).

Pro zkoušky typu stavebních směsí pro ochrannou vrstvu 
a vrstvy krytu a pro beton platí ustanovení této normy 
a příslušné ČSN a ČSN EN, na které se ČSN 73 6242 
odkazuje.

Výsledky zkoušek typu předkládá zhotovitel v souladu 
s čl. 21.A 2.1 těchto TKP.

21.A.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ  
 A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

21.A.5.1 Kontrolní zkoušky 

Při provádění jednotlivých vrstev izolačního systému 
zajišťuje zhotovitel kontrolní zkoušky za účelem zjištění, 
zda jakostní vlastnosti odpovídají smluvním požadav-
kům, zejména TKP a ZTKP.

Kontrolní zkoušky se provádějí podle plánu kontrolních 
zkoušek (druh, četnost), který pro příslušnou stavbu sta-
noví TePř.

O výsledcích se sepíše protokol, který je součástí staveb-
ního deníku. Výsledky zkoušek musí zhotovitel průběžně 
při provádění jednotlivých vrstev izolačního systému 
předkládat objednateli/správci stavby.

Výsledky kontrolních zkoušek je nutné uchovávat min. 
po dobu trvání záruční lhůty.

Kontrolní zkoušky mohou být prováděny pouze labora-
toří se způsobilostí podle metodického pokynu SJ-PK 
pro oblast II/3 – Zkušebnictví. Tato laboratoř musí být 
odsouhlasena objednatelem/správcem stavby.

Pokud objednatel/správce stavby a jím pověřené osoby 
požádají o přístup do laboratoří a do skladů zhotovitelů, 
do výroben izolačních materiálů/výrobků, je zhotovi-
tel povinen jim přístup zajistit. Zhotovitel odsouhlasí 
s objednatelem/správcem stavby čas a místo zkoušky. 
Objednatel/správce stavby sdělí zhotoviteli nejméně 
24 hod. předem, že se hodlá zkoušky zúčastnit. Jestliže se 
ke zkouškám nedostaví, může zhotovitel provést zkoušku 
jako by tam objednatel/správce stavby byl. Zhotovitel pak 
předá objednateli/správci stavby protokoly o zkouškách 
a ten je musí považovat za správně provedené.

V průběhu provádění jednotlivých vrstev izolačního 
systému provádí zhotovitel zkoušky dle ČSN 73 6242, 
TP a TePř. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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21.A.5.1.1 Povrch podkladu

Zkoušky a kontroly vlastností povrchu podkladu (be-
tonového, ocelového) se provádí v rámci zkoušek při 
provádění mostovky nebo její úpravě, tedy zhotovitelem 
mostovky. Provádí se dle ČSN 73 6242, TP 164, TP 178, 
přičemž musí být splněny kvalitativní požadavky v nich 
uvedené.

O výsledcích zkoušek musí být sepsán protokol, který je 
součástí stavebního deníku.

Zhotovitel izolačního systému buď převezme povrch 
podkladu na základě kladných výsledků zkoušek nebo 
v případě pochybností provede vlastní zkoušky a kont-
roly, zejména:

– pevnost v tahu povrchových vrstev (min 1, 5 N/
mm2),

– nerovnost povrchu (pod latí 2 m dlouhou),

– hloubku makrotextury povrchu (podle tab. 6 ČSN 
73 6242),

– kontrolu lokálních nerovností.

Povrch podkladu musí splňovat požadavky čl. 21.A.3.1 
těchto TKP s ohledem na prováděný druh izolačního 
systému.

O převzetí podkladu musí být sepsán protokol.

Na výškově upraveném povrchu betonové mostovky se 
provádí kontrolní zkoušky kvalitativních parametrů uve-
dených v tabulce 6 ČSN 73 6242 a to v četnostech:

a) pevnost v tahu povrchových vrstev: dle přílohy B:

–  3 zkoušky při ploše mostovky do 100 m2,

–  5 zkoušek na každých 500 m² povrchu mostovky, 

– 9 zkoušek na 1 000 m²,

– 5 zkoušek na každých dalších 1 000 m²;

b) nerovnost povrchu mostovky: četnost – dle poža-
davku objednatele, minimálně 1 měření na 50 m² 
povrchu;

c) hloubka makrotextury povrchu : podle potřeby (zjevné 
rozdíly v drsnosti povrchu mostovky), minimálně 
1 zkouška na každých 500 m² povrchu mostovky;

d) příčný sklon: v příčných řezech po 5 m;

e) zaměření povrchu mostovky v příčných profilech
max. po 5 m dle čl. 4.4.3 ČSN 73 6242 (5 bodů v kaž-
dém profilu na mostovce každého mostu) – pokud
ZTKP/ZOP nestanoví méně;

f) vlhkost – min. 1x denně v den pokládky.

Zkoušky dle a) až e) se provádějí v rámci zkoušek při 
provádění mostovky nebo její úpravě (obvykle zhotovi-
telem mostovky).

Zhotovitel izolačního systému buď převezme povrch 
podkladu na základě kladných výsledků zkoušek nebo 
v případě pochybností provede vlastní zkoušky a kont-
roly, zejména:

– pevnost v tahu povrchových vrstev (min. 1,5 N/mm2) 
– i pod římsami;

– nerovnost povrchu;

– hloubku makrotextury povrchu (drsnost);

– kontrolu lokálních nerovností.

Pokud povrch podkladu nesplňuje požadavky uvedené 
v tabulce 6 ČSN 73 6242, musí být upraven – otryskán 
na požadovanou hloubku makrotextury povrchu, lokální 
nerovnosti vyspraveny v souladu s čl. 4.4.4 citované 
normy.

Bezprostředně před prováděním primární vrstvy na po-
vrchu mostovky musí zhotovitel izolačních prací provést 
následující měření:

– Vlhkost betonového podkladu – bezprostředně před 
zahájením izolačních prací se provede 1 zkouška 
sestávající ze 3 měření vztaženo na plochu denní 
pokládky. Beton nesmí obsahovat více než 4,0 % 
hmotnosti nevázané vody v povrchové vrstvě tloušťky 
20 mm. V případě, že v průběhu izolačních prací ne-
jsou zaznamenány atmosférické srážky, není nutné 
měření vlhkosti betonového podkladu v následujících 
dnech provádění izolací opakovat. Měření vlhkosti 
betonového podkladu se provádí gravimetrickou me-
todou nebo CM přístrojem.

 Při prokazatelně suchém počasí a stáří betonu nad 
21 dní (letní měsíce, min. 3 dny před zahájením 
izolačních prací nebyly zaznamenány atmosférické 
srážky) může objednatel/správce stavby od měření 
vlhkosti ustoupit.

 Měření vlhkosti se neprovádí v případě provádění 
pečetící vrstvy z epoxidových pryskyřic schválených 
na mladý beton, to je beton stáří 7 dní a splňující 
požadavky ČSN 73 6242.

– Povrchová teplota betonu – musí být dodrženy teploty 
stanovené v ČSN 73 6242 a v TPP zhotovitele pro 
prováděný druh izolačního systému.

– Teplota ovzduší a relativní vlhkost vzduchu – měří 
se min. 2x denně, musí být dodrženy teploty stano-
vené v příslušných ČSN EN podle druhu izolačního 
materiálu, podle TP 164, TP 178, TP 211 a uvedené 
v TPP zhotovitele.

– Stanovení teploty rosného bodu – při provádění kotev-
ních impregnačních nátěrů/pečetících vrstev – teplota 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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povrchu podkladu musí být min. o 3 °C vyšší než je 
hodnota rosného bodu.

– U ocelové mostovky stupeň očištění povrchu dle ČSN 
ISO 8501-1 a TKP kap. 19.

Pokud zjištěné hodnoty nejsou v mezích stanovených pro 
provádění dané vrstvy izolačního systému, práce nesmí 
být zahájeny/musí být přerušeny. O výsledcích měření je 
nutno sepsat zápisy do stavebního deníku.

21.A.5.1.2 Penetračně adhezní a antikorozní nátěr

Kontroluje se dle TP 164, TP 178, TP 211 a norem 
(čl. 5.3.3.2 a 3 ČSN 73 6242) a TPP zhotovitele a to ze-
jména:

– kvalita rozprostřené hmoty, celistvost nátěru – pohle-
dem,

– dodržení množství hmoty na plošnou jednotku – sle-
dováním skutečně zpracovaného množství,

– způsob ředění nátěrů dle návodu výrobce,

– lhůty předepsané pro zaschnutí nátěru (odpaření roz-
pouštědel),

– zaschnutí nátěru – dotykem ruky,

– u antikorozního nátěru relativní vlhkost vzduchu 
a teplota rosného bodu.

21.A.5.1.3 Kotevní impregnační nátěr, pečetící 
vrstva

Kontroluje se postup, kvalita prováděných prací a pod-
mínky stanovené pro provádění uvedené v kapitole 7 
ČSN 73 6242 a v TPP zhotovitele izolačního systému 
a to zejména:

– značení obalů, datum výroby, záruční lhůty;

– kvalita smíchání obou komponentů měřením doby 
míchání, případně vizuální kontrolou rovnoměrnosti 
rozptýlení pigmentu;

– podmínky přípravy hmoty – speciální dvousložkové 
epoxidové pryskyřice, způsob nanášení, vytvrzování;

– celistvost a rovnoměrnost provedení nátěrů – vi-
zuálně;

– spotřeba epoxidové pryskyřice v kg/m2 plochy;

– kvalita provedení a předepsaná frakce zdrsňujícího po-
sypu – celistvost, rovnoměrnost – pohledem, dotykem;

– dodržení způsobu přípravy vyrovnávacího tmelu 
a kvalita vyplnění záporných nerovností podkladu 
– stěrkování podle TPP zhotovitele včetně celistvosti 
a rovnoměrnosti posypu;

– stupeň vytvrdnutí kotevního impregnačního nátěru 
– dotykem ruky a kontrolou délky doby tuhnutí;

– odstranění neukotvených zrnek křemičitého písku;

– celistvost a kvalita provedení v místech detailů;

– měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu pro sta-
novení teploty rosného bodu – je nutné opakovat 
i v průběhu provádění tehdy, jestliže zjištěná teplota 
povrchu podkladu se před zahájením prací blížila 
min. povolené hodnotě, to je minimálně o 3 °C vyšší 
než je teplota rosného bodu; měření se provádí mini-
málně dvakrát denně.

Na pečetící vrstvě se v odůvodněných případech (uve-
deno v ZTKP) kromě výše uvedených kontrol provádí 
následující zkoušky:

– Přilnavost pečetící vrstvy k betonovému podkladu 
(min. 1,5 N/mm2).

Poznámka: 
Zkoušku přilnavosti pečetící vrstvy se připouští provádět i nedestruktivním 

způsobem, to je bez vyřezání pečetící vrstvy kolem zkušebního terče. Pokud 
je při takto prováděné zkoušce dosaženo min. 1,5 násobku požadované 
hodnoty přilnavosti bez zjevného narušení, zkouška se ukončí a zkušební 
terč se z povrchu pečetící vrstvy odstraní. 

– Nepropustnost pečetící vrstvy – zkouška se pro-
vádí dle přílohy D ČSN 73 6242. Zkouška je do-
poručena na mostních objektech na dálnicích, 
rychlostních silnicích a rychlostních místních ko-
munikacích, v případě pochybností o kvalitě na 
silnicích I. třídy. Zkoušku nepropustnosti je možné 
provádět nejpozději do 4 dnů po vytvrdnutí peče-
tící vrstvy a pouze na suchém povrchu (vysušeném). 
Zkouška nepropustnosti se provádí v četnostech 
minimálně jedno měření na každých 20 m² plochy 
(rovnoměrné rozmístění).

Poznámka: 
Zkouška nepropustnosti provedená po delší době (více než 4 dny) je nevypo-

vídající. Nepropustnost se pak doporučuje ověřit jiskrovou zkouškou dle 
přílohy E ČSN 73 6242. 

Veškeré naměřené hodnoty a výsledky kontrol musí být 
zaznamenány. 

21.A.5.1.4 Penetračně adhezní nátěr

Kontroluje se postup provádění dle kapitoly 7 ČSN 
73 6242 a TPP zhotovitele a kvalita prováděných prací 
a to zejména:

– značení obalů, datum výroby, záruční lhůty;

– způsob ředění nátěrů dle návodu výrobce;

– měření teploty a vlhkosti ovzduší a teploty povrchu 
podkladu minimálně dvakrát denně;

– kvalita rozprostřené hmoty, celistvost nátěru – pohle-
dem;

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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– dodržení předepsaného množství hmoty na plošnou jed-
notku – sledováním skutečně zpracovaného množství;

– lhůty předepsané pro zaschnutí nátěru (odpaření roz-
pouštědel);

– zaschnutí nátěru – dotykem ruky.

Přilnavost k podkladu se ověřuje při zkoušce přilnavosti 
izolační vrstvy.

21.A.5.1.5 Antikorozní nátěr

Kontroluje se dle požadavků uvedených v 7.3.1 a 7.3.2 
ČSN 73 6242, přičemž detailně musí být druhy zkou-
šek a kontrol a jejich četnost uvedeny v TPP zhotovitele. 
Kontroluje se zejména:

– značení obalů, datum výroby, záruční lhůty;

– kvalita a teplota povrchu ocelové mostovky dle po-
žadavků v 7.3.1 (otryskání, stupeň očištění Sa 2½, 
zaoblení hran apod.);

– kvalita rozprostřené hmoty, celistvost nátěru – pohle-
dem;

– dodržování spotřeby hmot na plošnou jednotku – sle-
dováním skutečně zpracovaného množství;

– doby předepsané pro zaschnutí nátěru – dle TPP zho-
tovitele;

– teplota ovzduší, relativní vlhkost vzduchu a teplota 
povrchu ocelové mostovky – měří se minimálně dva-
krát denně; 

– rosný bod – teplota povrchu mostovky musí být mi-
nimálně o +3 °C vyšší než teplota rosného bodu.

