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21.1 IZOLACE MOSTOVKY

21.1.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap.
1 TKP - Všeobecně.
Kapitola obsahuje ustanovení o materiálech, izolačních 
systémech, úpravách apracech souvisejících s provádě
ním izolací mostních objektů proti vodě. Pro zajištění 
dokonalé ochrany mostovky před účinky vody a che
mických vlivů musí jednotlivé vrstvy izolačních systé
mů, materiály těchto vrstev a izolační systémy jako 
celek splňovat požadavky stanovené ČSN 73 6242 - 
Navrhování a provádění vozovek na mostech po
zemních komunikací.
Izolace mostních objektů a zejména izolace mostovky je 
nutno provádět výhradně z izolačních systémů odzkou
šených akreditovanou laboratoří ve smyslu metodického 
pokynu k RSJ-PK č.j. 19160/95-230 a schválených Mi
nisterstvem dopravy nebo jím pověřeným pracovištěm 
dle čl. 3.1.6 ČSN 73 6242. Není dovoleno nahradit žád
nou z vrstev schváleného izolačního systému (souvrs
tví) vrstvou jinou. Dále není dovoleno jakoukoli vrstvu 
ze schváleného izolačního systému vypustit nebo dopl
nit systém vrstvou další.
Pro zajištění kvality se požaduje, aby veškeré izolační 
práce byly prováděny výhradně specializovaným zhoto
vitelem s odbornou způsobilostí. Zhotovitel prokazuje 
způsobilost pro zajištění jakosti při provádění podle 
metodického pokynu k RSJ-PK č.j. 235 12/95-230.

Kromě toho může objednatel za účelem prokázání způ
sobilosti vyžadovat před zahájením izolačních prací 
zkušební pokládku.
Provedení každé izolační vrstvy může být zahájeno až 
po písemném odsouhlasení vrstvy předchozí stavebním 
dozorem a odstranění případných nedostatků.

21.1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Druh materiálů a jejich kvalitativní parametry jsou dány 
ČSN 73 6242. Při výrobě hmot a výrobků na bázi asfaltů 
musí být použity modifikované asfalty. Výrobky a hmo
ty z oxidovaných asfaltů se pro izolace mostovek nepři
pouštějí. Druh materiálů pro kryty mostních vozovek 
včetně kvalitativních parametrů stanoví ČSN 73 6242 
s odkazem na příslušné normy ČSN 73 6121, ČSN 
73 6122, ČSN 73 6123 a ČSN 73 6131-1. Jednotlivé 
vrstvy izolačního systému i celé mostní vozovky musí 
být vzájemně slučitelné tak, aby bylo zajištěno jejich 
vzájemné spolupůsobení i požadovaná přilnavost izo
lačního systému k podkladu stanovená ČSN 73 6242. 

Veškeré hmoty a výrobky pro izolace mostovek musí 
být doloženy osvědčením o vhodnosti výrobku (Proto
kolem o zkouškách) od příslušné akreditované zkušební 
laboratoře nebo certifikátem od autorizované zkušebny, 
kterým je prokázána shoda vlastností hmoty nebo výrob
ku s požadavky ČSN 73 6242.

Materiály na bázi epoxidových pryskyřic (pečetící vrs
tvy) musí splňovat požadavky předpisů ZTV-BEL-B 87, 
TP-BEL-EP a TL-BEL-EP.

Izolační systémy podle druhu izolační vrstvy:

1) Asfaltové izolační pásy - provede se natavením nebo 
přilepením modifikovaných asfaltových izolačních 
pásů a to v jedné nebo dvou vrstvách. Pásy jsou 
vyztuženy výztužnými - nosnými vložkami (např. 
netkaný polyester). Izolační pásy musí splňovat kva
litativní požadavky stanovené ČSN 73 6242 tab. 2;

2) Mastix izolační - provede se štěrkováním modifi
kované asfaltové izolační hmoty obvykle s vyztu
žením výztužnou vložkou. Kvalitativní požadavky 
stanovuje ČSN 73 6242 tab. 3;

3) Nátěrová asfaltová izolace vyztužená - provede se 
postupným nanášením nátěrů z modifikované as
faltové izolační hmoty s pokládáním výztužných 
vložek. Kvalitativní požadavky stanoví 
ČSN 73 6242 tab. 4;

4) Izolace polymerní - provede se nástřikem nebo 
štěrkováním polymerní hmoty dle zvláštních tech
nických předpisů (ZTV-BEL-B 3/87);

5) Izolace speciální - speciální izolační vrstvy (asfal
tové s přísadou pryží a další) se provádí dle zvlášt
ních technických předpisů pro daný konkrétní druh 
izolačního systému s dodržením veškerých pokynů 
výrobce hmot.

Ochranná vrstva izolačního systému se provede z AB, 
AKM nebo LA v tlouštkách podle dokumentace pro 
zadání stavby (DZS) s dodržením ustanovení 
ČSN 73 6242, čl. 3.3.1. Druh asfaltové směsi pro 
ochrannou vrstvu (AB, LA) je určen druhem provádě
ného izolačního systému, přičemž musí být splněny 
kvalitativní požadavky ČSN 73 6242, s tím že článek
4.2.1 a) této normy se doplňuje odstavcem následujícího 
znění:
„Průměrná hodnota přírůstku čísla tvrdosti při kontrol
ních zkouškách při 40°C po dalších 30 min. zatěžování 
může být max. 0,5 mm, přičemž jednotlivé hodnoty 
přírůstku mohou být max. 0,6 mm. Hodnocení se vzta
huje na jednotlivé hodnocené objekty.“

Pro těsnění spár je nutno používat zálivkových hmot 
a výrobků (těsnící pásky) z modifikovaných asfaltů 
s dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností se stěnami 
spár, slučitelných se všemi vrstvami izolačního systému. 
Kvalitativní požadavky stanoví ČSN 73 6242, tab. 6.

V případě „vanových“ izolací je nutno věnovat zvýšenou 
pozornost betonu říms, případně úpravám jejich povrchu, 
aby voda nepronikla k povrchu mostovky. Požadavky na 
beton jsou stanoveny v kap. 18 TKP. Úpravy povrchů 
betonu musí být vodotěsné a stálé.

Požadavky na sekundární ochranu se stanoví v DZS 
nebo v ZTKP s ohledem na konkrétní prostředí, kte
rému bude most v průběhu provozu vystaven.

21.1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Při provádění izolačních systémů a celé mostní vozovky 
je nutno dodržovat základní zásady provádění dle kap. 6 
ČSN 73 6242.

Zhotovitel izolace mostovky, který prokázal kvalitu izo
lačního systému dle 21.1.1, musí předložit objednateli
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(stavebnímu dozoru) a zhotoviteli mostního objektu de
tailní Technický a prováděcí předpis (TPP) pro prová
dění navrhované skladby izolačního systému, podle 
kterého, po odsouhlasení objednatelem, je pak izolace 
prováděna. TPP musí být předložen objednateli při pře
dání nabídky. TPP musí obsahovat detailní postup prací 
při provádění jednotlivých vrstev, podmínky, za kterých 
mohou být izolační práce prováděny, kvalitativní para
metry všech používaných materiálů, způsob ochrany 
izolace v průběhu jejího provádění i po jejím dokončení, 
způsob kontroly kvality a kapitolu s detailním postupem 
prací pro konkrétní stavbu. Kvalitativní parametry musí 
odpovídat požadavkům ČSN 73 6242. Při zpracování TPP 
je nutno respektovat ustanovení ČSN 73 6242 i těchto 
TKP.

