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21.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 1 
TKP - Všeobecně.

Kapitola 21 TKP - Izolace proti vodě obsahuje poža
davky objednatele stavby na izolační systémy mostovek, 
betonových povrchů základů, částí spodních staveb a pre
sypaných mostů, to je požadavky na izolační systémy 
jako celek, na materiály jednotlivých vrstev, na techno
logické postupy, zkoušení a přejímky a způsob kontrol 
při ukončení záruční doby. Dále obsahuje požadavky 
na materiály a provedení veškerých prací a úprav, které 
s provedením hydroizolací souvisí, to je zejména napo
jení jednotlivých vrstev izolačních systémů mostovek na 
detaily mostního vybavení a součásti nosné konstrukce, 
jako je napojení na římsy, odvodňovače, odvodňovací 
trubky, mostní závěry a požadavky na dokonalé odvod
nění izolační/ochranné vrstvy.

TKP jsou zpracovány s ohledem na ČSN a jiné technické 
předpisy s tím, že některé články norem upřesňují, dopl
ňují 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.

Kapitola 21 je členěna na dvě části, a to technické kva
litativní podmínky pro:

A. Izolace mostovek

B. Izolace betonových povrchů základů, částí spodních 
staveb a přesypaných mostů

Pro opravy a údržbu platí zásady uvedené v příloze č. 1 
„OPRAVY A ÚDRŽBA“.
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A. IZOLACE MOSTOVEK

21.A.1.1 Všeobecně

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, ČSN 73 6242, kap.6 a technickým a prováděcím 
předpisem zpracovaným zhotovitelem (dále jen TPP) 
a schváleným objednatelem/správcem stavby.

Izolace mostovky je nutno provádět výhradně z izo
lačních systémů odzkoušených laboratoří se způsobi
lostí podle metodického pokynu k SJ-PK pro oblast 
II/3 - Zkušebnictví a schválených Ministerstvem 
dopravy ČR nebo jím pověřeným pracovištěm dle čl. 
3.1.6 ČSN 73 6242. Není dovoleno nahradit žádnou 
z vrstev schváleného izolačního systému (souvrství) 
vrstvou jinou. Dále není dovoleno jakoukoli vrstvu ze 
schváleného izolačního systému vypustit nebo doplnit 
systém vrstvou další.

21.A.1.2 Názvosloví

Názvosloví je uvedeno v ČSN 73 6200 a ČSN 73 6242,
přičemž pro tuto kapitolu TKP jsou definovány následu
jící další termíny:

a) „Izolace přímopojížděné“ - jedná se o pojížděnou 
izolační vrstvu, tedy o izolační systémy bez ochranné 
vrstvy a bez vrstev krytu, tzv. tenkovrstvé mostní 
vozovky. Izolační vrstva je opatřena oděruvzdornou 
vrstvou nebo různými druhy posypů proti oděru. 
Izolace přímopojížděné jsou používány pro nižší 
třídy dopravního zatížení (dle ČSN 73 6114).

b) „Podélná drenáž“ - pruh podél říms spojující odvod
ňovací trubky/odvodňovače, který zajišťuje urychlení 
odtoku vody s povrchu izolační vrstvy, respektive 
vrstvy ochranné z LA. Provádí se z plastbetonu 
s dostatečnou mezerovitostí dle TKP kap. 18, nebo 
z různých druhů podélných perforovaných trubek 
z nekorodujících materiálů (např. obdélníkové pro
fily) osazených podél římsy na izolační vrstvu.

c) „Příčná drenáž“ - drenážní profily z různých druhů 
perforovaných trubek z nekorodujících materiálů, 
které zajišťují urychlení odtoku vody z povrchu 
izolační vrstvy, respektive ochranné vrstvy z LA 
v oblasti EMZ, případně v místech, kde výsledný 
sklon povrchu mostovky je menší než požadovaný 
minimální výsledný sklon 0,5%. Drenážní profily 
jsou osazeny na izolační vrstvu s vyústěním do od
vodňovacích trubek nebo odvodňovačů.

d) „Celoplošná izolace“ - izolační vrstva je provedena na 
povrchu mostovky v celé její délce i šířce, tedy i pod 
římsami/chodníky, přičemž izolační vrstva včetně

specielní úpravy povrchu mostovky má být v celé 
ploše mostovky stejná.