Přilnavost antikorozního nátěru k podkladu se obvykle 
ověřuje při zkoušce přilnavosti izolační vrstvy, samo-
statně se zkouška přilnavosti antikorozního nátěru pro-
vádí pouze v případě pochybností o kvalitě.

21.A.5.1.6 Asfaltové izolační pásy

Kontroluje se dle čl. 21.A.3.3 těchto TKP, kapitoly 7 ČSN 
73 6242 a to zejména:

– technické údaje na obalech, datum výroby a způsob 
skladování, neporušenost obalů a pásů,

– kvalita natavení pásů k podkladu po celé ploše pásu 
pohledem, poklepem, ocelovou kuličkou,

– kontrolou dokonalého natavení okrajů pásů – je vi-
ditelný proužek asfaltu po celém obvodu nataveného 
pásu,

– způsob natavování – nesmí vznikat kouř a nesmí do-
cházet k viditelnému tavení krycí hmoty pásu na hor-

ním povrchu (degradace asfaltové krycí hmoty) ani 
k nadměrnému vytékání krycí hmoty podél okrajů 
pásů,

– dodržování příčných a podélných přesahů,

– přilnavost k podkladu – podle ČSN 73 6242 příloha 
B, zkoušky přilnavosti se smí provádět pouze v roz-
mezí teplot od + 5 °C do + 23 °C,

– požadovaná hodnota přilnavosti k podkladu:

 min. 0,4 N/mm2 … při + 23 °C,
 min. 0,7 N/mm2 … při + 8 °C.

Pro vyhodnocení zkoušky prováděné v teplotním roz-
mezí od + 8 °C do + 23 °C se použije lineární interpolace. 
Při překročení uvedeného teplotního intervalu se použije 
graf závislosti přilnavosti asfaltového izolačního pásu na 
teplotě vydaný a garantovaný výrobcem pásu.

Měření přilnavosti není požadováno pod římsami – ne-
pojížděno. Vzhledem k tomu, že zkoušky přilnavosti jsou 
destruktivního charakteru, doporučuje se provádět je 
v minimální četnosti. 

Četnost: 

a) minimálně 3 zkoušky na každých 500 m² izolační 
vrstvy;

b) minimálně 5 zkoušek na každých 1 000 m² izolační 
vrstvy;

c) minimálně 3 zkoušky na každých dalších 1 000 m² 
izolační vrstvy.

21.A.5.1.7 Asfaltový mastix 

Kontroluje se dle ČSN 73 6242, čl. 6.3.4.2. 

21.A.5.1.8 Izolace polyuretanové

Kontroluje se dle ČSN 73 6242, čl. 6.3.4.3.

Druhy a četnost zkoušek jsou uvedeny v TP 164 a musí 
být uvedeny v TPP.

21.A.5.1.9 Izolace PMMA

Kontroluje se dle ČSN 73 6242, čl. 6.3.4.4.

Druhy a četnost zkoušek jsou uvedeny v TP 178 a musí 
být uvedeny v TPP zhotovitele. 

21.A.5.1.10 Přímopojížděné izolace

Zkoušky se provádí dle TP 211 a pokynů výrobce. Druh 
a četnost zkoušek musí být uvedeny v TPP zhotovitele.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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U všech druhů těchto izolací se kontroluje zejména:

– značení obalů, datum výroby, záruční lhůty,

– klimatické podmínky pro provádění – teplota a vlh-
kost ovzduší, teplota povrchu podkladu, rosný bod,

– dodržování technologických postupů dle TPP zhoto-
vitele (v souladu s návodem výrobce),

– doby předepsané pro zpracování a vytvrzení hmot,

– teploty směsí při zpracování a pokládce (u hmot na 
bázi asfaltů),

– předepsané množství hmot na jednotku plochy,

– tloušťky jednotlivých vrstev,

– vytvrzení hmoty (u hmot na bázi epoxidových prys-
kyřic, akrylátů apod.),

Hodnota přilnavosti k podkladu – musí odpovídat hod-
notám deklarovaným výrobcem a ČSN 73 6242.

21.A.5.1.11 Izolace ostatní 

Zkoušky se provádějí dle zvláštních technických před-
pisů příslušného státu a pokynů výrobce. Druh a četnost 
zkoušek musí být uvedeny v TPP zhotovitele izolačního 
systému.

U všech druhů těchto izolací se kontroluje zejména:

– technické údaje na obalech, datum výroby, způsob 
skladování, neporušenost obalů;

– dodržování technologických postupů dle TPP zhoto-
vitele (v souladu s návodem výrobce);

– doby předepsané pro zpracování a vytvrzení hmot;

– teploty směsí při zpracování a pokládce (u hmot na 
bázi asfaltů);

– předepsané množství hmot na jednotku plochy;

– tloušťky jednotlivých vrstev;

– vytvrzení hmoty (u hmot na bázi epoxidových prys-
kyřic, akrylátů apod.);

– hodnota přilnavosti k podkladu – musí odpovídat 
hodnotám deklarovaným výrobcem a požadavkům 
stanoveným touto normou – min. hodnota 0,7 N/mm2 
při +8°C, min. 0,4 N/mm2 při +23°C.

POZNÁMKA
U izolačních vrstev na bázi modifikovaných asfaltů s vysokou elasticitou (např.

BAKOR 790-11, ETANPLAST, FLEXIGUM HP) se měření přilnavosti v tahu 
v rámci kontrolních zkoušek neprovádí (nelze provádět). Přilnavost k pod-
kladu se ověřuje v rámci zkoušek typu zkouškou přilnavosti ve smyku dle 
ČSN EN 13653.

21.A.5.1.12 Ochranná vrstva

Kontroluje se dle čl. 21.A.3.9 a čl. 21.A.3.10 těchto 
TKP a ČSN 73 6242. Nutné je zkontrolovat i odvodnění 
ochranné vrstvy, je-li provedena z MA. 

Tloušťka ochranné vrstvy a dalších vrstev krytu se kon-
troluje: 

a) Geodetickou metodou výpočtem ze zaměření 
mostovky a jednotlivých vrstev v příčných profilech
po 5 m (minimálně ve 3 bodech každého profilu) dle
Tabulky A.2 ČSN 736121. Geodetickou metodu lze 
použít na menších mostech, u mostů větších rozpětí 
(zejména u vícepolových mostů) může být použita 
pouze za podmínky provádění obou měření za po-
dobné teploty nosné konstrukce na stejných bodech 
(max. rozdíl teplot ± 2 ºC), pokud není známa závis-
lost posunu NK na její teplotě.

b) Odměřením od referenční roviny (ČSN 736121 
tab. 14) ve stejných profilech a bodech jako u geode-
tické metody.

c) Tloušťka obrusné (ložní) vrstvy na malých mos-
tech bez povrchových MZ, kde se pokládka vrstev 
vozovky provádí kontinuálně (zkoušky asfaltových 
směsí a vrstev se samostatně pro most neprovádí), 
se kontroluje metodou dle bodu a) tohoto článku. 
V ostatních případech se kontrola tloušťky provede 
podle metody b) tohoto článku a na vývrtech (si-
tuovaných ve stanovených bodech příčných profilů)
v četnosti min. jeden vývrt na 1000 m2, avšak min. 
2 vývrty na jeden hodnocený celek. Na vývrtech se 
provedou i další zkoušky (míra zhutnění a mezerovi-
tost, v případě ložní vrstvy i spojení vrstev).

Poznámka: 
Situování vývrtů v bodech měření od referenční roviny, zajišťuje nepoškození 

izolace (příčné profily je nutno trvalým způsobem vyznačit na římsách).

21.A.5.1.13 Těsnění spár

Kontroluje se dle ČSN 73 6242, čl. 6.3.6.

21.A.5.1.14 Obecně

U všech druhů izolačních systémů se na stavbě kont-
roluje:

– technické údaje na obalech, datum výroby, způsob 
skladování, neporušenost obalů;

– dodržování technologických postupů dle TPP zhoto-
vitele (v souladu s návodem výrobce);

– dokonalé provedení izolace v místech napojení na 
prvky součástí nosné konstrukce, mostního svršku 
a vybavení (odvodňovače, mostní závěry, obrubníky, 
kotvení říms, závěsy apod.) – pohledem, poklepem;

– provedení detailů podle dokumentace stavby v sou-
ladu s principem řešení dle VL4 – Mosty;

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



18

– odvodnění izolační vrstvy dle RDS (vzdálenosti, prů-
měr, vyústění odvodňovacích trubiček, odvodnění 
nejnižšího místa, podélné a příčné drenáže) a TP 
107;

– Kontrolní zkoušky drenážního polymerbetonu se 
provádí dle TKP 18.

21.A.5.2 Zkoušky objednatele

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr-
nosti zkoušek zhotovitele nebo v případě pochybností, 
je oprávněn objednatel/správce stavby provádět kdykoli 
v průběhu prací vlastní zkoušky a kontroly. Jedná se ze-
jména o následující zkoušky a kontroly:

– kvalita provedení jednotlivých vrstev – celistvost 
a rovnoměrnost nátěrů a posypů, tloušťky vrstev, 
nerovnosti, lokální prohlubně,

– jakost jednotlivých výrobků a složek izolačního sys-
tému a spotřeby hmot v kg/m2,

– respektování klimatických podmínek v průběhu pro-
vádění, kontrola teploty rosného bodu při provádění 
kotevních impregnačních nátěrů/pečetících vrstev 
a izolací polyuretanových a PMMA – dle TPP zho-
tovitele,

– kvalita celoplošného natavení pásů,

– dodržování příčných a podélných přesahů,

– přilnavost k podkladu,

– kvalita provedení izolace v místech napojení na římsy, 
mostní závěry, odvodňovací trubky, odvodňovače,

– dodržování technologických postupů dle TPP zhoto-
vitele a postupů pro odstraňování vad,

– neporušenost izolační vrstvy.

Zkoušky zadává objednatel/správce stavby laboratoři se 
způsobilostí podle metodického pokynu k SJ-PK pro ob-
last II/3 – Zkušebnictví. V případě potvrzení pochybností 
objednatele/správce stavby o kvalitě výrobků, hmot nebo 
prací uhradí náklady na provedení zkoušek zhotovitel dle 
TKP – kap. 1 Všeobecně.

Případný odběr vzorků provádí objednatel/správce stavby 
za účasti zhotovitele izolačních prací.

21.A.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky jsou uvedeny v ČSN 73 6242 a v ní 
citovaných normách a příslušných TKP a TP (TP 164, 
TP 178, TP 211). 

21.A.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Izolační práce je možno provádět pouze ve vhodných kli-
matických podmínkách, které jsou uvedeny v příslušných 
materiálových normách, TP 164, TP 178, TP 211 a těchto 
TKP, detailně pak v příslušných TPP zhotovitele pro 
prováděnou skladbu izolačního systému respektujících 
pokyny výrobce materiálů/výrobků.

Izolační práce nesmějí být prováděny za deště, mokra ani 
při tvorbě rosy. Vlhkost a teplota betonového podkladu 
musí před zahájením izolačních prací splňovat požadavky 
uvedené v čl. 21.A.3.1. Izolační práce se mohou provádět 
v nepříznivých klimatických podmínkách jen za uprave-
ných podmínek a to např. zateplené stany apod.

Pásové izolace nesmějí být prováděny tehdy, pokud tep-
lota ovzduší je nižší než + 3 °C, pokud TPP nestanoví 
jinak. Asfaltový mastix může být pokládán jen pokud 
teplota ovzduší neklesne pod + 10 °C.

Zpřísněné podmínky jsou pro provádění pečetících vrs-
tev/kotevně impregnačních nátěrů z epoxidových prys-
kyřic a izolací polyuretanových a PMMA. Práce s epo-
xidovými pryskyřicemi mohou být prováděny pouze 
tehdy, pokud:

– teplota povrchu podkladu je vyšší než + 8 °C a nesmí 
překročit + 40 °C,

– teplota povrchu podkladu musí být minimálně 
o + 3 °C vyšší než je teplota rosného bodu,

– maximální přípustná relativní vlhkost vzduchu 
je 75 %, minimální přípustná teplota vzduchu je 
+ 10 °C.

Obdobná klimatická omezení platí dle TP pro izolace 
polyuretanové a PMMA dle TPP zhotovitele odpovída-
jících příslušným TP.

Pro každý druh prováděného izolačního systému musí 
být respektována klimatická omezení, která musí být 
uvedena v TPP zhotovitele.

21.A.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ  
 PRACÍ

21.A.8.1 Odsouhlasení prací

Odsouhlasení prací znamená, že izolační práce byly pro-
vedeny v souladu se závazky zhotovitele uvedenými ve 
smlouvě o dílo, to je, že skladba izolačního systému, na-
pojení izolačních vrstev na prvky mostního příslušenství 
a vybavení mostu a odvodnění izolační/ochranné vrstvy 
je provedeno v souladu s dokumentací (kde by mělo být 
všechno podrobně specifikováno), s TPP zhotovitele,
VL4 – Mosty a že kvalita materiálů/výrobků jednot-
livých vrstev izolačního systému i izolačního systému 
jako celku a jeho provedení odpovídá požadavkům těchto 
TKP, ZTKP a tím požadavkům stanoveným příslušnými 
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normami a TP a byla použita skladba izolačního systému, 
který byl schválen MD ČR.

Odsouhlasení provádí správce stavby po dokončení každé 
vrstvy izolačního systému před započetím další vrstvy.

Ochranná vrstva je vždy součástí izolačního systému.

Požadavek na odsouhlasení prací/jednotlivých vrstev izo-
lačního systému předává zhotovitel objednateli/správci 
stavby písemnou formou. K žádosti se přikládají doklady 
prokazující řádné provedení prací dle TKP kapitoly 1, 
zejména:

a) výsledky kontrolních zkoušek a měření (jednotlivých 
vrstev a materiálů pro tyto vrstvy) jejich porovnání 
s TKP, ZTKP, příslušnými ČSN a TP, hodnotami de-
klarovanými výrobcem a s průkazními zkouškami,

b) porovnání s dokumentací, včetně splnění projekto-
vaných výšek ( na izolační i ochranné vrstvě, pokud 
jsou odchylky větší než povolené, je nutno provést 
vyrovnání – viz ČSN 73 6242),

c) stavební deník se záznamy o provedených zkouškách, 
klimatických podmínkách, případně provedených 
opravách a odstranění vad atd.