Základní obsah technických a prováděcích předpisů:

1. Úvod.

2. Skladba izolačního systému.

3. Materiály - popis včetně kvalitativních parametrů, 
protokol o zkouškách.

4. Pracovní podmínky - úprava povrchu podkladu, ochra
na izolace při provádění, klimatické podmínky, apod.

5. Pracovní pomůcky a nářadí.

6. Pracovní postupy - při provádění každé vrstvy izolačního 
systému včetně provádění detailů a ochrany izolace.

7. Jakost a její kontrola.

8. Způsob odstraňování případných vad.

9. Bezpečnost práce a ochrana zdraví.

10. Přejímky.

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

21.1.3.1 Úprava povrchu podkladu

Zhotovitel mostu musí předat zhotoviteli izolačního sys
tému betonový nebo ocelový podklad, který odpovídá 
kvalitatním parametrům stanoveným v ČSN 73 6242 - 
tab. 5.

Povrch ocelové mostovky musí být bezprostředně před 
aplikací antikorozního nátěru otrýskán (stupeň očištění 
02 podle ČSN 03 8221), musí být suchý, zbaven všech 
nečistot, předehřátý. Požadavky stanoví čl. 6.3.1 ČSN 
73 6242.

Betonový podklad musí být proveden z betonu min. tř. 
C 25/30-viz. ČSN P ENV 206 a ČSN 73 6206, stáří 
betonu je požadováno min. 3 týdny. Vlhkost betonu 
musí být nižší než 4 % (max. 4 % hm. nevázané vody 
v povrchové vrstvě ti. 20 mm).

Pevnost betonu v tahu povrchových vrstev je požadová
na min. 1,5 MPa. Prokáže se odtrhovými zkouškami 
v četnosti dlečl. 5.4.1.1 ČSN 73 6242.

Povrch betonu musí vykazovat drsnou, nikoliv hladkou 
makrotexturu. Proto se k úpravě povrchu betonu nesmí 
používat hladičky betonu bez další úpravy. Hodnota 
drsnosti povrchu (hloubka makrotextury povrchu pís
kem) - viz ČSN 73 6242 tab. 5. Povrch betonu nesmí 
obsahovat vystouplé cementové mléko ani žádné nepři- 
tmelené součásti snižující povrchovou pevnost. Pokud

se tyto závady vyskytnou, zhotovitel mostu musí před 
aplikací základního nátěru povrch upravit a to:

- otrýskáním - pískem, vodou, ocelovými broky,
- broušením.
Nerovnost betonového povrchu - nerovnosti povrchu 
betonového podkladu v libovolném směru nesmějí pře
kročit 8 mm při měření 2 m latí, (analogicky podle 
ČSN 73 6175), přičemž v každém místě mostovky musí 
být zajištěn odtok vody směrem k odvodňovačům. Proto 
hodnota výsledného sklonu min. 0,5 % musí být zajiště
na v každém místě povrchu podkladu.

Odvodňovače (odvodňovací trubičky) musí být navrže
ny a provedeny způsobem a ve vzájemných vzdálenos
tech dle DZS, aby byl zajištěn odtok vody z povrchu 
vozovky a z povrchu izolační vrstvy. V případě ochran
né vrstvy z LA musí být do odvodňovačů odvedena 
i voda z povrchu ochranné vrstvy. V každém případě 
musí být odvodněno nejnižší místo.

V případě, že nerovnost povrchu nesplňuje uvedená 
kritéria, musí být povrch zhotovitelem mostu vyrovnán
- zbroušen, eventuálně vyspraveny hlubší nerovnosti, 
a to materiály, které vykazují dobrou přilnavost k beto
nu - min. 1,2 MPa (na bázi epoxidů, polymerní hmoty 
nebo speciální malty) a jsou slučitelné s vrstvami izola
ce. Tyto úpravy musí stavební dozor projednat se spe
cializovaným zhotovitelem, který bude danou izolaci 
provádět.

S povrchu betonu je nutno odstranit veškeré ocelové 
ajiné výčnělky.

Veškeré ocelové a kovové součásti - mostní závěry, 
odvodňovače, kotevní prvky říms, na které má být izo
lace napojena, musí být zbaveny rzi a nečistot a opatře
ny antikorozním nátěrem, eventuálně provedena jiná 
antikorozní úprava slučitelná s penetračním nebo kotev
ním impregnačním nátěrem izolačního systému. Bez
prostředně před aplikací izolačního systému, t.j. před 
prováděním penetračního nebo pryskyřičného kotevní
ho impregnačního nátěru musí být povrch betonu suchý, 
čistý, beze zbytků jakýchkoliv usazenin, zbavený che
mických nečistot a olejů tak, aby nebyla v žádném místě 
snížena přilnavost k betonu. Musí splňovat ustanovení 
čl. 6.2.1 ČSN 73 6242.

Veškeré úpravy podkladu zajišťuje a hradí zhotovitel 
mostního objektu, nejsou součástí technologie izolač
ních systémů.

O odsouhlasení způsobilosti podkladu, kterého se 
zúčastní zhotovitel mostu, stavební dozor a zhotovitel 
izolačního systému, se sepíše zápis do stavebního dení
ku nebo protokol o převzetí.

21.1.3.2 Speciální úprava povrchu mostovky
Na upravený betonový podklad se nanáší nátěr pene- 
trační, penetračně adhézní nebo kotevní impregnační 
nátěr. Na upravený ocelový podklad nátěr antikorozní.

Penetračně adhézní nátěr (penetrační + adhézní)

Jeho funkcí je zajištění adheze, t.j. spojení izolačního 
systému s betonovým podkladem. Částečně plní i funk
ci impregnační. Jedná se o materiál na bázi modifikova
ných asfaltů, rozpouštědel a adhezivních přísad, 
slučitelný s další vrstvou izolačního systému.
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Penetračně adhezní nátěr plní současně funkci nátěru 
penetračního (zakotvení do pórů betonu) a adhézního. 
Po nanesení vytvoří mikrovrstvu.
Penetrační nátěr zajišťuje pouze penetraci betonu, nesmí 
vytvořit vrstvu! Po zaschnutí musí být matný, nikoli lesklý.

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. Detailní 
způsob nanášení nátěru pro jednotlivé skladby izolač
ních systémů je určen příslušným TPP.

Natřené musí být všechny plochy, které přijdou do styku 
s izolací. Nanášení nátěru je možno provádět za suchého 
počasí, nesmí být prováděno za mlhy nebo při tvorbě 
rosy, viz čl. 6.2.22 ČSN 73 6242.

Je vhodné zahájit práce v odpoledních hodinách a nátěr 
nechat zaschnout přes noc. Při nočním ochlazování do
chází k sání a tím k maximálnímu vniknutí nátěru do 
pórů betonu.