e) „Vanová izolace“ - izolaění vrstva je provedena na po
vrchu mostovky pouze pod vozovkou - mezi římsami. 
Způsob napojení izolační vrstvy na římsuje uveden 
ve VL4-Mosty, 1998. V případě provádění vanových 
izolací je nutné provést spolehlivou ochranu povrchu 
říms proti zatékání vody do nosné konstrukce.

f) „Štěrkování“ —Slouží k vyplnění větších nerovností - 
prohlubně do hloubky 5mm o velikosti plochy cca 
do 500cm2. Provádí se na čerstvý i na vytvrzený ko- 
tevně impregnační nátěr, případně na pečetící vrstvu. 
Štěrkování se použije také při hloubce makrotextury 
povrchu nad 1, 5mm. Provádí se maltou ze směsi 
dvousložkové epoxidové pryskyřice a vysušeného 
křemičitého písku 0/2 míchaných v poměru od 1 :3 
do 1 :4 dle křivky zrnitosti písku.

21.A.1.3 Způsobilost

Izolace mostovek může provádět pouze specializovaný 
zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba s odbornou 
způsobilostí. Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro 
zajištění jakosti při provádění izolací mostovek podle 
metodického pokynu k systému jakosti v oboru pozem
ních komunikací SJ-PK oblast II/4 - Provádění silničních 
a stavebních prací, čj. 20840/01-120, ve znění pozdějších 
změn.

Součástí odborné způsobilosti je povinnost zhotovitele 
zpracovat a předložit objednateli „Technický a pro
váděcí předpis“ pro prováděnou skladbu izolačního 
systému, který musí být v souladu s pokyny výrobce 
izolačních hmot a výrobků a musí splňovat požadavky 
ČSN 73 6242.

Zhotovitel je kromě toho povinen prokázat, že disponuje 
dostatečným počtem pracovníků předepsané kvalifikace 
a musí objednateli/správci stavby předložit doklad o je
jich proškolení ve znalostech TPP pro prováděnou nebo 
obdobnou skladbu izolačního systému a praktickém 
provádění. Pracovníci musí být vedeni odborníkem 
s prokazatelnými zkušenostmi z provádění stejných 
nebo obdobných druhů izolačních systémů mostovek. 
Zkušenost s prováděním prokazuje zhotovitel také refe
rencemi z provedených izolací mostovek.

Další podmínkou odborné způsobilosti je technicky 
způsobilé 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.
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21.A.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLU A VÝROBKŮ

21.A.2.1 Všeobecně

Zhotovitel musí předem doložit objednateli stavby ja
kost použitých materiálů/výrobků - ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a pozdějších 
předpisů - u stanovených výrobků doklad o vydaném 
Prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 
Sb. včetně příslušných certifikátů a schválení MD ČR. 
Pokud objednatel požaduje, musí zhotovitel následně 
doložit k prohlášení příslušné protokoly s výsledky 
zkoušek včetně posouzení splnění požadovaných para
metrů, které musí být v souladu s touto kapitolou TKP, 
případně ZTKP.

Popis a kvalitativní požadavky materiálů a výrobků 
jednotlivých vrstev izolačních systémů mostovek a izo
lačních systémů jako celek jsou stanoveny:

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

- ve zvláštních technických předpisech, na které se 
ČSN 73 6242 odvolává.

Popis a hodnoty kvalitativních parametrů materiálů/ 
/výrobků jednotlivých vrstev izolačních systémů včetně 
popisu skladby izolačních systémů jsou pro jednotlivé 
druhy uvedeny:

- v TPP zhotovitele,

- ve schválení MD ČR,

- v technických listech výrobce (hodnoty deklarované 
výrobcem).

V realizační dokumentaci je uvedena skladba provádě
ného druhu izolačního systému.

Pro izolace mostovek mohou být použity pouze izolační 
systémy schválené MD ČR. Hodnoty kvalitativních para
metrů materiálů/výrobků jednotlivých vrstev izolačního 
systému a kvalitativní parametry izolačního systému jako 
celku musí splňovat kvalitativní požadavky stanovené 
ČSN 73 6242, případně požadavky zvláštních technic
kých předpisů, na které se ČSN 73 6242 odkazuje.

U izolačních systémů z hmot a výrobků na bázi as
faltů musí být použity modifikované asfalty. Výrobky 
a hmoty z oxidovaných asfaltů se pro izolace mostovek 
nepřipouštějí.

Materiály na bázi epoxidových pryskyřic (pečetící vrstvy, 
kotevní impregnační nátěry, štěrkování) musí splňovat 
požadavky předpisů TL-BEL-EP a TP-BEL-EP:1999.