Odsouhlasení prací provede objednatel/správce stavby 
jen pokud bylo dodrženo provedení podle dokumentace 
a dodrženy zásady pro provádění uvedené v kapitole 
21.A.3 těchto TKP a TPP zhotovitele a kvalita materiálů/
výrobků a odpovídá požadavkům TKP a ZTKP. 

Zhotovitel izolačního systému a zhotovitel mostního 
objektu jsou povinni o jednotlivé vrstvy izolačního sys-
tému řádně pečovat až do dokončení provedení ochranné 
vrstvy, aby nedošlo k jakémukoliv poškození nebo zne-
čištění izolační vrstvy před dokončením vrstvy ochranné. 
Po provedení ochranné vrstvy a odsouhlasení prací od-
povídá za stav IS zhotovitel objektu.

21.A.8.2 Převzetí prací 

Převzetí díla probíhá v souladu s požadavky objedna-
tele/správce stavby, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo 
a TKP kap. 1. Převzetí prací se vztahuje na celý objekt.

Poznámka:
Mezi zhotovitelem izolačních prací a zhotovitelem mostního objektu probíhá 

pouze předání prací. Doklad o tomto předání je součástí zprávy o převzetí 
prací objednatelem/správcem stavby.

Převzetí prací se provede pro celé dílo (stavba pozemní 
komunikace/mostu nebo prací spojených s opravou 
mostovky) nebo jeho části ve shodě s požadavky objedna-
tele uvedenými ve smlouvě o dílo. Řídí se ustanoveními 
Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací.

Objednatel/správce stavby nebo jím pověřená právnická 
nebo fyzická osoba kontroluje shodu s dokumentací 
stavby a údaji předepsanými v TPP a TePř.

K vlastnímu předání musí zhotovitel izolačního systému 
předložit zhotoviteli mostního objektu následující do-
klady:

– ZDS a RDS s vyznačením všech provedených změn- 
dokumentace skutečného provedení,

– zápisy o odsouhlasení jednotlivých vrstev – úprav na 
mostovce ( trhliny, lokální opravy, výškové vyrovnání 
s ohledem na projektové výšky na mostovce),

– doklady o kvalitě materiálů/výrobků,

– zápisy a protokoly o zkouškách, měřeních a vizuál-
ních kontrolách,

– výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání 
s TKP, ZTKP, ČSN 73 6242, TP MD, hodnotami de-
klarovanými výrobcem a s průkazními zkouškami,

– skutečné spotřeby veškerých hmot a výrobků,

– stavební deník se záznamy o povedených zkouškách, 
klimatických podmínkách, 

– odsouhlasení prací – jednotlivých vrstev atd.,

– další doklady, které objednatel/správce stavby poža-
doval v průběhu stavby.

Objednatel/správce stavby nebo jím pověřená organizace 
obvykle připraví k přejímacímu řízení vlastní celkové 
hodnocení jakosti provedených prací, jehož kopii předá 
předem zhotoviteli a následnému správci. Podkladem 
pro hodnocení jakosti je souhrnná zpráva zhotovitele, 
záznamy o odsouhlasení jednotlivých vrstev izolačního 
systému objednatelem/správcem stavby, výsledky kont-
rolních zkoušek zhotovitele, případně výsledky zkoušek, 
měření a kontrol objednatele a vyjádření objednatele/
správce stavby k činnosti zhotovitele v průběhu prová-
dění prací, to je zejména k postupu provádění v souladu 
s TPP zhotovitele a ke kvalitě provedení detailů. 

Obsah souhrnné zprávy zhotovitele IS o hodnocení ja-
kosti stavebních prací – část izolačního systému obsahuje 
zejména:

1. Název stavby, stavebního objektu, staničení začátku 
a konce prací;

2. Zhotovitel stavby, výrobce izolačního materiálu, zho-
tovitel pokládky, aplikace;

3. Detailní popis skladby izolačního systému a vrstev 
krytu (včetně údajů o použitém druhu a množství 
pojiva a složení směsi), úprava mostovky;

4. Datum zahájení a ukončení prací, doplnit půdorysné 
schéma provádění izolace a ochranné vrstvy a tech-
nologií provedení;

5. Zkoušky typu, číslo, zpracovatel, číslo schvalova-
cího protokolu, ES Prohlášení o shodě/Prohlášení 
o shodě;
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6. Název laboratoře, která prováděla a vyhodnocovala 
kontrolní zkoušky. Jméno úředně oprávněného země-
měřičského inženýra (ÚOZI), který prováděl a vy-
hodnocoval kontrolní měření;

7. Vyhodnocení počtu požadovaných a provedených 
zkoušek a měření vrstev;

8. Kontrolní zkoušky složek izolačního souvrství a vy-
hodnocení výsledků zkoušek;

9. Kontrolní zkoušky směsí a vyhodnocení zkoušek;

10. Zkoušky měření hotového izolačního systému a vy-
hodnocení zkoušek;

11. Přehled vad zjištěných při provádění a způsob, jakým 
byly odstraněny;

12. Celkové hodnocení;

13. Datum a razítko a podpis zpracovatele zprávy a zod-
povědného pracovníka zhotovitele.

Podrobnosti obsahu zprávy uvádí MP – Zásady pro 
hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovite-
lem, č.j. 23819/2008-10431, s platností od 1. 11. 2008 
(www.rsd.cz).

Závěrem hodnocení je pak srovnání výsledků veškerých 
zkoušek a měření s kvalitativními požadavky této kap. 
TKP, ČSN 73 6242, TKP kap. 1, na které se tato kap. TKP 
a ČSN 73 6242 odvolává, posouzení jakosti provedených 
detailů napojení a postupů provádění s respektováním 
stanovených klimatických podmínek (případně srážky 
z ceny, prodloužení záruční lhůty nebo jiná opatření.)

Dokumentaci, na základě které převzal objednatel 
práci, předá objednatel následnému správci mostního 
objektu.

Od okamžiku převzetí prací přechází povinnost pečovat 
o dílo na objednatele/správce stavby, který se stává zod-
povědným za škody vzniklé na díle, pokud nevyplývají 
z vadného plnění zhotovitele.

21.A.8.3 Záruční lhůty

Minimální požadovaná záruční lhůta na všechny druhy 
izolačních systémů je 7 let včetně ochranné vrstvy. 

Záruka se vztahuje na použitý materiál i na provedení 
izolačního systému včetně napojení izolace na detaily.

V rámci záruční lhůty zodpovídá zhotovitel izolačních 
prací za veškeré vady způsobené špatnou funkcí IS. 

Zhotovitel izolačních prací neodpovídá za vady izolač-
ního systému, které prokazatelně způsobil objednatel, 
uživatel či třetí osoba – např. při opravě vrstev krytu nebo 
pokud se jedná o rizika objednatele.

V záruční době je zhotovitel izolace povinen zajistit na 
vlastní náklady opravy veškerých vad izolace mostního 
objektu, které byly způsobené špatnou funkcí izolačního 
systému nebo jeho nekvalitním provedením (včetně ná-
kladů na bourání a obnovu krytu).

21.A.8.4 Kontroly v průběhu a při ukončení 
záruční lhůty

V průběhu a před ukončením záruční doby je nutné s do-
statečným předstihem provést mimořádnou prohlídku dle 
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací 
za účelem zjištění:

a) mokrých nebo vlhkých míst na:

a.1) spodním povrchu nosné konstrukce – povrch 
desky, trámů, koutů rohů, okolí vyústění odvod-
ňovacích trubiček a odvodňovačů,

a.2) u komorových průřezů na stěnách, dně a stropu 
uvnitř komory,

a.3) úložných prazích (horní povrch a boky úložného 
prahu, okolí ložisek),

a.4) vnějších bočních stěnách nosné konstrukce,

a.5) povrchu spodní stavby.

 Po zjištění mokrých a vlhkých míst je nutné sta-
novit příčinu zatékání vody. Příčiny zatékání vody 
mohou být následující:

a.6) vada izolace (porušení izolační vrstvy, nedokonalé 
napojení izolační vrstvy na odvodňovače, 

a.7) mostní závěry, odvodňovací trubky apod.),

a.8) vada mostního závěru (uvolnění, utržení MZ, po-
trhané pryžové profily) – dle TKP, kap. 23,

a.9) nedostatečná údržba (nefunkční – zanesené od-
vodňovače, mostní závěry apod.),

a.10) nedostatečné odvodnění izolační/ochranné vrstvy 
(voda z vrstev krytu přetéká přes mostní závěr), 
nefunkční odvodnění povrchu izolace,

a.11) neodvodnění nejnižšího místa na izolační/
ochranné vrstvě (voda přetéká přes mostní závěr, 
eventuelně přes římsy). Výrony vody na mostovce, 
zvláště u MZ,

 Ke specifikaci příčiny zatékání vody je nezbytná
prohlídka horní části nosné konstrukce a to:

a.12) krytu vozovky v ploše, podél říms a MZ,

a.13) odvodňovačů – průchodnost (údržba),
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a.14) mostních závěrů-funkčnost (údržba), napojení 
na vrstvy mostní vozovky, stav pryžových profilů,
ukotvení závěru,

a.15) utěsnění spár mezi vozovkou a římsou,

a.16) utěsnění spár v mostních římsách.

b) Vad na krytu mostní vozovky, které mohou mít příčinu 
ve vadách IS a projevují se např.:

b.1) lokální puchýře na vozovce a následné deformace 
na mostní vozovce (příčina – voda nebo pára pod 
izolaci nebo ochrannou vrstvou MA),

b.2) lokální zvednutí vrstev (v zimním období při ne-
funkčním odvodnění povrchu izolace a nespojení 
vrstev,

b.3) trhliny prokopírované např. z ochranné vrstvy MA 
do obrusné vrstvy.

V případě pochybností o vadách se pro stanovení příčiny 
provede např. diagnostický průzkum.

Pokud je zjištěno, že příčinou je vada izolačního systému, 
zodpovídá za tyto vady zhotovitel izolačního systému.

V rámci opravy vadného místa hradí zhotovitel veš-
keré práce spojené s opravou izolačního systému včetně 
bourání vrstev krytu, nového provedení, provizorního 
vedení dopravy, případných dočasných záchytných za-
řízení apod.

21.A.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno. 

21.A.10 EKOLOGIE

Obecné požadavky jsou uvedeny v kap. 1 TKP. Pro pro-
vádění prací musí být dodrženy podmínky stanovené 
dokumentací stavby a stavebním povolením. Pozornost 
musí být věnována i otázce hlučnosti při nasazení strojů 
s přihlédnutím k charakteru okolní zástavby.

Celý pracovní prostor musí být zabezpečen proti úniku 
ropných látek, rozpouštědel, tvrdidel a podobných hmot. 
Výrobní zařízení musí být vybaveno tak, aby splňovalo 
příslušné hygienické předpisy.

Zhotovitel izolačních systémů musí při provádění do-
držovat veškerá upozornění uvedená v bezpečnostních 
listech k jednotlivým materiálům.

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při ma-
nipulaci se škodlivými látkami a následně při zneškod-
nění odpadů, postupovat zejména v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákonem č. 254/2001 Sb., 
o vodách a zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění 
pozdějších předpisů.

21.A.11 BOZP

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, 
jakož i na požární ochranu obecně stanovuje kap. 1 TKP. 
Podle charakteru stavby (objektu) je nutné na každé 
stavbě zajistit ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků 
a provést příslušná školení bezpečnosti práce podle pro-
fesí na stavbě. Zhotovitel IS je povinen vydat podmínky 
pro bezpečnost zdraví a hygienu práce při provádění 
a přepravě, skladování a používání příslušných, materi-
álů a seznámit s nimi všechny pracovníky.

Na staveništi musí být k dispozici technické nebo bez-
pečnostní listy pro všechny typy používaných stavebních 
hmot s uvedením jejich zdravotní bezpečnosti, resp. po-
stupu při kontaminaci očí či pokožky nebo vdechnutí.

Na pracovišti musí být prostředky pro poskytování první 
pomoci a ruční hasicí přístroje. Funkce koordinátora 
BOZP musí být pro každou stavbu určena v souladu 
s ustanoveními kapitoly 1 TKP. 
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21.B. IZOLACE BETONOVÝCH  
 POVRCHŮ ZÁKLADŮ  
 A OSTATNÍCH ČÁSTÍ SPODNÍCH  
 STAVEB A MOSTŮ  
 S PŘESYPÁVKOU 

21.B.1.1 Všeobecně

Základní ustanovení pro návrh a provádění izolací beto-
nových povrchů základů, částí spodních staveb a mostů 
s přesypávkou, to je pro úpravu povrchu podkladu, 
hlavní izolační vrstvu a ochranou vrstvu, jsou dána 
ČSN P 73 0600 – izolace staveb – Základní ustanovení 
a ČSN EN 206-1 a TKP kap 18 Souhrn vhodných kon-
strukčních řešení a zásad je uveden ve vzorových listech 
staveb PK: VL 4 – Mosty. Požadavky na ochranný zásyp 
a obsyp za opěrami a na obsyp přesypaných objektů jsou 
stanoveny v ČSN 73 6244 a TKP – kap. 4 Zemní práce 
a TKP kap. 24. 

Pokud je nutno provést ochranu nebo opravu podkladu 
betonových částí spodních staveb postupuje se přiměřeně 
podle ČSN EN 1504-1 až 10 a TKP kap. 31.

ČSN P 73 0600 stanovuje základní činitele působící na 
izolační systém s ohledem na rozdílnost prostředí a způ-
sob hydrofyzikálního namáhání izolačního systému, 
které je nutné vzít v úvahu při jeho návrhu.