Nátěr je nutno nechat řádně zaschnout. Doba potře
bná k zaschnutí je stanovena v TPP. Závisí na druhu 
podkladu, teplotě, vlhkosti ovzduší apod. (10-24 hod.).

Kotevní impregnační nátěr
Jedná se o nátěr ze speciálních epoxidových pryskyřic, 
který plní stejnou funkci jako nátěr penetrační, současně 
však vyplňuje a utěsňuje otevřené póry v betonovém 
podkladu. Provádí se dle zásad čl. 6.2.2.1 a se a se 
splněním požadavků čl. 3.3.3.2 a 4.4.4 ČSN 73 6242. 

Hlavní zásady-pryskyřice se nalije v množství cca 400 - 
600 g/m“ na betonový podklad upravený podle čl.
21.1.3.1 a ihned se rozprostírá stěrkou a válečkem, kte
rým se současně zatlačuje tak, aby pronikla do pórů 
v betonu a vytvořila vrstvu v rovnoměrné tloušťce. Ne
smí se vytvořit kaluže.

Na mírně zavadlý nátěr se provede posyp speciálním 
vysušeným křemenným pískem frakce 0,2-0,7 nebo 0,5-
1,2 mm s tím, že nadsítné těchto frakcí musí být rovno 
0, v množství cca 2,5 - 3 kg/m“ tak, aby povrch nátěru 
byl po celé ploše zdrsněn.

Pokud se po provedení nátěru vyskytnou záporné nerov
nosti o hloubce větší než 2 mm, vyplní se tmelem z epo
xidové pryskyřice a křemenného písku. Povrch 
vytmelených míst se opatří zdrsňujícím posypem kře
menným pískem. Způsob lokálního vyrovnání zápor
ných nerovností musí být uveden v TPP.

Pečetící vrstva

Pro dokonalé utěsnění povrchu betonu se provede na 
kotevní impregnační nátěr další vrstva nátěru z téhož 
druhu epoxidové pryskyřice jako u kotevního impreg
načního nátěru, tzv. uzavírací nátěr, podle ČSN 73 6242, 
čl. 3.3.3.3 a 6.2.2.1.

Kotevní impregnační nátěr tvoří spolu s uzavíracím ná
těrem pečetící vrstvu, která zabraňuje průniku par z be
tonu mostovky do vozovkového souvrství. Tato vrstva 
má zabránit tvorbě „puchýřů“, ke kterým může dojít 
vlivem odpařování vody z betonu (expanze vodních par) 
zejména ve fázi pokládky vrstev LA - teploty až 250°C 
v případě nedostatečné přilnavosti 1. izolační vrstvy. 

Pokládku uzavíracího nátěru je možno provádět až po 
dokonalém vytvrdnutí kotevního impregnačního nátěru, 
t.j. asi po 8 hod. při teplotě ovzduší + 20°C a cca po 
36 hod. při teplotě ovzduší + 10°C. Před pokládkou

uzavíracího nátěru je nutno odstranit s kotevního im
pregnačního nátěru veškerý neuchycený písek (zamete
ním).

Další technologické detaily včetně kvalitativních para
metrů hmot musí být uvedeny v TPP zhotovitele izolace, 
který musí být v souladu s ČSN 73 6242. Hmoty pro 
pečetící vrstvu musí splňovat požadavky předpisů ZTV- 
BEL-B 87, TP-BEL-EP, TL-BEL-EP.

Antikorozní nátěr

Nátěr se provádí na ocelový podklad upravený podle čl.
21.1.3.1 jako asfaltový nebo pryskyřičný dle čl. 6.3.2 
ČSN 73 6242. Druh je dán určenou skladbou izolačního 
systému.
Po provedení penetračně adhézního, antikorozního ná
těru nebo pečetící vrstvy se provádějí další vrstvy izo
lačního systému.

21.1.3.3 Asfaltové izolační pásy

- jednopásové
- dvoupásové
Při provádění je nutno dodržovat zásady uvedené v čl. 
6.2.3, 6.2.3.1 a 6.2.3.2 ČSN 73 6242:

- izolační pásy se kladou ve směru podélné osy mostu 
a práce postupují tak, aby příčné přesahy jednotli
vých pásů byly po směru toku vody,

- přilepení nebo natavení pásů musí být dokonalé, tedy 
v celé ploše pásu. Zkouší se pohledem a kuličkou 
nebo poklepem, pod pásem nesmí zůstat žádné duti
ny nebo vzduchové bubliny. Po celé ploše pásu musí 
být dosažena přilnavost k podkladu stanovená ČSN 
73 6242 - tab. 2.

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

- dokonalé natavení okrajů pásů - po natavení musí být 
po okrajích pásů viditelný tenký proužek živice šířky 
do 1 cm (vytlačené z pod natavovaného pásu). 
V žádném případě však nesmí dojít k nadměrnému 
vytékání živice (modifikovaný asfalt) podél okrajů 
pasů, které vzniká přehřátím při natavování a je pří
činou závad v následné ochranné vrstvě,

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

- nesmí dojít k poškození povrchové úpravy pásu 
(např. minerálního posypu)

- provedení detailů podle dokumentace.

21.1.3.4 Mastix izolační (MI)
Při provádění izolační vrstvy z mastixu izolačního je 
nutno postupovat dle TPP zhotovitele s dodržením zásad 
provádění uvedených v ČSN 73 6242 čl. 6.2.3.3.

Důraz při provádění je třeba klást zejména na:

- dodržování předepsaných teplot pro zahřívání směsi 
a její pokládku,

- dodržování tloušťky vrstvy.
Kontrolovat se musí vlastnosti a kvalitativní parametry 
uvedené v čl. 5.3.4.2 ČSN 73 6242 a stékavost - max. 
3 mm při 80°C, sklonu 45° po 5 hod..
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V případě výztužné vložky je nutno sledovat dokonalé 
vyrovnání tkaniny, její vlhkost a bodové přichycení 
k podkladu, aby při pokládce další vrstvy nedošlo ke 
shrnutí tkaniny a tím ke spojení ok nebo k porušení 
tkaniny. Vložky musí být suché, aby došlo k dokonalé
mu propenetrování.

21.1.3.5 Nátěrová asfaltová izolace vyztužená 
(NAIV)

Při provádění je nutno postupovat dle TPP zhotovitele 
a musí být dodrženy zásady uvedené v čl. 6.2.3.4 ČSN 
73 6242. Důraz je třeba klást zejména na:

— dodržení předepsaných teplot směsi při zahřívání 
a její pokládce,

— dokonalé propenetrování výztužných vložek,
— vlhkost výztužných vložek (musí být suché, aby 

došlo k dokonalému propenetrování a spojení),
— tloušťku vrstvy.
Kontrola musí být prováděna dle čl. 5.3.4.4 
ČSN 73 6242

21.1.3.6 Polymerní izolace
Při provádění je nutno dodržovat veškerá ustanovení 
německých předpisů ZTV-BEL-B 3/87 - Dodatkové 
technické předpisy a směrnice pro zhotovování vrstev 
mostní vozovky na betonových mostech. - Izolační vrs
tva z tekutých plastických hmot - r. 1987.