U izolačních systémů z tekutých hmot na bázi polyure
tanů musí být splněny požadavky předpisů ZTV-BEL-B, 
část 3: 1995 a TP Izolační systémy mostů PK (polyure
tany), MD, 2004.

Druh materiálů pro ochranné vrstvy a 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 k podkladu stanovená ČSN 73 6242.

21.A.2.2 Izolační systémy podle druhu 
izolační vrstvy

1) Asfaltový izolační pás - průmyslově vyrobený pás 
(vrstva) z modifikovaného asfaltu s jednou nebo více 
výztužnými vložkami (např. netkaný polyester) do
dávaný v rolích. Asfaltové izolační pásy musí jako 
dodaný výrobek splňovat veškeré kvalitativní poža
davky stanovené ČSN 73 6242 a současně hodnoty 
kvalitativních parametrů deklarované výrobcem.

2) Mastix izolační1’-směs vhodného typu asfaltu s mo- 
difikačními přísadami, drobného kameniva a plnidla. 
Mastix izolační musí splňovat kvalitativní požadavky 
stanovené ČSN 73 6242.

Pozn. 1: Zhotovení mastixu izolačního podle ČSN
EN 12970 Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodo
těsné úpravy bude přípustné až na základě budoucí 
revize těchto TKP.

3) Nátěrová asfaltová izolace vyztužená - kvalita
tivní požadavky jsou stanoveny v ČSN 73 6242. 
V posledních letech se neprovádí. V případě prová
dění stanoví objednatel potřebné zásady v ZTKR

4) Izolace polyuretanové - obvykle dvousložková 
tekutá hmota prováděná zpravidla nástřikem. 
Výsledkem je po vytvrzení elastická izolační vrstva 

— membrána o tloušťce min. 2mm. Polyuretanové
izolace musí splňovat zvláštní technické předpisy: 
ZTV-BEL-B, část 3: 1995 - Dodatkové technické 
smluvní podmínky a předpisy pro zhotovování 
mostní vozovky na betonových mostech, část 3 
Izolace z tekutých plastů, na které je odkaz v ČSN 
73 6242 a připravované TP Izolační systémy mostů 
PK - Polyuretany, 2004.

5) Izolace ostatní - různé druhy hmot určené pro prove
dení izolační vrstvy v izolačních systémech mostovek. 
Jedná se např. o následující hmoty:

- modifikovaný asfalt s přísadou pryže pokládaný 
za horka,

- dvoukomponentní metylmetakrylátové pryskyřice 
prováděné nástřikem nebo nátěrem za studená,

- vrstvy asfaltových směsí s modifikovaným pojivém 
s izolační vrstvou provedenou z modifikovaného 
asfaltu - Mobilplast B určené pro strojní po
kládku,
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- hmoty na bázi dvousložkových epoxidových prys
kyřic modifikované dehtem, v kombinaci s aktiv
ním antikorozním nátěrem (určeno pro ocelové 
mostovky),

- dvoukomponentní cementoakrylátové hmoty s mo
difikátory s eventuelním vyztužením výztužnými 
vložkami.

Veškeré výše uvedené hmoty a izolační systémy jako 
celek musí splňovat zvláštní technické předpisy, tedy 
technické předpisy příslušného státu, z kterého je izo
lační systém dovezen.

Skladby jednotlivých druhů izolačních systémů jsou 
uvedeny ve schválení MD ČR a současně musí být 
uvedeny v TPP zhotovitele.

6) Izolace přímopojížděné - jedná se o pojížděné 
izolační vrstvy opatřené posypem proti oděru nebo 
oděruvzdornou vrstvou. Izolační vrstvy se provádí 
z různých druhů izolačních hmot např.:

- dvousložková epoxidová pryskyřice se speciální 
dehtovou přísadou a tvrdidly,

- dehto-epoxido-polyuretanová dvousložková prys
kyřice bez rozpouštědel,

- dvousložková nízkoviskozní epoxidová pryskyřice 
bez rozpouštědel,

- dvousložkové polyuretany se specielní povrchovou 
úpravou.

Izolace přímopojížděné jsou používány pro (nižší) 
třídy dopravního zatížení stanovené ve schválení MD 
ČR dle ČSN 73 6114.