Druh hydrofyzikálního namáhání, které v daném místě 
působí (namáhání tlakovou vodou, zemní vlhkostí, volně 
stékající vodou – prosakující přilehlým prostředím) je 
nejdůležitějším činitelem pro návrh izolačního systému. 
Dále je nutné zohlednit zejména chemické vlivy, to je 
agresivitu prostředí a velikost mechanického zatížení.

Pro zajištění dokonalé ochrany před účinky vody a che-
mických vlivů, to je pro zajištění nepropustnosti izolač-
ního systému, musí být pro jednotlivé vrstvy izolačních 
systémů použity materiály/výrobky dlouhodobě ověřené 
pro daný účel a vzájemně slučitelné. Izolační systémy 
musí být provedeny ve shodě s dokumentací stavby, tě-
mito TKP, ZTKP a technologickým předpisem zhotovi-
tele schváleným objednatelem/správcem stavby.

Uvedené izolace je nutno provádět výhradně z izolač-
ních systémů odzkoušených laboratoří se způsobilostí 
podle metodického pokynu k SJ-PK pro oblast II/3 
– Zkušebnictví. 

Pokud se navrhují izolační systémy spodních staveb je 
nezbytné veškeré druhy spar a jejich těsnění řešit v pro-
jektové dokumentaci v souladu s VL4 – Mosty.

21.B.1.2 Názvosloví

Názvosloví je uvedeno v ČSN 73 6200, ČSN 73 6242 
a ČSN P 73 0600.

21.B.1.3 Způsobilost

Zhotovitel musí:

– prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při pro-
vádění izolací betonových povrchů základů, částí 
spodních staveb a mostů s přesypávkou referencemi 
z provedených izolačních prací stejného nebo obdob-
ného charakteru,

– prokázat, že disponuje dostatečným počtem pracov-
níků předepsané kvalifikace,

– pracovníci musí být vedeni odborníkem s prokaza-
telnými zkušenostmi z provádění stejných nebo ob-
dobných druhů izolací.

V případě provádění izolací mostů s nízkou přesypáv-
kou (do 2 m), je součástí odborné způsobilosti povinnost 
zhotovitele zpracovat a předložit objednateli „Technický 
a prováděcí předpis“ pro prováděnou skladbu izolačního 
systému. U izolací základů, částí spodních staveb a mostů 
s přesypávkou vyšší než 2 m, předkládá zhotovitel obecný 
technologický předpis.

Tab.1 Schvalování IS zasypaných částí a odborná 
způsobilost pro provádění

Izolační systém (IS)

Proti zemní vlhkosti 
(sekundární ochrana zasyp.

částí bet. konstrukcí)

Izolace základů a částí 
spodních staveb  

(tlak. voda)

Mosty s přesypávkou nad 
2 m a do 2m nepojížděné 

včetněmigračních objektů

Mosty s přesypávkou do 2 m
s vozovkou pro automobil. 

dopravu

Schválení IS MD ne ne ne ano

Prokázání vhodnosti IS ne TePř TePř TPP

Odborná způsobilost pro 
provádění IS 1)

reference TePř+reference TePř+reference TePř zhotovitele dle 
TPP+reference+ certifikát
systému jakosti podle SJPK

Podrobná specifikace
konkrétního IS2)

RDS RDS RDS RDS+TePř dle 21A.1.3

Poznámky:
1) Přílohou k TePř/TPP musí být příslušné doklady o jednotlivých komponentech IS (prohlášení shody, certifikát výrobků s protokoly o zkouškách, případně STO,
u starších certifikátů doklad o dohledu apod.).
2) Podrobná specifikace konkrétního IS je v projektové dokumentaci RDS včetně těsnění dilatačních, pracovních i konstrukčních spár.
Typ izolačního systému je v ZDS.
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21.B.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH  
 MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ  
 A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

21.B.2.1 Všeobecně

Zhotovitel musí doložit objednateli/správci stavby jakost 
použitých materiálů/výrobků dokladem dle čl. 21.A 2.1. 
těchto TKP.

Pro izolace betonových povrchů základů, částí spodních 
staveb a mostů s přesypávkou mohou být použity pouze 
izolační materiály/výrobky a izolační systémy jako celek 
v souladu s projektovou dokumentací. 

Konkrétní řešení se řídí TPP zhotovitele, případně TePř, 
které odpovídají navrženému systému dle  projektové 
dokumentace. 

Jednotlivé vrstvy izolačního systému tj.:

a) základní nátěr,

b) izolační vrstva (vrstvy),

c) ochranná vrstva, musí být provedeny z materiálů 
(hmot, výrobků) vzájemně slučitelných.

Při volbě druhu izolačního systému musí být zohledněna 
i agresivita prostředí, tj. musí být použit izolační systém 
odolný vůči chemickým vlivům působícím v daném pro-
středí a mechanickému. Namáhání při provádění a defi-
nitivnímu provozu.

Izolační (ochranný) nátěr proti zemní vlhkosti ve smyslu 
21.B.2.2 a) nepatří do izolačních systémů ve smyslu 
těchto TKP. U těchto nátěrů není nutné navrhovat jejich 
ochranu.

21.B.2.2 Konstrukční zásady pro volbu izolací 
základů a spodních staveb

21.B.2.2.1 Obvyklá skladba izolačního systému 
částí spodních staveb u mostních objektů je 
následující:

a) základní nátěr,

 asfaltový lak penetrační,

 2 až 3x nátěr asfaltovou suspenzí nebo emulzí,

b) nástřik kationaktivní emulzí tl. obvykle 3 – 5 mm, 

c) asfaltové izolační pásy s výztužnými vložkami, 
(v případě tlakové vody, agresivního prostředí, vlivu 
bludných proudů).

Ochranná vrstva 

a) geokompozit, tl. > 6 mm, geotextilie min. 600 g/m2

b) prefabrikované desky z drenážního betonu tl. min. 
100 mm,

c) polystyrenové desky min. 50 mm + geotextilie (dle 
druhu zásypu),

d) nopková folie tl. min 10 mm,

e) Je možné použít i izolační pás s přímou ochra-
nou, který slučuje funkci izolační vrstvy a vrstvy 
ochranné. 

Další kvalitativní požadavky na geotextilie jako ochranné 
vrstvy jsou stanoveny TP 97.

Při provádění následných zásypů je nutné dodržet pří-
slušná ustanovení ČSN 73 6244 a TKP kap. 4, přitom je 
nutno zohlednit technologii provádění zásypů. 

21.B.2.2.2 Izolace mostů s přesypávkou

Izolace mostovek mostů s přesypávkou se provádí podle 
projektové dokumentace, např.  z  materiálů na bázi as-
faltů – asfaltové izolační pásy nebo asfaltový mastix 
a to vždy ve skladbě odpovídající ověřenému izolačnímu 
systému. 

Poznámka: 
Použití asfaltového mastixu je omezeno přístupností místa aplikace a tvarovými 

parametry izolované konstrukce.

Lze použít za podmínky – viz poznámka – i stříkaných 
izolačních materiálů.

Skladba izolačního systému musí být garantovaná výrob-
cem a současně musí být v souladu s TPP/TePř.

Při vysoké přesypávce (nad 2 m) je možné provádět izo-
lace mostů s přesypávkou obdobně jako u spodních sta-
veb a základů v závislosti na typu a vlivu prostředí, tvaru 
konstrukce – viz. skladby uvedené v čl. 21.B.2.2.1. 

Konstrukce s přesypávkou jsou obvykle obtížně opra-
vitelné, životnost izolace musí být stejná jako životnost 
konstrukce.

V případě použití asfaltových izolačních pásů se pro 
izolace mostovek musí používat pásy z modifikovaných
asfaltů, které splňují kvalitativní požadavky dle ČSN 
73 6242.

Obvyklá skladba izolačního systému:

a) beton konstrukce,

b) penetračně adhezní nátěr,

c) asfaltový izolační pás nebo asfaltový mastix – spl-
ňující požadavky čl. 21.A.3.3, 21.A.3.4 (Při prová-
dění izolační vrstvy z asfaltového mastixu je nutno 
postupovat dle TPP zhotovitele s dodržením zásad 
provádění uvedených v ČSN EN 12970),

d) ochranná vrstva.
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Kvalitativní požadavky na hodnotu přilnavosti k pod-
kladu a statické přemostění trhlin nejsou u mostovek 
mostů s přesypávkou požadovány. (Přemostění trhlin 
by mělo být požadováno stejně jako spolehlivý návrh 
těsnění dilatačních spár.)

Ochranná vrstva u izolačních systémů mostovek mostů 
s přesypávkou se provádí z betonu, použitím geokom-
pozitu tl. min. 6 mm, geotextilie – min. 600 g/m2 nebo 
se použije přímo izolační pás s ochranou a jiné způsoby 
ochrany s ohledem na způsob provedení a materiály 
nadnásypu.

21.B.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  
 PRACÍ

Izolační práce u základů, ostatních částí spodních staveb 
a mostů s přesypávkou musí být prováděny v souladu 
s projektovou dokumentací a technologickým předpisem 
zhotovitele schváleným objednatelem/správcem stavby. 
U izolací mostů s nízkou přesypávkou (do 2 m) je nutné 
postupovat dle TePř zhotovitele pro konkrétní mostní 
objekt v souladu s TPP.

Technologický předpis izolací mostů s přesypávkou musí 
v přiměřeném rozsahu obsahovat podmínky uvedené 
v 21.A.3.

U základů a zasypaných částí spodních staveb je nutno 
postupovat dle kap. 21.B.3.1. těchto TKP.

21.B.3.1 Izolace základů a ostatních částí 
spodních staveb

Požadavky na úpravy povrchu před provedením základ-
ního nátěru při provádění izolační vrstvy z asfaltových 
izolačních pásů:

a) povrch musí být rovný, čistý, suchý, bez ostrých hran 
a výčnělků, bez výskytu „hnízd“, bez přítomnosti 
nafty, olejů a dalších látek, které by zhoršovaly při-
lnavost izolačního systému. Případné nerovnosti 
a výčnělky je nutno odstranit broušením, eventuálně 
odsekáním. „Hnízda“ a hlubší lokální záporné nerov-
nosti je nutno vyspravit a to materiály slučitelnými se 
základním nátěrem.

b)  Problémem jsou i větší povrchové póry (o průměru 
větším než 10 mm a hloubce větší než 5 mm.

Pokud povrch vykazuje větší póry nutno např. kombino-
vat nátěr a stěrku vhodným asfaltovým tmelem. 

Požadavky na úpravu povrchu při provádění izolační 
vrstvy nátěrem asfaltovou suspenzí nebo emulzí nebo 
nástřikem katioaktivní emulzí – povrch musí být čistý, 
bez přítomnosti olejů, nafty a dalších látek, které by 
zhoršovaly přilnavost izolačního systému, přičemž musí 
odpovídat návodu výrobce.

Způsob provádění základního nátěru

Musí být uveden způsob provádění, tj. nátěrem, nástři-
kem apod. a množství hmoty na m2 plochy. Současně je 
nutno uvést podmínky, zejména klimatické, za kterých 
mohou být práce prováděny a případnou ochranu před 
klimatickými vlivy.

Způsob provádění hlavní izolační vrstvy

U asfaltových nátěrů musí být uveden způsob provádění 
– nátěrem, nástřikem a předepsané množství hmoty na 
m2 plochy. U asfaltových izolačních pásů musí být uveden 
způsob natavování, klimatické podmínky pro provádění 
– (za sucha, při teplotě ovzduší nad + 3 °C), velikost 
přesahů pásů – min. 100 mm, směr kladení pásů – po 
směru toku vody.

Zásady pro provádění detailů – prostupů, koutů, rohů, 
které je nutné v případě izolací asfaltovými izolač-
ními pásy provést se zaoblením, případně zešikmením. 
Konkrétní provedení detailů musí být v souladu s doku-
mentací stavby.

Způsob provádění ochranné vrstvy:

a) hlavní izolační vrstva musí být chráněna proti mecha-
nickému poškození, zejména při provádění dokončova-
cích prací, tj. při provádění zásypu. V technologickém 
předpisu (TPP) je nutné uvést druh ochranné vrstvy 
v souladu s projektovou dokumentaci a způsob jejího 
provádění. V případě tlakové vody je nutné provádět 
ochrannou vrstvu izolace tak, aby plnila současně 
drenážní funkci. 

b) Kromě geotextilie, jako ochranu izolace je možné 
použít ochranu geokompozitem nebo nopkovou folií 
(to platí i pro ochranu rubu opěr a křídel).

21.B.3.2 Mosty s přesypávkou

Obdobný způsob jako 21.B.3.1 pro provádění izolačních 
prací platí pro izolace mostů s vysokou přesypávkou. 

Izolace mostů s nízkou přesypávkou (do 2 m) musí být 
prováděny dle TPP/TePř zhotovitele. 

V případě provádění izolací z asfaltových izolačních 
pásů je povoleno jejich provedení dvěma následujícími 
způsoby: 

a) celoplošným natavením pásů na podklad opatřený 
specielní úpravou povrchu v souladu se skladbou 
izolačního systému schválenou MD ČR (kromě 
ochranné vrstvy),

b) volným položením asfaltových izolačních pásů. Pokud 
budou použity VLP, je nutno použít podmínky jako 
u tunelových hloubených konstrukcí.

V případě, kdy bude izolace vystavena namáhání tla-
kovou vodou, nebo kdy výše přesypávky bude nižší než 
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konstrukční vrstvy vozovky, je nutné provádět izolaci 
celoplošným natavením pásů k podkladu. 

Výhodou celoplošného natavení je snazší lokalizace místa 
eventuelní poruchy izolačního pásu a možnost následné 
opravy zainjektováním poškozeného místa. 