Kontrola kvalitativních parametrů a dalších vlastností se 
provádí dle ZTV-BEL-B 3/87.

21.1.3.7 Speciální izolační vrstvy (systémy)
Při provádění speciálních izolačních vrstev musí být 
splněny veškeré požadavky stanovené technickými 
předpisy příslušného státu pro daný druh izolačního 
systému. Izolační systém musí být doložen zahraničním 
protokolem o zkouškách.

21.1.3.8 Detaily
Napojení izolace na součásti nosné konstrukce mostu, 
mostního svršku a detaily mostního vybavení je nutno 
provádět v souladu s dokumentací stavby. Provádění 
v místech detailů je nutno věnovat mimořádnou pozor
nost.
Jedná se o řešení napojení izolace zejména:

— u mostních závěrů,

— u odvodňovačů,
— v místě kotvení prefabrikovaných a monolitických 

říms,
— u odvzdušňovacích a odvodňovacích trubek,
— 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 vrstev). 
Pro zajištění vodotěsnosti je nutno dodržovat zejména 
následující zásady:

— v místech ukončení izolace, tedy i u veškerých sou
částí nosné konstrukce mostu, mostního svršku

a prvků mostního vybavení respektovat vždy směr 
stékání vody (přesahy pásů po směru toku vody),

— u pásových izolací zásadně nezvedat izolaci z vodo
rovné plochy na svislou (např. u obrubníku) bez 
překrytí další vrstvou izolace,

— 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) na
pojení izolace.

21.1.3.9 Ochranná vrstva
Musí zabezpečit spolehlivou ochranu izolační vrstvy 
a současně může plnit i funkci ložné vrstvy krytu. Pro
vádí se bezprostředně po dokončení izolační vrstvy s vý
jimkou takového zhoršení klimatických podmínek, 
které by vedlo ke znehodnocení úpravy, nebo s výjim
kou technologicky odůvodněných případů - např. izola
ce pod římsami.

Ochranná vrstva se provádí z asfaltových směsí AB, 
AKM, LA v souladu s druhem izolačního systému, res
pektive vrstvy, např. asfaltové izolační pásy určené pou
ze pod ochrannou vrstvu z AB (do cca 150-160°C), jiný 
druh pásů určený pod LA (do cca 250°C).

Při provádění musí být splněny požadavky čl. 6.2.4 
ČSN 73 6242.

Před prováděním ochranné vrstvy musí být povrch izo
lační vrstvy suchý, zbavený veškerých nečistot a ne- 
uchyceného materiálu. Nepřipouští se přítomnost nafty, 
olejů, benzinu a jakýchkoliv dalších látek, které snižují 
vzájemnou přilnavost ochranné a izolační vrstvy.

Při provádění ochraně vrstvy nesmí dojít k poškození 
vrstvy izolační.

21.1.3.10 Ochrana izolace
Aby se zamezilo jakémukoliv poškození izolačního sys
tému, je nutno ve fázi provádění jednotlivých vrstev 
dodržovat následující zásady:

1) během provádění kterékoliv vrstvy izolačního systé
mu až po dokončení její ochranné vrstvy je povoleno 
pohybovat se po prováděných vrstvách pouze těm 
mechanizmům a dopravním prostředkům, kterými je 
izolační systém prováděn. Jiným mechanizmům 
a dopravním prostředkům je přísně zakázáno se 
v prostoru provádění pohybovat;

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

3) pojíždět je možné pouze se zvýšenou opatrností. 
Mechanizmům a dopravním prostředkům není po
voleno se na jednotlivých vrstvách otáčet;

4) pracovníci se mohou po izolačních vrstvách pohy
bovat pouze ve speciální měkké obuvi s gumovými 
hladkými podrážkami;

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

7) druh ochranné vrstvy izolačního systému (LA, AB, 
AKM) musí být uveden v TPP.

21.1.3.11 Zálivky
Při provádění těsnění spár je nutno postupovat dle TPP 
zhotovitele s dodržením zásad provádění uvedených 
v ČSN 73 6242 čl. 6.2.6. Zejména musí být dodrženy 
následující zásady:

— stěny spár musí být před prováděním zálivky nebo 
těsnící pásky pevné, suché a čisté

— v případě provádění nátěru stěn spar musí být nátěr 
slučitelný s těsnící hmotou (zálivka, těsnící pásky) 
a současně musí mít vlastnosti zvyšující přilnavost 
(adhezi) těsnící hmoty ke stěnám spar.

21.1.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

Zhotovitel izolačních prací je povinen prokázat kvalitu 
všech použitých materiálů, výrobků a izolačního systému 
jako celku a to osvědčením o vhodnosti výrobku (Protoko
lem o zkouškách) od příslušné akreditované zkušební la
boratoře nebo certifikátem od autorizované zkušebny, 
kterým je prokázána shoda s požadavky ČSN 73 6242. 
Protokoly o zkouškách nesmějí být starší než 5 let. Hodno
ty kvalitativních parametrů musí odpovídat hodnotám pře
depsaným ČSN 73 6242. Průkazní zkoušky (protokoly 
o zkouškách) slouží k prokázání vhodnosti izolačního sys
tému.
Při dodávce izolačních materiálů na stavbu zodpovědný 
zástupce zhotovitele izolačního systému za účasti sta
vebního dozoru kontroluje:

— dodací listy a označení dodávky,
— neporušenost obalů,

— datum výroby,
— záruční lhůty,
— povolenou dobu skladování a způsob skladování,

— klimatické podmínky pro skladování,
— poměr míšení jednotlivých materiálů - přísady, plni

va, posypový materiál,
— 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. U pásových izolací je nutno 
dodržovat způsob skladování. Dodávané role musí být 
skladovány výhradně ve svislé poloze, max. 2 vrstvy na 
sobě.
U výztužných textilií se kontroluje neporušenost textilií 
a jejich vlhkost. Použity mohou být pouze ty materiály 
a výrobky, u kterých nedošlo k poškození, znehodnoce
ní nebo zvlhnutí.

21.1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

21.1.5.1 Kontrolní zkoušky
Při provádění jednotlivých vrstev izolačního systému 
provádí zhotovitel kontrolní zkoušky za účelem zjištění, 
zda kvalitativní parametry směsí a hotových úprav od
povídají ČSN 73 6242, smluvním požadavkům a prů
kazním zkouškám. Zhotovitel musí zkoušky provádět 
v průběhu provádění prací s potřebnou pečlivostí, způ
sobem a v četnostech dle ČSN 73 6242 kap. 5. O vý
sledcích se sepíše protokol, který je součástí stavebního 
deníku. Výsledky zkoušek musí zhotovitel průběžně 
předkládat stavebnímu dozoru (zástupci objednatele). 

Stavební dozor a jím pověřené osoby mají kdykoliv 
přístup do laboratoří, na staveniště, do skladů a výroben 
zhotovitelů. Zhotovitel odsouhlasí se stavebním dozo
rem čas a místo zkoušky. Stavební dozor sdělí zhotovi
teli nejméně 24 hod. předem, že se hodlá zkoušky 
zúčastnit. Jestliže se ke zkouškám nedostaví, může zho
tovitel provést zkoušku jako by tam stavební dozor byl. 
Zhotovitel pak předá stavebnímu dozoru výsledky 
zkoušek písemně a ten je musí považovat za správné.