V případě provádění izolací mostů s přesypávkou je 
vzhledem k nepřístupnosti po jejich provedení nezbytné 
dodržovat zejména následující zásady:

a) Kvalitu provádění nátěrů základních i nátěrů/nástřiků 
izolační vrstvy – to je celistvost a rovnoměrnost ná-
těru, dodržování předepsaného množství hmoty na 
jednotku plochy.;

b) Kvalitu natavení pásů a provedení přesahů – dle 
21.A.3.3. Izolační pásy pro izolaci mostovky (klenby, 
rámu) musí splňovat kvalitativní požadavky ČSN 
73 6242, část Izolační pásy, vyjma požadavku na taž-
nost – dle čl. 21.B.2.3.

 Hodnoty přilnavosti k podkladu uvedené v ČSN 
73 6242 u mostovek mostů s přesypávkou požado-
vány. Pásy musí být nataveny celoplošně – kontrola 
pohledem, poklepem, kuličkou.

c) U volně pokládaných pásů dodržení předepsané mi-
nimální délky přesahů a vzájemné svaření pásů v celé 
ploše přesahů. Ochranná vrstva se provádí s ohledem 
na tvar konstrukce např. z ochranných desek na bázi 
pryže nebo recyklátů tl. min. 20 mm.

d) Z betonu tloušťky 60 mm charakteru podle pro-
středí dle ČSN EN 206-1 s vyztužením sítí KARI, 
s ochranou  geotextilií (geokompozitu) hmotnosti 
min. 600 g/m2 nebo se použije přímo izolační pás 
s ochranou. Ochranu nutno diferencovat podle polohy 
mostovky v násypu nebo konstrukci vozovkových 
vrstev.

e) Povrch mostovky i ochranné vrstvy musí být prove-
den ve sklonu tak, aby byl zajištěn odtok vody v kaž-
dém místě povrchu izolace i ochranné vrstvy.

Při provádění izolací mostů s přesypávkou z  trub z vl-
nitého plechu a korugovaných trub je nutné postupovat 
v souladu s TP 157, TP 177 a TKP – kap. 19. 

21.B.3.3 Dokončovací práce

Dokončovací práce nejsou součástí technologického 
předpisu zhotovitele izolačních prací. Při provádění do-
končovacích prací, tj. při provádění zásypu a jeho hutnění 
se musí postupovat dle dokumentace stavby v souladu 
s ČSN 73 6244 a TKP – kap. 4. Nesmí být porušena 
izolace ani její ochrana. Za opěrou a křídly musí být 
proveden zásyp z takového materiálu, aby byla zajištěna 
drenážní funkce a odtok vody mimo přechodovou ob-
last. Nesmí dojít k poškození izolace ani při následných 
činnostech jako je montáž svodidel různé výkopy pro 
kabely, drenáže apod.

21.B.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ  
 A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Platí ustanovení čl. 21.A.4.1 ve všech bodech a ustano-
vení čl. 21.A.4.2.

Hodnoty kvalitativních parametrů uvedené v protoko-
lech o výsledku certifikace musí splňovat kvalitativní
požadavky těchto TKP, ZTKP a současně hodnoty de-
klarované výrobcem.

V případě použití asfaltových izolačních pásů pro izo-
lace mostů s přesypávkou musí izolační pásy splňovat 
kvalitativní požadavky stanovené v čl. 21 A.3.3 těchto 
TKP, vyjma požadavků na tažnost, přilnavost k podkladu 
a statické přemostění trhlin dle čl. 21.B.2.3. 

21.B.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ  
 A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Při provádění jednotlivých vrstev izolačního systému 
zajišťuje zhotovitel kontrolní zkoušky za účelem zjištění, 
zda kvalitativní parametry směsí a hotových úprav odpo-
vídají smluvním požadavkům a hodnotám deklarovaným 
výrobcem a čl. 21.B.2. Zhotovitel musí zabezpečit pro-
vádění zkoušek v průběhu provádění prací s potřebnou 
pečlivostí, způsobem a v četnostech dle smluvních poža-
davků. O výsledcích se sepíše protokol, který je součástí 
stavebního deníku. Výsledky zkoušek musí zhotovitel 
průběžně při provádění jednotlivých vrstev izolačního 
systému předkládat objednateli/správci stavby.

V průběhu provádění jednotlivých vrstev kontroluje zho-
tovitel zejména:

a) kvalita povrchu podkladu – čistý, suchý, bez ostrých 
hran, výčnělků, hnízd a lokálních nerovností,

b) dodržování technologických postupů dle technolo-
gického předpisu zhotovitele/TPP,

c) celistvost a rovnoměrnost provedení nátěrů,

d) množství hmoty na jednotku plochy v kg/m2,

e) u pásů – celoplošné natavení a kvalita přesahů, 
u volně pokládaných – předepsaná délka přesahů 
a jejich celoplošné vzájemné svaření,

f) kvalita provedení izolace v místech napojení na de-
taily odvodnění, říms, dilatačních spár apod.,

g) neporušenost všech provedených vrstev a úprav 
včetně neporušenosti ochranné vrstvy.

K prověření kvality prováděných prací je objednatel/
správce stavby oprávněn provádět kdykoli v průběhu 
prací vlastní zkoušky a kontroly a to zejména:

a) kontrola celistvosti a rovnoměrnosti provedení nátěrů 
pohledem,
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b) dodržení předepsaného množství hmot na jednotku 
plochy – kontrolou skutečně spotřebovaného mate-
riálu,

c) respektování klimatických podmínek dle TPP/tech-
nologického předpisu zhotovitele,

d) kvalitu natavení pásů – celoplošnost natavení – akus-
tickou metodou- ocelovou kuličkou,

e) předepsanou min. délku přesahů,

f) vzájemné svaření přesahů v celé ploše u pásů volně 
pokládaných,

g) kvalitu provedení izolace v místech detailů – pro-
stupů, koutů, rohů,

h) neporušenost izolační vrstvy před provedením 
ochranné vrstvy.

21.B.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Není požadováno.

21.B.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Izolační práce je možné provádět pouze ve vhodných kli-
matických podmínkách. Rozmezí teplot ovzduší a pod-
kladu, při kterém mohou být práce prováděny, musí být 
uvedeno v TPP/technologickém předpisu zhotovitele, při-
čemž musí být respektovány pokyny výrobce izolačních 
hmot a materiálů.

Obecně platí, že izolační práce mohou být prováděny při 
teplotě ovzduší vyšší než + 5 °C – pro práci s materiály 

na bázi asfaltů. Izolační práce nesmějí být prováděny za 
deště a mokra. Betonový podklad musí být před zaháje-
ním izolačních prací suchý, nesmí být zmrzlý. Totéž platí 
pro každou vrstvu před pokládkou vrstvy následující.

Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny, je nutno 
učinit příslušná opatření odsouhlasená objednatelem/ 
/správcem stavby (např. zateplení, ochrana před deštěm 
apod.), jinak nesmí být izolační práce prováděny.

21.B.8 ODSOUHLASENÍ PRACÍ 

Podrobnosti a postup odsouhlasení a převzetí prací se řídí 
přiměřeně čl. 21.A.8.1, 21.A.8.2 a 21.A.8.3 těchto TKP. 

21.B.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

21.B.10 EKOLOGIE

Platí čl. 21.A.10.

21.B.11 BOZP

Platí čl. 21.A.11.
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21.C SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

21.C.1 Citované normy
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na 

mostech pozemních komunikací 
ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton. Specifikace, vlastnosti,

výroba a shoda
ČSN EN 14188-1 (73 6151) Zálivky a vložky do spar, 

Část 1: Specifikace pro zálivky za
horka

ČSN EN 14188-4 (73 6151) Zálivky a vlžky do spar, Část 4: 
Specifikace pro adhezní nátěry

ČSN EN 14188-5 (73 6151) Zálivky a vlžky do spar, Část 
5: Specifikace pro profily k předtěs-
nění spar před jejich zaléváním

ČSN EN 14188-6 (73 6151) Zálivky a vlžky do spar, Část 
6: Specifikace pro těsnící pásky do
spar

ČSN EN 13375 (72 7671) Hydroizolační pásy a folie – 
Hydroizolace betonových mostovek 
a ostatních pojížděných betonových 
ploch – Příprava zkušebních těles

ČSN EN 13596 (72 7372) Hydroizolační pásy a folie 
– Hydroizolace betonových mosto-
vek a ostatních pojížděných betono-
vých ploch – Stanovení přilnavosti 
v tahu

ČSN EN 13653 (72 7673) Hydroizolační pásy a folie 
– Hydroizolace betonových mosto-
vek a ostatních pojížděných betono-
vých ploch – Stanovení přilnavosti 
ve smyku

ČSN EN 14691 (72 7374) Hydroizolační pásy a folie – 
Hydroizolace betonových mostovek 
a ostatních pojížděných betonových 
ploch – Stanovení soudržnosti po 
tepelném zatížení

ČSN EN 14692 (72 7675) Hydroizolační pásy a folie – 
Hydroizolace betonových mostovek 
a ostatních pojížděných betonových 
ploch – Stanovení odolnosti proti 
hutnění asfaltové vrstvy

ČSN EN 14694 (72 7676) Hydroizolační pásy a folie – 
Hydroizolace betonových mostovek 
a ostatních pojížděných betonových 
ploch – Stanovení odolnosti předem 
narušených pásů proti dynamickému 
vodnímu tlaku

ČSN EN 14223 (72 7677)Hydroizolační pásy a folie – 
Hydroizolace betonových mostovek 
a ostatních pojížděných betonových 
ploch – Stanovení nasákavosti

ČSN EN 14224 (72 7678) Hydroizolační pásy a folie – 
Hydroizolace betonových mostovek 
a ostatních pojížděných betonových 
ploch – Stanovení schopnosti pře-
mostění trhlin

ČSN EN 14693 (72 7679) Hydroizolační pásy a folie – 
Hydroizolace betonových mostovek 
a ostatních pojížděných betonových 
ploch Stanovení chování asfaltových 
pásů při pokládce LA

ČSN 73 6121 Stavba vozovek – hutněné asfal-
tové vrstvy – Prováděná a kontrola 
shody

ČSN 73 6122 Stavba vozovek – Vrstvy z litého as-
faltu – Provádění a kontrola shody 

ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – Cementobetonové 
kryty – Provádění a kontrola 
shody

ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb 
a dílců

ČSN EN 13108-1 (73 0140) Asfaltové směsi – Specifikace
pro materiály – Část 1: Asfaltový 
beton

ČSN EN 13108-2 (73 0140) Asfaltové směsi – Část 2: 
Asfaltový beton pro velmi tenké 
vrstvy

ČSN EN 13108-5 (73 0140) Asfaltové směsi – Specifikace
pro materiály – Část 5: Asfaltový 
koberec mastixový

ČSN EN 13108-6 (73 0140) Asfaltové směsi – Specifikace
pro materiály – Část 6: Litý asfalt

ČSN EN 13108-7 (73 0140) Asfaltové směsi – Část 7: 
Asfaltový koberec drenážní

ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – Cementobetonové 
kryty, Část 1: Provádění a kontrola 
shody ČSN 73 6131 Stavba vozovek, 
Kryty z dlažeb a dílců

ČSN EN 12970 (73 6153) Litý asfalt a asfaltový mastix 
pro vodotěsné úpravy – Definice,
pořadavky a zkušební metody

ČSN EN 1107–1 (72 7621) Stanovení rozměrové stálosti
ČSN EN 1296 (47 0210) Metoda umělého stárnutí při 

dlouhodobém vystavení zvýšené 
teplotě 

ČSN EN 1850–1 (72 7642) Stanovení zjevných vad
ČSN EN 12039 (72 7635) Stanovení přilnavosti posypu
Zkoušení hydroizolačních pásů – referenční dokumenty:
ČSN EN 1109 (72 7633) Hydroizolační pásy a folie 

– Asfaltové pásy pro izolací střech 
– Stanovení ohebnosti za nízkých 
teplot

ČSN EN 1848 – 1 (72 7640) Hydroizolační pásy a folie 
– Stanovení délky, šířky a přímosti 
– Část 1: Asfaltové pásy pro izolací 
střech

ČSN EN 1849 – 1 (72 7641) Hydroizolační pásy a folie 
– Stanovení tloušťky a plošné hmot-
nosti – Část 1: Asfaltové pásy pro 
izolací střech

ČSN EN 1928 (72 7643) Hydroizolační pásy a folie – 
Asfaltové, plastové a pryžové pásy 
a folie pro izolací střech – Stanovení 
vodotěsnosti

ČSN EN 12311-1 (72 7637) Hydroizolační pásy a folie 
– Část 1: Asfaltové pásy pro izolací 
střech – Stanovení tahových vlast-
ností

ČSN EN 13416 (72 7652) Hydroizolační pásy a folie – 
Asfaltové, plastové a pryžové pásy 
a folie pro izolací střech – Pravidla 
pro odběr vzorků 

EN 14695 Flexible sheets for waterproofing
– Reinforced bitumen sheets for 
waterproofing of concrete bridge
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decks and other concrete surfaces 
trafficable by vehicles – Definitions
and characteristics 

„Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové pásy pro hydroizo-
lace betonových mostovek a ostat-
ních pojížděných betonových ploch 
– Definice a charakteristiky“

ČSN 50 3602 Zkoušení krytinových a izolačních 
materiálů v rolích 

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí ulože-
ných v půdě nebo ve vodě proti ko-
rozi 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní 
ustanovení

ČSN 736175  Povrchové vlastnosti vozovek po-
zemních komunikací a letištních 
ploch – Zkušební metody

ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovnosti po-
vrchu vozovek 

ČSN 73 6244 Přechody mostů PK

21.C.2 Související předpisy
Metodický pokyn k SJ-PK v oblasti II/3 – Zkušebnictví 

– laboratorní činnost
Metodický pokyn k SJ-PK v oblasti II/4 – Provádění sil-

ničních a stavebních prací
Vzorové listy staveb PK: VL 4 – Mosty – 2010
TP 88 Oprava trhlin v betonových kon-

strukcích
TP 97 Geosyntetika v zemním tělese PK
TP 107 Odvodnění mostů PK
TP 157 Mostní objekty PK s použitím oce-

lových trub z vlnitého plechu
TP 177  Mostní objekty PK s použitím ko-

rugovaných plastových trub 
TP 164 Izolační systémy mostů PK – 

Polyuretany
TP 178 Izolační systémy mostů PK – 

Polymetylmetakryláty
TP 211 Izolační systémy mostů PK – 

Přímopojížděné systémy
TP 212 Vozovky s cementobetonovým kry-

tem na mostech PK 
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21.P1.1 ÚVOD

21.P1.1.1 Všeobecně 

Tato příloha obsahuje požadavky objednatele na ma-
teriály, izolační systémy jako celek, na technologické 
postupy včetně provedení detailů napojení a na zkou-
šení a přejímky při provádění oprav izolací mostovek 
a izolací povrchů základů, částí spodních staveb a mostů 
s přesypávkou.