V průběhu provádění izolačních prací provádí zhotovi
tel následující zkoušky a kontroly:

21.1.5.1.1 Povrch podkladu

Zkoušky a kontroly vlastností povrchu podkladu (beto
nového, ocelového) se provádí v rámci zkoušek při pro
vádění mostovky nebo její úpravě, tedy zhotovitelem 
mostovky. Provádí se dle ČSN 73 6242 čl. 5.4.1.1, při
čemž musí být splněny kvalitativní požadavky uvedené 
v tab. 5 ČSN 73 6242.

O výsledcích zkoušek musí být sepsán protokol, který je 
součástí stavebního deníku.
Zhotovitel izolačního systému odsouhlasí povrch pod
kladu buď na základě výsledků těchto zkoušek, nebo 
v případě pochybností provede vlastní zkoušky, zejména:

- nerovnost povrchu,
- pevnost v tahu povrchových vrstev (min. 1,5 MPa),
- hloubka makrotextury povrchu pískem (drsnost),

- stupeň čistoty povrchu (ocelové mostovky). 
Bezprostředně před prováděním speciální úpravy povr
chu mostovky musí zhotovitel izolačních prací provést 
následující měření:

- vlhkost betonového podkladu - min. 3 měření vzta
ženo na plochu denní pokládky, přičemž beton nesmí 
obsahovat více než 4,0% hmotnosti nevázané vody 
v povrchové vrstvě tloušťky 20 mm

- povrchová teplota betonu - musí být dodrženy tep
loty stanovené v ČSN 73 6242, kap. 6 a v TPP zho
tovitele

- teplota ovzduší a relativní vlhkost vzduchu - měří 
se min. 2x denně, musí být dodrženy teploty stano
vené v ČSN 73 6242 a v TPP zhotovitele.

Pokud teploty nejsou v mezích stanovených pro prová
dění dané vrstvy izolačního systému, práce nesmí být 
zahájeny (musí být přerušeny). O výsledcích měření je 
nutno sepsat zápisy do stavebního deníku.
Další zkoušky v průběhu provádění vrstev izolačního 
systému jsou zkoušky zhotovitele.
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21.1.5.1.2 Penetrační, penetračně adhézní, antiko
rozní nátěr

Kontroluje se dle čl. 5.3.3.2-3 ČSN 73 6242 a to zejména:

- kvalitarozprostřené hmoty, celistvost nátěru - pohledem,

- dodržení množství hmoty na plošnou jednotku - 
sledováním skutečně zpracovaného množství,

- penetrační nátěr - nesmí se vytvořit vrstva (slupka) 
na povrchu betonu, povrch nesmí být lesklý,

- lhůty předepsané pro zaschnutí nátěru (vyprchání 
ředidel).

21.1.5.1.3 Kotevní impregnační nátěr, pečetící vrstva 
Kontroluje se dle čl. 5.3.3.1 ČSN 73 6242 a to zejména:

- kvalita smíchání obou komponentů měřením doby 
smíchání, případně vizuální kontrolou rovnoměr
nosti rozptýlení pigmentu,

- celistvost a rovnoměrnost provedení nátěrů,
- spotřeba epoxidové pryskyřice v kg/m“ plochy,
- kvalita provedení zdrsňujícího posypu - pohledem, 

dotykem,
- dodržení způsobu přípravy vyrovnávacího tmelu 

a kvalita vyplnění záporných nerovností podkladu 
podle TPP zhotovitele,

- stupeň vytvrdnutí kotevního impregnačního nátěru - 
dotykem ruky a kontrolou délky doby tuhnutí,

- vlhkost nátěru před nanášením uzavíracího nátěru,
- odstranění neukotvených zrnek křemenného písku,

- hodnota přilnavosti pečetící vrstvy k betonovému 
podkladu min. 1,5 MPa v četnosti min. 3 zkoušky na 
500 m“ a min. 3 zkoušky na mostní objekt,

- po vytvrdnutí uzavíracího nátěru se provádí zkouška 
nepropustnosti pečetící vrstvy dle ČSN 73 6242, 
příloha F v četnosti mm. 25 měření denně, nejméně 
však na každých 20 m" plochy jedno měření.

- celistvost a kvalita provedení v místech detailů.

21.1.5.1.4 Asfaltové izolační pásy
Kontroluje se dle ČSN 73 6242, čl. 5.3.4.1 a to zejména:

- kvalita natavení pásů k podkladu po celé ploše pásu 
- pohledem, poklepem. Kontrolou dokonalého nata
vení okrajů pásů je viditelný proužek asfaltu v šířce 
cca 3 - 5 mm po celém obvodu nataveného pásu,

- dodržování příčných a podélných přesahů,
- přilnavost k podkladu - podle ČSN 73 6242 příloha C 

Požadovaná hodnota přilnavosti k podkladu:

0,4MPa.... při 23°C 
0,7 MPa ....při 8°C

Četnost zkoušek stanoví ČSN 73 6242, čl. 5.3.4.1-c 

Vzhledem k tomu, že jde o zkoušky destruktivního cha
rakteru, je nutné jejich četnost minimalizovat v souladu 
s četností uvedenou v ČSN 72 6242.

21.1.5.1.5 Izolace štěrkové (MI, NAIV)
Kontroluje se dle ČSN 73 6242, čl. 5.3.4.2 a 5.3.4.4, 
zejména:

- dodržování předepsaného postupu výroby směsi, 
teploty asfaltu, doby dávkování a míšení,

— kvalita obalení písku a fileru - homogenita směsi, 
průběžně při kladení vrstev - pohledem,

— kvalita rozprostírání hmoty - celistvost, rovnoměr
nost, tloušťka vrstvy, přilnutí k podkladu - pohle
dem, poklepem, měřením,

— teplota směsi při přípravě a kladení (pracovní teplota 
MI je 195 - 230°C, teplota při pokládce 175 - 195°C),

— hodnoty základních kvalitativních parametrů - dle 
ČSN 73 6242

— přilnavost podkladu dle ČSN 73 6242.

21.1.5.1.6 Ochranná vrstva
Kontroluje se dle ČSN 73 6242 čl. 5.3.5, přičemž je 
nutné zkontrolovat i odvodnění ochranné vrstvy, zejmé
na je-li provedena z LA.

21.1.5.1.7 Obecně

U všech druhů izolačního systému se na stavbě kontro
luje:

— dokonalé provedení izolace v místech napojení na 
prvky součástí nosné konstrukce, mostního svršku 
a vybavení (odvodňovače, mostní závěry, obrubní
ky, kotvení říms, závěsy apod.) - pohledem, pokle
pem,

— provedení detailů podle dokumentace stavby.