Opravou jsou míněny lokální opravy izolačních systémů 
v místech, kde byla zjištěna vada izolačního systému, 
která způsobila zatékání vody do/na mostní konstrukce. 
Jedná se zejména o vady izolačních systémů podél říms, 
v okolí odvodňovačů a v okolí mostních závěrů. Je nutno 
použít stejný IS nebo IS, který je kompatibilní s původ-
ními materiály IS nebo použít přechodový můstek. Pokud 
se provádí opravy v záruční lhůtě, je potřebné, aby oprava 
měla stejnou životnost, jako projektovaný IS

Tato příloha neplatí pro provádění nového izolačního 
systému mostovky v rámci provádění kompletní rekon-
strukce mostní vozovky, pro které platí veškerá ustano-
vení části „A“ těchto TKP ani pro nové provádění izolací 
základů, částí spodních staveb a mostů s přesypávkou, 
pro které platí ustanovení části „B“ těchto TKP.

Údržbu izolačních systémů nelze s ohledem na jejich 
překrytí dalšími vrstvami provádět s výjimkou izolací 
přímopojížděných. Jejich kvalita a životnost je ale zá-
vislá na údržbě spár mezi mostní vozovkou a římsou, na 
údržbě okolí mostních závěrů – napojení mostního závěru 
na vozovku a na údržbě odvodňovačů a jejich okolí.

Pokud stavební práce uvedené v této příloze nevyžadují 
stavební povolení – jedná se o opravy nebo udržovací 
práce ve smyslu § 104 zákona č. 183/2006 Sb. a § 14 
vyhl. 104/97 Sb., kdy postačí pouze ohlášení speciálnímu 
stavebnímu úřadu, připouští se vypracování projektové 
dokumentace (viz Směrnice pro dokumentaci staveb PK) 
pro ohlášení stavby. 

Dokumentace/specifikace stavebních prací musí obsaho-
vat popis vad, specifikaci rozsahu opravy jednotlivých
vrstev mostní vozovky, způsob bourání vrstev a ošet-
ření ploch a spár a způsob napojení jednotlivých vrstev 
mostní vozovky na stávající vrstvy, zejména napojení 
nové izolační vrstvy na stávající. Dále musí dokumen-
tace/specifikace obsahovat druh materiálů jednotlivých
vrstev mostní vozovky, respektive skladbu prováděného 
izolačního systému s určením tloušťky jednotlivých vrs-
tev, způsob odvodnění izolační vrstvy, napojení vrstev na 
detaily mostního vybavení a případné další kvalitativní 
požadavky objednatele s potřebným technickým popi-
sem, odpovídající těmto TKP.

Při provádění oprav izolačních systémů a při provádění 
souvisící údržby musí být splněny požadavky na bez-
pečnost práce a silničního provozu podle příslušných 
předpisů, případně kapitoly 14 TKP (provizorní vedení 
dopravy, příp. dočasná záchytná zařízení).

21.P1.1.2 Způsobilost

Opravy izolačních systémů zajišťuje majetkový správce/
vlastník mostního objektu prostřednictvím vybraného 
specializovaného zhotovitele s odbornou způsobilostí, 
kterou musí zhotovitel prokázat dle čl. 21.A.1.3 a 21.B.1.3 
této kapitoly TKP.

Údržbu souvisící s kvalitou hydroizolací zajišťuje ma-
jetkový správce prostřednictvím vybraného zhotovitele 
nebo vlastními kapacitami.

21.P1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH  
 MATERIÁLŮ

Materiály a izolační systémy jako celek použité pro 
opravy izolačních systémů a zálivkové hmoty a výrobky 
pro těsnění spár musí splňovat požadavky čl. 21.A.2, resp. 
čl. 21.B.2 této kapitoly TKP.

Materiály pro opravy izolačních systémů mostovek musí 
zejména splňovat veškeré kvalitativní požadavky stano-
vené ČSN 73 6242 a příslušnými zvláštními předpisy. 
Izolační systémy musí být schváleny MD ČR.

Pro opravy musí být použit izolační systém shodný 
s opravovaným izolačním systémem s výjimkou oprav 
těch izolačních systémů, které se v současné době již 
neprovádí. Jedná se o izolace provedené před rokem 1992 
dle ON 73 6242.

Opravy vad izolačních systémů, které se v současnosti již 
neprovádí, musí být provedeny vždy izolačním systémem 
z materiálů (hmoty, výrobky) na stejné materiálové bázi 
s opravovaným izolačním systémem. Zhotovitel musí 
ověřit a před zahájením opravy prokázat objednateli 
vzájemnou slučitelnost izolačního systému pro opravu 
s opravovaným izolačním systémem, zejména musí prů-
kazními zkouškami prokázat vzájemnou přilnavost obou 
izolačních systémů.

21.P1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  
 PRACÍ

21.P1.3.1 Prohlídky a údržba

Pro zjištění případných vad izolačního systému se pro-
vádí prohlídky nosné konstrukce a povrchů spodních 
staveb v rámci prohlídek mostů dle ČSN 73 6221.

PŘÍLOHA 1
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Prohlídka spočívá ve vizuálním zjištění vlhkých a mok-
rých míst na nosné konstrukci a na povrchu spodní stavby 
a to v místech specifikovaných v článku 21.A.8.4 této
kapitoly TKP.

Po zjištění vlhkých a mokrých míst je nutné určit příčinu 
zatékání vody do/na nosnou konstrukci a spodní stavbu, 
neboť zatékání nemusí být způsobeno pouze vadou izo-
lace.Pro zjištění příčiny zatékání je nutné provést vizu-
ální prohlídku povrchu vozovky a to zejména míst dle 
článku 21.A.8.4.

V případě nejasností při určování příčiny zatékání vody 
a stanovení druhu vady je nutné provést diagnostický 
průzkum.

Pokud je jako příčina zatékání zjištěna vada izolace, 
provede se její oprava podle článku 21.P1.3.2. 

Za údržbu zálivek podél říms, mostních závěrů, odvod-
ňovačů apod. zodpovídá majetkový správce.

21.P1.3.2 Opravy

Oprava izolačních systémů se provádí podle dokumentace 
opravy a dle technologického předpisu, který je zhotovitel 
povinen pro konkrétní opravu zpracovat. Technologický 
předpis musí být v souladu s TPP zhotovitele. Při prová-
dění musí být dodrženy požadavky uvedené v čl. 21.A.3 
a 21.B.3 této kapitoly TKP.

Způsob údržby a oprav hydroizolací přímopojížděných 
musí být uveden v TPP zhotovitele.

Při odstraňování vrstev krytu a vrstev izolačního systému 
v místě vady je nutné zajistit, aby nedošlo k porušení 
izolační vrstvy, na kterou má být nově prováděný izolační 
systém napojen.

Po odstranění vadné izolace je nutné před zahájením izo-
lačních prací upravit povrch podkladu tak, aby splňoval 
veškeré požadavky stanovené v čl. 21.A.3.1 a 21.A.5.1.1 
této kapitoly TKP.

Pokud po odstranění izolační vrstvy nedojde k porušení 
pečetící vrstvy, není nutné její odstranění v případě, že 
hodnoty přilnavosti pečetící vrstvy k podkladu jsou vyšší 
než 1,5 N/mm2.

Při provádění opravy musí být zajištěny dostatečné pře-
sahy pro napojení nově prováděné izolační vrstvy na 
stávající dle dokumentace opravy a TPP zhotovitele.

O každé opravě, její poloze i o určení příčiny vady (za-
tékání vody) musí být majetkovým správcem proveden 
záznam, který se zakládá v mostním archivu.

21.P1.4. DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ  
 A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky materiálů po-
užitých pro opravy izolačních systémů se řídí články 
21.A.4 a 21.B.4 této kapitoly TKP.

21.P1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ  
 A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Pro odebírání vzorků a kontrolní zkoušky platí pro 
opravy před zahájením izolačních prací i v průběhu je-
jich provádění ustanovení čl. 21.A.5 a 21.B.5 s tím, že 
uvedené četnosti zkoušek jsou pro opravy pouze orien-
tační a upřesňuje je objednatel/správce stavby.Ve všech 
případech prováděných oprav je nutné provádět měření 
přilnavosti nově provedené izolační vrstvy na stávající 
a to v četnosti dohodnuté ve smlouvě o dílo s respektová-
ním požadavků stanovených v ČSN 73 6242. V případě 
záručních oprav má být druh a rozsah zkoušek uveden 
v TePř pro provedení opravy.

21.P1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Jsou uvedeny v čl. 21.A.6 a 21.B.6.

21.P1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

V průběhu provádění izolačních prací musí být při 
opravách respektovány klimatické podmínky uvedené 
v čl. 21.A.7 a 21.B.7 a v TPP zhotovitele. Pokud nejsou 
splněny klimatické podmínky stanovené pro prováděný 
izolační systém, nesmí být izolační práce zahájeny/musí 
být přerušeny.

21.P1.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ  
 PRACÍ

Požadavek na odsouhlasení předkládá zhotovitel ob-
jednateli písemnou formou s předložením dokladů dle 
článků 21.A.8.1 a 21.B.8 této kapitoly TKP.

Pro převzetí oprav izolačních systémů platí v přiměřeném 
rozsahu ustanovení čl. 21.A.8.2 a 21.A.8.3 a 21.B.8.

Záruční lhůta na provedené práce je předmětem smlouvy 
o dílo.

21.P1.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

21.P1.10 EKOLOGIE

Při provádění oprav izolačních prací a souvisící údržbě 
platí obecně požadavky uvedené v čl. 21.A.10 této ka-
pitoly TKP.

21.P1.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY  
 A PŘEDPISY

Seznam souvisících norem a předpisů je podle části 21.C 
této kapitoly TKP.
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21.P2.1 ÚVOD

 Funkčnost izolačního systému závisí na návrhu a prove-
dení nebo úpravy povrchu mostovky jako podkladu pod 
každý izolační systém. Vzhledem k tomu, že jsou přetr-
vávající problémy se stavem mostovek především pokud 
jde o dodržení výškových tolerancí mostovky a řešení 
jak se s touto situaci vypořádat, byly zpracovány zásady, 
které mají umožnit přijatelné řešení. 

21.P2.2 POUŽÍVANÉ POJMY A DEFINICE

Pro tuto kap. TKP platí pojmy a definice dle ČSN
73 6242, které jsou doplněny o:

– Projektované výšky vozovky jsou výšky stanovené 
projektovou dokumentací.

– Projektované výšky mostovky jsou výšky stanovené 
projektovou dokumentací odečtením tloušťky vozov-
kového souvrství (IS a vrstev krytu) od projektované 
výšky vozovky. Je obvykle podrobně stanovena v re-
alizační dokumentaci stavby (RDS).

– Upravené projektované výšky mostovky jsou výšky, 
které byly navrženy na základě změny návrhu výš-
kového průběhu nebo vyrovnáním (úpravou nebo 
opravou mostovky); jde o nejlepší možné přiblížení 
k původně stanoveným projektovaným výškám, 
které přitom vychází ze skutečného tvaru provedené 
mostovky.

21.P2.3 PODMÍNKY PRO PROJEKTOVANÉ  
 VÝŠKY 

Projektované výšky musí být navrženy pro stav plného 
stálého zatížení mostu s uvážením všech vlivů způsobu-
jících deformaci nosné konstrukce v časovém bodě t = ∞ 
pro teplotu objektu T = + 10°C (dotvarování a smršťování 
betonu, ztráty předpětí relaxací, sedání podpěr, vliv tep-
loty a vlhkosti atd.).

Poznámka: 
Časový bod pro posouzení deformace, posunu a dotvarování nosné kon-

strukce nemusí být stejný pro všechny konstrukční systémy mostů a rozpětí. 
Doporučuje se posuzovat individuálně, např. také s ohledem na skutečný 
statický modul pružnosti betonu NK, zjištěný zkoušením těles zhotovených 
při betonáži NK. 

21.P2.4. PODMÍNKY PRO UPRAVENÉ  
 PROJEKTOVANÉ VÝŠKY  
 MOSTOVKY

Základním požadavkem je, že upravené projektované 
výšky musí zajistit, aby v celé ploše vozovkového souvrs-

tví (požaduje se pro celou plochu vozovky) byla zajištěna 
požadovaná tloušťka všech konstrukčních vrstev vozovky 
s uvažováním přípustných maximálních a minimálních 
odchylek. V případě, že rozdíly mezi požadovanými, 
tj. projektovanými výškami v příčných řezech vozovky, 
případně upravenými projektovými výškami v příčných 
řezech a skutečným povrchem mostu dosahují hodnot, se 
kterými nelze zajistit výše uvedené požadavky, je třeba 
přistoupit k vyrovnání povrchu mostovky. 

21.P2.5 ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÝCH  
 VÝŠEK MOSTOVKY (POVRCHU  
 NOSNÉ KONSTRUKCE)

Skutečné výšky povrchu nosné konstrukce se zjistí po 
dokončení nosné konstrukce (před provedením říms) 
nivelací bodů ve čtvercové síti nebo zhuštěných příčných 
profilech uvedených v projektové dokumentaci:

– v příčných profilech max. po 5m dle čl. 4.4.3 ČSN
73 6242 (obvykle 5 bodů v příčném profilu každé
mostovky).

Body nivelační sítě se na mostovce označí značkami 
odolnými proti povětrnostním vlivům.

Měření se provádí v rámci zkoušek při provádění mostovky 
nebo její úpravě(obvykle zhotovitelem mostovky).

Správce stavby za účasti zhotovitele izolačního systému 
buď převezme povrch podkladu na základě kladných 
výsledků měření nebo v případě pochybností se provede 
nové měření. Pokud povrch podkladu nesplňuje poža-
davky uvedené v tabulce 6 ČSN 73 6242 a projektové 
dokumentace musí být správci stavby zhotovitelem před-
ložen podrobný návrh na provedení oprav nebo úpravy 
projektovaných výšek mostovky tak, aby byly splněny 
požadavky ČSN 73 6242. O předání podkladu musí být 
sepsán protokol.

V případě zjištění odchylek větších, než jsou přípustné 
tolerance, se provede podrobnější měření v síti až 1x 
1 m (lokálně lze měřit i jiným než nivelačním měřením, 
zejména jako podklad pro vymezení opravy). Na mos-
tovce se následně vymezí místa, která jsou předmětem 
úpravy (např. zbroušení nebo vyrovnání správkovými 
technologiemi).

21.P2.6 PODMÍNKY PRO NÁVRH  
 UPRAVENÝCH VÝŠEK MOSTOVKY

Je-li odchylka skutečných a projektovaných výšek 
mostovky větší než dle dále uvedeného vzorce, je nutno 
navrhnout upravené projektované výšky. Při výpočtu se 
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bere v úvahu i deformace způsobená ještě nepůsobícím 
zbytkem stálého zatížení, sedáním a dotvarováním.

h
x
 = ± (10 + L . ξ/625); ξ = ξ/L (1 – ξ/L)

kde:

h
x
 = výškové odchylky v mm

L = rozpětí příslušného pole mostní konstrukce v mm
x = vzdálenost sledovaného místa od bodu uložení – pod-
pory

Odchylky mají parabolický průběh, uprostřed pole jsou 
tedy největší a směrem k podpěrám se zmenšují až na 
± 10 mm

Upravené projektované výšky musí splňovat všechny 
následující podmínky:

a) Odchylka skutečných a projektovaných výšek 
mostovky musí být menší, než h

x
,

b) musí být zajištěno bezchybné odvodnění všech míst 
mostovky, včetně ploch, kde úpravy nebyly prová-
děny,

c) v každém bodě musí být poloměr zakřivení vozovky 
min. 2500 m, měřeno na úseku 20 m,

d) maximální přípustná odchylka v příčném sklonu vo-
zovky může být max. ±0,2% (například při předepsa-
ném příčném sklonu 3% může skutečné provedení 
kolísat mezi 2,8% a 3,2%).

 Upravené projektované výšky mostovky musí být navr-
ženy zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem/správ-
cem stavby před provedením vyrovnávek, provedením 
říms a osazením mostních dilatačních závěrů. Návrh 
upravených projektovaných výšek musí být vždy zpra-
cován ve formě dodatku příslušné RDS zhotovitelem, 
který se stane nedílnou součástí předávané DSPS při 
převzetí objektu.

21.P2.7 ROVNOST POVRCHU MOSTOVKY

 Lokální odchylky nerovnosti na mostovce při měření 2 m 
latí musí odpovídat ustanovení ČSN 73 6242, tj. musí být 
menší než 8 mm ve všech směrech, větší nerovnosti se 
musí zbrousit. Lokální vyrovnání stěrkováním s použitím 
epoxidové pryskyřice pro pečetící vrstvu může být pro-
vedeno v tl. max. 5 mm a na ploše max. 500 cm2.

21.P2.8 ZÁSADY PRO VYROVNÁNÍ VÝŠEK  
 A DOSAŽENÍ ROVNOSTI POVRCHU  
 MOSTOVKY

 Pokud jsou odchylky od projektovaných výšek na be-
tonové mostovce v mezích ± 20 mm, je možno při sta-
novených mezích projektovaných výšek pro obrusnou 
vrstvu ± 10 mm, provést vrstvy vozovky bez provádění 
výškových úprav betonové mostovky a to i v případě, 
když mostní vozovku tvoří jen dvě vrstvy tj. ochranná 

vrstva izolace a obrusná vrstva. Postupuje se dle násle-
dujících zásad:

a) Pro vyrovnání a dosažení rovnosti povrchu je možno 
využít jen ochrannou vrstvu izolace. Vyrovnávání se ne-
smí provádět v obrusné vrstvě. Tloušťka obrusné vrstvy 
musí být v tolerancích dle příslušných ČSN a TKP.

Poznámka: 
Maximální tloušťka obrusné vrstvy je vymezena podmínkou dodržení mezních 

tolerancí na mostovce. (Plusová tolerance není u SMA ani AC stanovena, lze 
ji odvodit z tolerancí projektovaných výšek pro ložní a obrusnou vrstvu.)

b) Provedení ochranné vrstvy musí předcházet změření 
výšek na izolační vrstvě dle zásad uvedených v bodě 
ad P 2.5. a vyznačení tloušťky ochranné vrstvy na 
izolační vrstvě. Pokud při kontrolním měření výšek 
nebo rovnosti ochranné vrstvy jsou zjištěny větší od-
chylky, musí být před provedením pokládky obrusné 
vrstvy odstraněny např. zbroušením.

c) Ochranná vrstva z MA na mostech dálnic a rych-
lostních silnic a silnic I. třídy delších než 60 m musí 
být pokládána finišerem v předepsaných projekto-
vých výškách projektované nebo upravené nivelety. 
U ostatních mostů a v případech, kdy je navržena 
i ložní vrstva, lze ochranou vrstvu pokládat do výš-
kově osazených vodících tyčí. Pokud je ochranná 
vrstva současně i ložní vrstvou, je nutno dodržet výš-
kové tolerance jako pro ložní vrstvu, tj. ± 10 mm. 
Pokud je navržena i ložní vrstva, mohou být tolerance 
pro ochrannou vrstvu izolace stejné, jako pro vrchní 
podkladní asfaltové vrstvy, tj. ± 15 mm.

d) Celková tloušťka ochranné vrstvy z MA v místě vy-
rovnání nesmí:

– v případě MA 11 nikde překročit tloušťku 65 mm 
(pokládka se provádí ve dvou vrstvách) a nesmí 
klesnout pod 25 mm,

– v případě MA 16 nikde překročit tloušťku 70 mm 
(pokládka se provádí ve dvou vrstvách) a nesmí 
klesnout pod 30 mm,

– v případě MA 8 nikde překročit 55 mm (pokládka se 
provádí ve dvou vrstvách) a minimálně v tl. 20 mm.

Poznámka: 
Překročení uvedených tloušťek je možné za podmínek pokládky, které jsou 

uvedeny v ČSN 73 6242.

Při provedení pokládky ochranné vrstvy v místě maxi-
mální přípustné tloušťky ve dvou vrstvách, musí být obě 
vrstvy hutné (max. mezerovitost 1%).

Maximální tloušťka pokládané vrstvy MA v případě 
podkladu s výsledným sklonem max. 4% nesmí být větší 
než 50 mm (omezení z důvodu teploty MA a možného 
stékání). Podrobně jsou zásady vyrovnání při použití 
MA11 uvedeny na připojeném obrázku č. 1. 

Poznámka:
Při podrobném posouzení konkrétního objektu (i ve zdůvodnění změny RDS) nutno 

prověřit odlišnosti v požadavcích na tloušťky vrstev MA pokládaných na růz-
ných izolačních vrstvách (polymerní izolace, jedno a dvoupásové, různé sklony 
atd.). Individuálně se postupuje zejména při větších sklonech než 4 %.
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e) Pokud není možno provést lokální vyrovnání jen 
v ochranné vrstvě MA dle výše uvedených zásad, je 
nutno v některých místech přistoupit k odstranění be-
tonu jeho zbroušením tak, aby v těchto místech bylo 
možno provést ochranu izolace alespoň v minimální 
tloušťce dle bodu d). Podkladem pro rozsah a tloušťku 
přípustného zbroušení je měření tloušťky betonu nad 
výztuží (krycí vrstvy) v síti hustoty cca 1m x 1m nebo 
hustší, které je povinen zabezpečit zhotovitel na své 
náklady. 

Odstranit (zbrousit) lze jen takovou vrstvu, která za-
jišťuje minimální předepsané krytí výztuže. Zásady 
pro broušení jsou na připojeném obrázku č. 1.

 Na betonové mostovce s pečetící vrstvou je možno 
snížit min. krytí výztuže betonem lokálně na 30 mm, 
a to ve stavu po dočištění povrchu betonu broková-
ním, které následuje po ev. broušení silniční bruskou 
(svislé diamantové kotouče s vodním výplachem). 
Pouze frézování silniční frézou s hroty z tvrdokovu se 
s ohledem na vznik mikrotrhlin v betonu a nadměrně 
hrubý povrchu betonu nepřipouští. Vyhlazený povrch 
betonu po lokálním broušení, někdy používanou ro-
vinnou bruskou, je nutno zdrsnit např. brokováním.

f) Větší lokální záporné nerovnosti, které nelze vy-
rovnat v ochranné vrstvě MA dle výše uvedených 
zásad, je nutno opravit sanačními hmotami nebo be-

tonem dle zásad uvedených v ČSN 73 6242 a TKP 31. 
Podrobné požadavky pro použití vyrovnávacích hmot 
pro případ vyrovnání tl. od 5 mm do 80 mm jsou sta-
noveny v TKP 31 a musí být pro konkrétní opravu 
zpřesněny v technologickém předpisu. Minimální 
tloušťka betonové vyrovnávací vrstvy např. při opra-
vách mostovek je 60 mm, vrstva musí být k mostovce 
přikotvena ocelovými kotvami nebo trny a musí být 
vyztužena nejméně jednou vrstvou ocelové výztužné 
sítě do betonu.

g) Mostovka se po provedené úpravě nivelety (např. 
lokálním zbroušení, lokálních opravách, otryskání 
povrchu, sanaci případných trhlin apod.) ošetří dle 
ustanovení ČSN 73 6242 a v souladu s navrženým 
izolačním systémem. Povrch se zaměří, výšky slouží 
jako podklad pro korekci návrhu vyrovnání.

h) Pod vozovkovým souvrstvím a pod římsami musí 
být zajištěn odtok prosáklé vody směrem k otvorům 
v odvodňovačích a k trubičkám pro odvodnění po-
vrchu izolace.

i) V případech, když je v konstrukci mostní vozovky 
navržena samostatná ložní vrstva z AC, postupuje se 
při vyrovnání mostovky podle stejných zásad – dle 
předchozích bodů.
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Obr. 1 Schéma úpravy výšek mostovky – varianta pro ochranu izolace MA 11 
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Legenda k obrázku: 

1) beton mostovky – stávající stav

2) beton mostovky –  projektovaná výška

3) odstranění betonu zbroušením, pokud by ochranná vrstva 
byla menší než: v případě MA16 30mm, v případě MA11 
25 mm

4) úprava mostovky (spojovací nátěr, pečetící vrstva, lo-
kální vyrovnání stěrkováním a pod.) dle ustanovení ČSN 
73 6242

5) izolační vrstva

6) vyrovnávací vrstva z MA11 min. 15 mm a max. 40 mm

7) ochranná vrstva izolace – tloušťka dle projektu u MA11 
35 mm

8) ochranná vrstva izolace – minimální tl. 25 mm v místě 
nerovnosti mostovky při použití MA11 

9) ochranná vrstva izolace – při pokládce v jedné vrstvě ma-
ximálně tl. 50mm, v případě nerovnosti mostovky

10) obrusná vrstva – min. projektována tloušťka 35 mm v pří-
padě SMA11 (v souladu s ČSN 73 6121) 

11) Skutečný povrch mostovky

Pro lokální vyrovnání lze provést úpravu i z jiných MA menší 
zrnitosti. 

Poznámka: 
Lokální vyrovnání stěrkováním s použitím epoxydové pryskyřice pro pečetící 

vrstvu a plniva (vysušený křemenný písek) může být v tl. max. 5 mm a o ploše 
max. 500 cm2.
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1. Všeobecně

Jedním z kritických míst mostů PK je oblast mostních 
závěrů, kde se stýkají dva zásadně různé materiály, tj. 
ocel mostního závěru a vozovka s asfaltovým krytem.

Vlastní provedení krytu (všech vrstev vozovkového sou-
vrství) je v oblasti MZ technicky náročné vždy z hlediska 
dodržení požadavku na dosažení předepsaných tolerancí 
rovnosti, projektovaných výšek i potřebného zhutnění.

Vlivem provozu dochází k rozdílnému opotřebení a pří-
padné tvorbě deformací a poruch asfaltového souvrství 
a tím vzniku nerovností obrusné vrstvy u hrany mostního 
závěru. Důsledkem tohoto jevu je zvýšené mechanické 
namáhání a únava konstrukce mostního závěru s násled-
ným porušením celého mechanismu, zvýšení hladiny 
hluku a zhoršení pohodlí jízdy, místy i snížení bezpeč-
nosti provozu.

Řešením uvedených problémů je vyztužení vozovkového 
asfaltového souvrství v oblasti před a za závěrem (metoda 
šikmých výztužných žeber) nebo provedením opěrných 
pásů šířky 200 až 500 mm z polymerního betonu na bázi 
speciálních epoxidů podél MZ. 

2. Stavební zásady

Na mostech PK s třídou dopravního zatížení (dále jen 
TDZ) S a I pro zvýšení odolnosti vozovky proti vzniku 
deformací před a za mostním závěrem lze použít úpravu 
s provedením šikmých výztužných žeber pouze se sou-
hlasem objednatele.