21.1.5.2 Zkoušky objednatele
K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele provádí objednatel zkoušky 
a kontroly podle vlastního systému kontroly jakosti, ze
jména:

— kvalita pokládky jednotlivých vrstev - celistvost, 
nerovnosti, tloušťka vrstvy, rovnoměrnost;

— zkouška bodů měknutí, obsahu modifikovaného po
jivá, zrnitosti;

— kvalita celoplošného natavení pásů;
— dodržování příčných a podélných přesahů;

— přilnavost k podkladu;
— kvalita provedení izolace detailů podle dokumentace 

stavby.
Případný odběr vzorků provádí stavební dozor za účasti 
zhotovitele izolačních prací.
Pokud budou u nově položených izolačních vrstev pro
váděny opravy (popř. při vzniku puchýřů, trhlin, che
mickém nebo mechanickém poškození) nebo při 
nedodržení technologických postupů, může si objedna
tel v případě pochybností provést i následující zkoušky:

— zkouška vodonepropustnosti oprav zkoušením elek
trické pevnosti elektrojiskrovým přístrojem dle:

a) ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí ulože
ných v půdě nebo vodě,

b) Technické podmínky pro výstavbu plynovodu 
Js 900 a Js 1200

21.1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky jsou uvedeny v ČSN 73 6242, ČSN 
73 6121, ČSN 73 6122 a kap. 7 a 8 TKP.
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21.1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Izolační práce je možno provádět pouze ve vhodných 
klimatických podmínkách, které jsou uvedeny v ČSN 
73 6242 kap. 6 a v příslušných TPP pro provádění zvo
lené skladby izolačního systému. Izolační práce je mož
né provádět pouze za sucha. Pásové izolace nesmějí být 
prováděny tehdy, pokud teplota ovzduší je nižší než 
+ 3°C, pokud TPP nestanoví jinak. Štěrkové izolace 
mohou být prováděny jen pokud teplota ovzduší nekles
ne pod + 10°C.

Izolační práce nesmějí být prováděny za deště, mokra 
ani při tvorbě rosy. Betonový podklad musí být před 
zahájením izolačních prací suchý. Totéž platí pro kaž
dou vrstvu před pokládkou vrstvy následující.

Zpřísněné podmínky jsou při provádění pryskyřičné vrs
tvy. Práce s pryskyřicí mohou být prováděny pouze 
tehdy, pokud teplota povrchu podkladu je vyšší než + 
8°C a nesmí překročit + 40°C. Přitom teplota povrchu 
podkladu musí být minimálně 3°C nad teplotou rosného 
bodu. Maximální přípustná relativní vlhkost vzduchuje 
75 %, min. přípustná teplota vzduchuje + 10°C.

K natavování pásů na pečetící nátěr je možno přistoupit 
po dokonalém zaschnutí nátěru, tj. za 20 - 24 hod. po 
dokončení tohoto nátěru při teplotě ovzduší + 20°C a za 
65 - 72 hod. při teplotě ovzduší + 10°C.

21.1.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

21.1.8.1 Přejímky
Jestliže zhotovitel izolace dokončí práce, oznámí tuto 
skutečnost stavebnímu dozoru. Toto oznámení je pova
žováno za žádost zhotovitele izolací o zahájení přejíma
cího řízení a vydání protokolu o odsouhlasení 
dokončených prací stavebním dozorem. Současně 
s oznámením předá zhotovitel izolace stavebnímu dozo
ru zprávu o hodnocení kvality prací. Její součástí musí 
být přehled všech provedených zkoušek zhotovitele izo
lačního systému i zhotovitele mostovky včetně výsled
ků těchto zkoušek, skutečná spotřeba veškerých hmot 
a výrobků, období pokládky jednotlivých vrstev, prove
dení detailů a zálivek - podle sepsaných protokolů v prů
běhu provádění.
Objednatel nebojím pověřená organizace připraví k pře
jímacímu řízení celkové hodnocení jakosti provedených 
prací, jehož kopii předá při zahájení přejímacího řízení 
zhotoviteli izolací a následnému správci. Podkladem 
bude zpráva zhotovitele izolačního systému o hodnocení 
kvality prací, závěry stavebního dozoru k činnosti zho
tovitele na základě průběžného dozoru a odsouhlasování 
jednotlivých vrstev izolačního systému a výsledky

zkoušek a kontrol objednatele. Závěrem hodnocení bu
de srovnání všech výsledků s požadavky těchto TKP, 
s požadavky ČSN 73 6242 a s TPP zhotovitele.

21.1.8.2 Záruční lhůty

- Minimální požadovaná záruční lhůta na všechny 
druhy izolačních systémů je 7 let vyjma ochranné 
vrstvy. Pro ochrannou vrstvu je minimální záruční 
lhůta 5 let.

- Záruka se vztahuje na použitý materiál i na provede
ní izolačního systému včetně napojení izolace na 
detaily.

— V rámci záruční lhůty zodpovídá zhotovitel izolač
ních prací za veškeré závady způsobené špatnou 
funkcí izolace.

— V rámci záruky zodpovídá zhotovitel izolačních pra
cí i za kvalitu povrchu podkladu - ocel, beton, který 
převzal (zápis o odsouhlasení podkladu sepsaný 
před zahájením izolačních prací).

- Zhotovitel izolačních prací neodpovídá za závady 
izolačního systému, které prokazatelně způsobil ob
jednatel, uživatel či třetí osoba - např. při opravě 
vrstev krytu, nebo pokud se jedná o rizika objedna
tele.

— V záruční době je zhotovitel izolace povinen zajistit 
na vlastní náklady opravy veškerých závad mostního 
objektu, které byly způsobené špatnou funkcí izolač
ního systému, nebo nekvalitním provedením izolace 
(včetně nákladů na bourání a obnovu krytu).

21.1.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

21.1.10 EKOLOGIE

Obecné požadavky jsou uvedeny v kap. 1 TKP. Pro 
provádění prací musí být dodrženy podmínky stanovené 
dokumentací stavby a stavebním povolením. Zvláštní 
pozornost musí být věnována otázce hlučnosti při nasa
zení strojů s přihlédnutím k charakteru okolní zástavby.

Celý pracovní prostor musí být zabezpečen proti úniku 
ropných látek, penetrace a rozpouštědel a podobných 
hmot. Výrobní zařízení musí být vybaveno tak, že dává 
předpoklad splnění příslušných hygienických předpisů.

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při 
manipulaci se škodlivými látkami a následně při zneš
kodnění odpadů, postupovat zejména v souladu s naří
zením vlády 513/92 Sb. a zákonem 138/73 Sb., 
238/91 sb.

21 2 IZOLACE BETONOVÝCH POVRCHŮ ZÁKLADŮ, ČÁSTÍ SPODNÍCH STAVEB A PŘE-
SYPANÝCH MOSTU

21.2.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
1 TKP-Všeobecně.
Kapitola obsahuje ustanovení o materiálech, izolačních 
systémech, úpravách a pracech souvisejících s provádě
ním izolací mostních objektů proti vodě.

Základní ustanovení pro návrh a provádění izolací beto
nových povrchů základů, částí spodních staveb a přesy- 
paných mostů, to je pro úpravu povrchu podkladu, 
hlavní hydroizolační vrstvu a ochranou vrstvu, jsou dá
na ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě - Hydro- 
izolace - Základní ustanovení a ČSN PENV 206. Souhrn 
vhodných konstrukčních zásad (detailů) je uveden ve 
vzorových listech staveb PK: VL 4-Mosty.
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ČSN 73 0600 nestanovuje kvalitativní požadavky na 
hydroizolační materiály a systémy, vzhledem ke značné 
rozdílnosti prostředí a rozdílnosti způsobu namáhání, 
kterým může být izolační systém vystaven. ČSN stano
vuje základní činitele působící na hydroizolační systém, 
které je nutné vzít v úvahu při jeho návrhu.
Nejdůležitějším činitelem pro návrh hydroizolačního 
systému je druh hydrofyzikálního namáhání, které v da
ném místě působí, dále je nutné zohlednit zejména che
mické vlivy, to je agresivitu prostředí a velikost 
mechanického zatížení. Rozlišují se dle ČSN 73 0600, 
kap. 4 tři druhy hydrofyzikálního namáhání:

— HF I Namáhání tlakovou vodou
— HF II Namáhání volně stékající vodou (beztlakovou)
— HF III Namáhání vlhkostí

21.2.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Pro izolace betonových povrchů základů částí spodních 
staveb a presypaných mostů mohou být použity pouze 
hydroizolační systémy ověřené pro druh namáhání pů
sobícího v daném prostředí - viz ČSN 73 0600, kap. 4. 

Jednotlivé vrstvy izolačního systému tj.

— základní nátěr,

— hydroizolační vrstvy,
— ochranná vrstva
musí být provedeny z materiálů (hmot, výrobků) vzá
jemně slučitelných.

Všechny druhy hydroizolačních materiálů musí být do
loženy osvědčením o vhodnosti výrobku od příslušné 
akreditované zkušební laboratoře.

Při volbě druhu hydroizolačního systému musí být zoh
ledněna i agresivita prostředí, tj. musí být použit izolační 
systém odolný vůči chemickým vlivů působícím v da
ném prostředí.

Izolace základů a částí spodních staveb u mostních objektů 
jsou prováděny nejčastěji z izolačních materiálů na bázi 
asfaltů - nátěry asfaltovými laky, asfaltovou suspenzí nebo 
emulzí, asfaltové izolační pásy s výztužnými vložkami ze 
skleněných vláken nebo z polyesteru nebo z materiálů na 
bázi epoxidových pryskyřic (při extrémních podmínkách 
prostředí).
Obvyklá skladba hydroizolačního systému základů a částí 
spodních staveb u mostních objektů je následující:

základní nátěr...........- asfaltový lak penetrační

hlavní hydroizolační
vrstva....................... - 2 až 3x nátěr asfaltovou suspen

zí nebo emulzí

nebo

- nástřik katioaktivní emulzí tl. 
cca 10 mm

nebo

- asfaltové izolační pásy s vý
ztužnými vložkami

ochranná vrstva....... - cementová ochranná omítka

nebo

- geotextilie tl. > 5 mm, 
min. 600 g/m“

nebo

- polystyrénové desky min. 50 mm 

nebo

- prefabrikované desky z drenáž
ního betonu tl. min. 100 mm

- izolační pás s přímou ochranou
Izolace mostovek presypaných mostů se provádí převážně 
z materiálů na bázi asfaltů - asfaltové izolační pásy nebo 
mastix izolační a to vždy ve skladbě odpovídající ověřené
mu izolačnímu systému.

V případě použití asfaltových izolačních pásů se pro 
izolace mostovek musí používat pásy z modifikovaných 
asfaltů, které splňují kvalitativní požadavky ČSN 
73 6242 tab. č. 2, část „Izolační pásy“. Zde se snižuje 
pouze hodnota požadavku č. 6 a č. 7 - tažnost podélná, 
příčná na min 25%.

Kvalitativní požadavky č. 1 a č. 2 uvedené v tab. č. 2 
ČSN 73 6242 pro „Izolační vrstvu“, to je hodnota při
lnavosti k podkladu a statické přemostění trhlin, nejsou 
u mostovek presypaných mostů požadovány.
Ochranná vrstva u izolačních systémů mostovek presy
paných mostů se provádí z betonové mazaniny nebo se 
použije přímo izolační pás s ochranou.

21.2.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Konkrétní skladba izolačního systému a veškeré postu
py prací musí být uvedeny v DZS. V případě, že techno
logický postup není v dokumentaci detailně uveden, 
musí být práce prováděny dle technologického předpisu 
zhotovitele. Technologický předpis zhotovitele musí být 
předem odsouhlasen stavebním dozorem.

Technologický předpis musí obsahovat zejména:

21.2.3.1 Izolace základů a částí spodních staveb

- požadavky na úpravy povrchu před provedením zá
kladního nátěru
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, zejména v případě 
provádění izolační vrstvy izolačními pásy a to: brou
šením, eventuálně odsekáním. „Hnízda“ a hlubší lo
kální záporné nerovnosti je nutno vyspravit a to 
materiály slučitelnými se základním nátěrem.

- způsob provádění základního nátěru
musí být uveden způsob provádění, tj, nátěrem, ná
střikem apod. a množství hmoty na m“ plochy. Sou
časně 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 prová
dění - nátěrem, nástřikem a množství hmoty na 1 m“ 
plochy. U asfaltových izolačních pásů musí být uve
den 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.
Dále zásady pro provádění detailů - prostupů, koutů, 
rohů, které je nutné v případě izolací asfaltovými 
izolačními pásy provést se zaoblením, případně se- 
šikmením. Konkrétní provádění detailů je dle doku
mentace stavby.
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— způsob provádění ochranné vrstvy
hlavní izolační vrstva musí být chráněna proti me
chanickému poškození, zejména při provádění do
končovacích prací, tj. při provádění zásypu. 
V technologickém předpisu je nutné uvést druh 
ochrany a způsob jejího provádění. V případě tlako
vé vody je nutné provádět ochranu izolace tak, aby 
plnila současně drenážní funkci. Za postačující 
ochranu se považuje vrstva nebo obklad z drenážní
ho betonu v tl. 100 mm překrytý geotextilií plnící 
filtrační funkci.

21.2.3.2 Presypané mosty
Obdobný způsob provádění izolačních prací platí pro 
přesypané mosty s tím, že vzhledem k neprístupnosti 
provedených izolačních prací musí být dodržena zejmé
na následující opatření:

a) Kvalita provádění nátěru - penetračního, penetračně 
adhézního, to je celistvost a rovnoměrnost nátěru

b) Kvalita natavení pásů a provedení přesahů - dle 
21.1.3.3. Izolační pásy pro izolaci mostovky (klen
by, rámu) musí splňovat kvalitativní požadavky 
ČSN 73 6242 tab. 2, část Izolační pásy, vyjma 
požadavku na tažnost - dle čl. 21.2.2.
Hodnoty přilnavosti k podkladu uvedené v tab. 2 
ČSN 73 6242 nejsou u mostovek presypaných 
mostů požadovány. Pásy musí být nataveny celo
plošně - kontrola pohledem, poklepem, kuličkou.

c) ochranná vrstva se provádí převážně z betonové 
mazaniny tloušťky cca 10 cm s přísadami k zajiště
ní vodotěstnosti betonu nebo se použije přímo izo
lační pás s ochranou,

d) povrch mostovky i ochranné vrstvy musí být pro
veden ve spádu tak, aby byl zajištěn odtok vody 
v každém místě povrchu izolace i ochranné vrstvy

e) těsnění dilatačních a pracovních spar musí být pro
vedeno zálivkovými (těsnícími) hmotami splňují
cími kvalitativní požadavky ČSN 73 6242 tab. 6, 
u kterých je současně prokázána odolnost vůči ag
resivitě daného prostředí.