2.1 Šikmá výztužná žebra (obr. 1 2, 3, 4) v úh-
lu 45° k podélné ose mostu ze speciální hmoty dle tab. 
č. 1 (Příloha 3) odolné otěru, trhlinám a deformaci, s vý-
ztužnou funkcí. 
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PŘÍLOHA 3

METODICKÝ POKYN  
PRO NÁVRH, MATERIÁLY A PROVÁDĚNÍ VÝZTUŽNÝCH ŽEBER VOZOVEK  

A OPĚRNÝCH PÁSŮ V BLÍZKOSTI MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ 

Obr. 1 – Příčný řez s výztužnými žebry – schéma 
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Obr. 4 – Detail tvaru žebra
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Obr. 2 – Půdorysné uspořádání výztužných žeber – schéma 

Obr. 3 – Půdorys (kolmý, šikmý dilatační závěr) – schéma
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2.1.1 Žebra budou provedena v úseku obrusné vrstvy 
z MA, popřípadě i v úseku hutněné asfaltové vrstvy.

2.1.2 Žebra je nutno provádět v krytu z MA, který je 
proveden v šířce min. 0,8 m.

2.1.3 Obrusnou vrstvu z MA je nutno položit nebo 
případně dodatečně upravit tak, aby vyhovovala z hle-
diska výškové polohy i rovnosti , proto je třeba provést 
zvýšení obrusné vrstvy 2 (± 1 mm) nad horní hranu kraj-
ního profilu MZ.

2.1.4 Provádět výřez drážek je nutno provést tak, aby 
nad izolační vrstvou zůstala ochranná vrstva izolace 
v tl. min 20 mm. 

2.1.5 Požaduje se těsnění (zálivka) i v úrov-
ni  ochranné vrstvy izolace MA.

2.1.6 Provádění žeber v  obrusné vrstvě z hutněných 
asfaltových směsi je možné jen za předpokladu dodržení 
max. mezerovitosti vrstvy 6%.

2.2 Opěrné pásy ze speciální hmoty (obr. 5) 
odolné vyjíždění kolejí a otěru v šíři 200–500 mm po-
dél mostního závěru a v tloušťce přilehlého asfaltového 
souvrství.

Pro zvýšení odolnosti vozovky proti vzniku deformací 
před a za mostním závěrem lze použít úpravu s prove-
dením opěrných pásů ze speciální hmoty pouze se sou-
hlasem objednatele.

Opěrné pásy není možno navrhovat a provádět, neboť 
není provedeno ověření parametrů konkrétní hmoty 
v rámci PZ (počáteční zkouška typu) a dále není ově-
řena nebo odzkoušena:

– kompatibilita s betonem (soudržnost),

– vodotěsnost detailu napojení na izolaci a MZ, 

– posouzení objemových změn a rizika vzniku po-
ruch (trhlin) na základě konkrétních mechanic-
kých vlastností hmoty pásu (se započtením vlivu 
modulu pružnosti v tahu, pevnosti v tahu, souči-
nitele tepelné roztažnosti). 

Úpravy bude možno navrhovat podle zpřesněného ná-
vrhu v úrovni RDS včetně dořešení příslušných detailů, 
následným ověřením na zkušebním objektu a vyhodno-
cením stavu za provozních podmínek.

3. Systém jakosti

Projektant RDS zhotovitele mostu provede návrh řešení 
uvedené úpravy podle tohoto MP, v souladu s technic-
kými listy a technologickým postupem doporučeným 
výrobcem hmot a zhotovitelem stavebních prací. RDS 
se schvaluje standardním postupem. 

Zhotovitel stavebních prací výztužných systémů musí 
mít zpracován podrobný technologický předpis, který 
před zahájením prací předá objednateli/správci stavby 
ke schválení. 

Zhotovitel stavebních prací výztužných systémů zajiš-
ťuje odběry vzorků , provádění průkazních a kontrolních 
zkoušek a měření a předání zpráv a protokolů objednateli 
stavby prostřednictvím zhotovitele stavby.

4. Popis a kvalita stavebních materiálů 

Pro oba systémy se jako základní materiál používá spe-
ciální polymerní beton na bázi speciálních epoxidů, 

Obr. 5 – Opěrné pásy podél závěru 
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kompatibilní s asfaltovou směsí vozovkových vrstev, 
který se připravuje smícháním více originálních složek 
z původních obalů dle pokynů výrobce hmoty.

Vhodnost navržených stavebních materiálů musí proká-
zat zhotovitel a předložit objednateli příslušné doklady 
(viz.čl.6.1). Výsledky zkoušek zjištěné při průkazních 
a kontrolních zkouškách se porovnávají s hodnotami uda-
nými výrobcem hmoty. Minimální hodnoty požadované 
pro stavbu PK jsou uvedeny v tab. č. 1.

Tab. č. 1 – Základní mechanické a fyzikální vlastnosti 
materiálu 

1 Pevnost v tlaku, MPa ČSN EN ISO 604 min. 55 – KZ, 60 
– PZ

2 Pevnost v tahu za ohybu, 
MPa

ČSN EN ISO 178 min. 28 – KZ, 35 
– PZ

3 Nasákavost, % ČSN EN ISO 62 max. 1,0

4 Chemická odolnost ČSN EN ISO 2812-1 nenarušení povrchu

5 Přídržnost, MPa ČSN 73 2577
ČSN EN 1542

min. 1,5

6 Odolnost proti 
zmrazování 
a rozmrazování dle ČSN 
731326 – požadavky jako 
beton pro prostředí XF4

ČSN 731326 max.1000 g/m2 

7 E-modul a koeficient
teplotní roztažnosti

Výrobcem deklarovaná hodnota a zk. 
metoda

8 Objemová hmotnost, 
kg/m3

Výrobcem deklarovaná hodnota a zk. 
metoda

5. Technologické postupy prací

Zásadní podmínkou provádění výztužného systému je 
rovnost povrchu obrusné vrstvy v oblasti mostního zá-
věru splňující požadavky projektové dokumentace a pří-
slušných předpisů. Rovnost povrchu (parametr – podélná 
nerovnost vozovky) musí být změřena a posouzena shoda 
před započetím prací. V případě, že nesplňuje příslušné 
požadavky, nesmí být práce zahájeny a musí být prove-
deny úpravy obrusné vrstvy.

Pořadí pokládky jednotlivých vrstev a technologických 
kroků je obecně znázorněno na obr. 4.

Technologický předpis na provedení výztužného sys-
tému u konkrétního objektu musí být předán objednateli/
správci stavby ke schválení před zahájením prací. Tento 
TePř je součástí komplexního TePř pro osazení MZ.

5.1 Výztužná žebra

5.1.1 Rozměry spár 

Šířka spáry 15 mm ± 1,0 mm, 
hloubka spáry min. 60 mm ± 2,0 mm, ale dle PD resp. 

skutečného stavu,
délka spáry min. 800 mm ± 10,0 mm, ale dle PD resp. 

TePř.
Poloha dna spáry nad povrchem izolace 20 (±5 mm)

5.1.2 Příprava podkladu a spár

Spáry pro výztužná žebra se připraví řezem v krytu pod 
úhlem 45° k podélné ose mostu ve vzájemných vzdá-
lenostech 250–300 mm.

Spáry se pečlivě vyčistí tlakovou vodou (min. 1,0 MPa) 
a nechají vyschnout. Případný prach se odsaje prů-
myslovým vysavačem.

5.1.3 Příprava stavební směsi 

Polymerní beton se připravuje v dávkách v poměru jed-
notlivých složek (příp. plniva) stanoveným výrobcem. 
Míchání se provádí v čisté nádobě předepsaným způso-
bem po určenou dobu pro dosažení homogenní směsi. 
Domíchání směsi se provádí po přelití směsi do další čisté 
nádoby. Míchání je možné pouze z předem výrobcem 
dávkovaných a originálně zabalených složek.

5.1.4 Plnění spár

Stavební směs se lije příp. pěchuje do připravených spár 
s výškovým přesahem takovým, aby po ztvrdnutí hmoty 
byl max.1 mm nad úroveň vozovky.

5.1.5 Pracovní spára

Styk mostního závěru a výztužného žebra se ošetří as-
faltovou zálivkou za horka dle VL-4 Mosty po naplnění 
spáry žebra.

5.1.6 Doporučené pořadí pokládky jednotlivých vrs-
tev při osazování mostního závěru do prostoru odkrytého 
po pokládce kompletního vozovkového souvrství pro 
případ mostní vozovky s ložní vrstvou (viz obr. 5):

0. pokládka izolace na mostě, překrytí míst napojení 
separačním pásem nasucho, vybednění dilatační 
spáry,

1. ochrana izolace MA v I. Etapě,
2. ložní hutněná vrstva I. Etapa,
3. obrusná hutněná vrstva I. Etapa,
4. odstupňované odřezání vozovkových vrstev 

I. Etapy v místě dilatační spáry (po 200 mm),
5. osazení a zebetonování MZ,
6. dokončení a napojení izolace,
7a. ochrana izolace – II. Etapa – MA 16, sendvičový 

systém dle ČSN 73 6242, 
7b. ložní vrstva II. Etapa – MA 16, sendvičový systém 

dle ČSN 73 6242,
7c. zálivka v úrovni MA – ochrany izolace u MZ,
7d. obrusná vrstva II. Etapa – MA 16, sendvičový 

systém dle ČSN 73 6242, povrch podrcen fr. 2/4 
a změření rovnosti, případné odstranění vad,

8. vyřezání drážek výztužných žeber a její výplň,
9a. separace pro horní zálivku,
9b. zálivka v úrovni obrusné vrstvy (podél MZ, u římsy 

i na styku s obrusnou vrstvou krytu).
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5.2 Opěrné pásy podél MZ ze speciální hmoty

Viz čl. 2.2.

6. Zkoušení

6.1 Průkazní zkoušky

Slouží k prokázání vhodnosti použití navržených sta-
vebních materiálů. Za výsledek průkazní zkoušky se 
považuje vydání prohlášení o shodě vydané na základě 
certifikátu výrobku, stavebně technického osvědčení
a protokolu o certifikaci s výsledky zkoušek ve smyslu
zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a TKP MD.

6.2 Převzetí staveniště

Zhotovitel výztužných systémů přebírá staveniště na zá-
kladě protokolu o měření podélné nerovnosti v podélném 
a příčném směru 4m latí. Hodnoty nerovností musí odpo-
vídat projektové dokumentaci nebo příslušným předpi-
sům, avšak nesmí být větší než 4 mm. Měření se provádí 
v podélných profilech vzdálených 1 metr od sebe v celé
šíři vozovky (jedno měření podélné nerovnosti v jízdním 
pruhu nepostačuje). V podélném směru v rozsahu celkem 
3 polohy 4 m latě, s posunem po 2 m, celková délka mě-
ření bude tedy min. 8 m plus šířka MZ, se středem nad 
osou MZ. Vyjma těchto upřesnění se měření provádí 
podle ČSN 73 6175.

Požaduje se správná poloha (výšky, odchylky, rovnost) 
obrusné vrstvy s ohledem na ocelový profil MZ v příčném
směru vozovky a podélný profil ve směru jízdy, kde musí
být soulad v dodržení projektových výšek i nerovnosti 
v oblasti min 4 m před a za MZ. Při nesplnění výše uve-
dených návrhových parametreů se nesmí výztužný systém 
provádět a je nutná oprava vozovkového souvrství.

6.3 Kontrolní zkoušky

6.3.1 Kontrola 

– ověření použitých materiálů dle originálních obalů,

– čistota a vysušení spár před plněním,

– stav strojního zařízení,

– dodržení předepsaných technologických postupů,

– shoda parametrů předané části vozovky a MZ s po-
žadavky TKP, ZTKP, této přílohy.

6.3.2 Zkoušení 

V průběhu provádění prací se pro každý stavební objekt 
za účasti správce stavby vyrobí 3 ks zkušební tělesa roz-

měru 40x40x160 mm do ocelové formy , každé těleso 
z jiné záměsi hmoty, pro zkoušky objemové hmotnosti, 
pevnosti v tlaku a tahu za ohybu. Do 1 týdne po ztvrdnutí 
hmoty se na těchto tělesech provedou kontrolní zkoušky, 
vystaví zkušební protokol a cestou zhotovitele předá 
správce stavby ke kontrole.

Hodnotí se shoda každého jednotlivého výsledku s po-
žadavkem této přílohy.

6.3.3 Hodnocení prací

Hodnocení prací se provádí vizuálně a měřením rozměrů 
žeber a pásů, rovinatosti v příčném a podélném směru, 
která se nesmí zhoršit povrchové vlastnosti oproti stavu 
při převzetí staveniště (viz. 6.2).

7. Klimatické omezení

Práce mohou být prováděny pouze za sucha při teplotách 
10 až 30°C. Asfaltové souvrství musí být vyschlé, nesmí 
být nasycené vodou a nesmí z něj vyvěrat voda. Při niž-
ších teplotách musí být provedena technická opatření 
(přístřešky, temperování, vysušení apod).

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1 Viz TKP kap. 21.A.11.

8.2 Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni 
se zásadami pohybu a bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích a musí dodržovat kázeň na pracovišti.

8.3 Při práci s epoxidy a polymery je nutno pou-
žívat gumové rukavice pro zabránění styku s pokožkou 
a omezovat vdechování výparů.

9. Ekologie

Polymerní betony jsou po vytvrzení nezávadné. 
Z hlediska ochrany životního prostředí je nutno všechny 
nádoby pečlivě vyprázdnit. Zbytky jednotlivých složek 
se na stavbě skladují v prázdných původních obalech. Po 
skončení prací musí být obaly včetně zbytků a čistících 
prostředků zlikvidovány dle zásad pro manipulaci s ne-
bezpečnými odpady.

Zhotovitel musí mít zavedený systém EMS dle ČSN EN 
ISO 14001.

10. Záruční doba

Záruční doba pásů a žeber odpovídá záruční době okolní 
obrusné vrstvy. U novostaveb 60 měsíců, u rekonstrukcí 
60 měsíců od předání díla objednateli stavby, není-li 
smlouvou o dílo stanovena lhůta jiná.

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