21.2.3.3 Dokončovací práce
Dokončovací práce nejsou součástí technologického před
pisu zhotovitele izolačních prací. Při provádění dokončo
vacích prací, tj. při provádění zásypu ajeho hutnění se musí 
postupovat dle dokumentace stavby. Nesmí být porušena 
izolace ani její ochrana. Za operou a křídly musí být pro
veden zásyp z takového materiálu, aby byl zajištěn odtok 
vody - propustný zásyp s drenážními trubkami.

Drenážní trubky odvodňující prostor za opěrami musí 
být dostatečně dimenzovány (min. průměr 150 mm), 
opatřeny obsypem (např. drenážní beton) a filtrační vrs
tvou (např. geotextilie). Musí být uloženy na nepropust
né vrstvě. Drenážní trubky musí být napojeny na jiný 
drenážní systém, tj. svedeny do vpustí nebo vyvedeny 
ve svahu. Ke vpustím musí být zajištěn přístup, aby bylo 
umožněno jejich čištění.
Pro vývody drenáží je nutno používat materiálů mrazu- 
vzdorných a odolávajících korozi.

21.2.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZ
NÍ ZKOUŠKY

Zhotovitel izolačních prací musí prokázat kvalitu použi
tých materiálů osvědčením o vhodnosti výrobku (Proto
kolem o zkouškách) od příslušné akreditované zkušební 
laboratoře nebo certifikátem od autorizované zkušebny. 

Při dodávce materiálu na stavbu zodpovědný zástupce 
zhotovitele hydroizolačního systému za účasti stavební
ho dozoru kontroluje:

— dodací listy a označení dodávky
— datum výroby
— záruční lhůty
— neporušenost obalů
— povolenou dobu skladování a způsob skladování 

(dle pokynů výrobce)
— předepsané teploty pro skladování a používání. 

Veškeré pokyny výrobce je nutno dodržovat.

Pro skladování izolačních pásů a kontrolu geotextilií 
platí čl. 21.1.4 této kap. TKP.

21.2.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROL
NÍ ZKOUŠKY

Před započetím izolačních prací se kontroluje kvalita 
povrchu podkladu - musí být splněny požadavky uvede
né v čl. 21.2.3 - požadavky na úpravu povrchu. O vý
sledcích kontroly musí být sepsán protokol, který je 
součástí stavebního deníku.

V průběhu provádění izolačních prací kontroluje zhoto
vitel u jednotlivých vrstev:

— dodržování technologických postupů dle techno
logického předpisu zhotovitel

— celistvost a rovnoměrnost provedení nátěrů
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— množství hmoty na 1 irT plochy
— dodržování klimatických podmínek
— celoplošné natavení pásů a kvalita přesahů
— kvalita provedení izolace v místech detailů (dle 

dokumentace stavby)
— neporušenost a celistvost všech provedených 

vrstev a úprav včetně neporušenosti ochranné 
vrstvy (i v průběhu zásypu)

O všech provedených kontrolách je nutno sepsat zápis 
do stavebního deníku.

Stavební dozor a jím pověřené osoby mají kdykoliv 
přístup do laboratoří, na staveniště, do skladů a výroben 
zhotovitelů.

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele provádí objednatel zkoušky 
a kontroly dle vlastního systému kontroly jakosti.

21.2.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Není požadováno.

21.2.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Izolační práce je možné provádět pouze ve vhodných 
klimatických podmínkách. Rozmezí teplot ovzduší 
a podkladu, při kterém mohou být práce prováděny, 
musí být uvedeno v techologickém předpisu zhotovite
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le, přičemž musí být respektovány pokyny výrobce izo
lačních 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 následu
jící.
Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny, je nutno 
učinit příslušná opatření odsouhlasená stavebním dozo
rem (např. zateplení, ochrana před deštěm apod.), jinak 
nesmí být izolační práce prováděny.

21.2.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Jestliže zhotovitel dokončí práce, oznámí tuto skuteč
nost stavebnímu dozoru. Toto oznámení je považováno 
za žádost zhotovitele izolací o zahájení přejímacího 
řízení a o vydání protokolu o odsouhlasení dokonče
ných prací stavebním dozorem.

Před provedením ochranné vrstvy musí být odsouhlase
na stavebním dozorem hlavní izolační vrstva.

Současně s oznámením předá zhotovitel izolačních pra
cí stavebnímu dozoru zprávu o hodnocení kvality prací, 
která má obsahovat:

— výsledky průkazních zkoušek všech použitých 
hmot a materiálů

— výsledky z provedených zkoušek kontrol dle čl. 
21.2.4 a 21.2.5

— skutečnou spotřebu hmot a výrobků
— údaje o klimatických podmínkách, za kterých 

byly izolační práce prováděny

Další postup a podmínky pro vydání protokolu o odsou
hlasení prací jsou uvedeny v příloze č. 5, kap. 1 TKP 
a v čl. 21.1.8 této kap. TKP.

21.2.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

21.2.10 EKOLOGIE

Platiči. 21.1.10.

21.3. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PREDPISY

ČSN 73 6242 - 1995 Navrhování a provádění vozovek 
na mostech pozemních komunikací

ČSN 73 6200 - 1975 Mostní názvosloví (1.1.1977)
- změna a (1.5. 1977)
- změna b (1.4. 1983)

ČSN P ENV 206 - 1992 Beton. Vlastnosti, výroba 
ukládání a kriteria hodnocení

ČSN 50 3602 - 1967 Zkoušení krytinových a izolačních 
materiálů v rolích (1.10.1967)

- změna a (1.6. 1976)
ČSN 03 8375 - 1986 Ochrana kovových potrubí ulo

žených v půdě nebo ve vodě pro
ti korozi (1.11.1987)

ČSN 73 0600 - 1994 Ochrana staveb proti vodě. Hyd- 
roizolace. Základní ustanovení.

ČSN 73 6121 - 1994 Stavba vozovek. Hutněné asfal
tové vrstvy.

ČSN 73 6122 - 1994 Stavba vozovek. Lité asfalty.
ČSN 73 6123 - 1994 Stavba vozovek. Cementobeto- 

nové kryty.
ČSN 73 6131 - 1994 Stavba vozovek. Dlažby a dílce.

Část 1: Kryty z dlažeb.
ČSN 73 6206 - 1971 Navrhování betonových a žele

zobetonových mostních kon
strukcí (1.6.1972)

- změna a (1.10.1989)
- změna 2 (10/94)

ZTV-BEL-B 3/87 Vorläufige Zusätzlicke Technische..
ZTV-BEL-B 87, TP-BEL-EP, TL-BEL-EP
Metodický pokyn k RSJ-PK č.j.235 12/95 - 230
Metodický pokyn RSJ-PK č.j. 19 160/95 - 230
Vzorové listy staveb PK: VL 4 - Mosty - 1995
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