Veškeré výše uvedené hmoty a izolační systémy jako 
celek musí splňovat zvláštní technické předpisy, tedy 
technické předpisy příslušného státu, z kterého je izo
lační systém dovezen.

Skladby jednotlivých druhů izolačních systémů jsou uve
deny ve schválení MD ČR včetně základních kvalitativ
ních parametrů a dalších technických údajů a současně 
musí být uvedeny v TPP zhotovitele.

Skladby všech schválených izolačních systémů jsou i na 
internetové adrese: www.mosty.cz.

21.A.2.3 Ochranná vrstva a zálivky

Ochranná vrstva izolačního systému se provede z AB 
nebo LA v tloušťkách podle dokumentace stavby 
s dodržením ustanovení ČSN 73 6242, čl. 3.3.1. Druh 
asfaltové směsi pro ochrannou vrstvu (AB, LA) je určen 
druhem prováděného 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:

Tabulka č. 1 Základní kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty

č. Název sledované oblasti Zkušební postup Jednotka Požadavek

1 Bod měknutí kroužek-kulička ČSN EN 1427 °C min. 80

2 Náchylnost k rozměšování (60 min., 180°C) DIN 1996, část 16 % hmotnosti max. 3

3 Penetrace kuželem při 25 °C TP Fug StB, čl. 2.4.6.
BS 2499-3 
(ČSN EN 13880-2)

0,1 mm 25-60

4 Stékavost (60 °C, 5 h) SNV 671916 
(ČSN EN 13880-5)

mm max. 5

5 Odolnost proti přehřátí při zvýšení bodu 
měknutí o max. 10 °C

SNV 671.915 °c min. 30

6 Odolnost proti působení mrazu dle
Herrmanna (-20 °C, 5m)

DIN 1996, část 18 počet koulí bez 
porušení

vyhoví 3 ze 4

7 Tažnost a protažení podle Raba při -20°C DIN 1996, část 19 
(ČSN EN 13880-13)

mm min. 5

8 Bod lámavosti ČSN EN 12593 °c max. -30

9 Vnější vzhled DIN 52 002 
(ČSN EN 13880-6)

homogenní

10 Podíl rozpustných pojiv ČSN EN 12592 % hmotnosti 80

11 Hustota při 25 °C ČSN EN ISO 3838 
(ČSN EN 13880-1)

g.cnr3 1,0-1,3

12 Odolnost proti vlivům teploty (8 hod. při 
max. teplotě zpracování)
- ztráta hmotnosti
- změna pružné regenerace

ČSN EN 12607-3 

ASTMD 3017-78 
(ČSN EN 13880-3)

% hmotnosti
%

max. 1
AR max. 10
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„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“ - viz. technické 
požadavky na směsi LA uvedené v TKP 8, tab. 1.

Pro těsnění spár je nutno používat zálivkové hmoty 
a výrobky (těsnící pásky) z modifikovaných asfaltů 
s dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností se stěnami 
spár, slučitelné se všemi vrstvami izolačního systému. 
Druh zálivkové hmoty/výrobku musí být uveden v TPP 
zhotovitele. Kvalitativní požadavky stanovené v ČSN 
73 6242 tab. 6 - „Základní kvalitativní požadavky na 
zálivkové hmoty“ se ruší a nahrazují se následujícími 
požadavky uvedenými v tabulce č. 1.

Pozn.: Kromě toho lze pro specifikaci těsnicí hmoty 
a kontrolu její jakosti použít návrhy evropských norem 
pro zálivkové hmoty za horka, za studená a elastické pro
fily nebo příslušné zahraniční normy a předpisy např.:

- pro elastické profily - ZTV Fug3-StB95 - Technické 
dodací podmínky pro elastické profily,

- pro zálivky za horka - EN 14188-1 návrh evropské 
normy,

Příslušný návrh evropské normy nebo předpis musí být 
uveden v ZTKP.

V případě „vanových“ izolací je nutno věnovat zvýše
nou pozornost betonu říms a provést vodonepropustnou 
ochranu jejich povrchu dle TKP - kap. 18. Úpravy po
vrchů betonu musí být vodotěsné a stálé.

21. A.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

Při provádění izolačních systémů a celé mostní vozovky 
je nutno dodržovat ustanovení těchto TKP a základní 
zásady provádění uvedené v kap. 6 ČSN 73 6242.

Zhotovitel izolace mostovky, který prokázal kvalitu izo
lačního systému dle 21.A.2, musí předložit objednateli/ 
/zhotoviteli mostního objektu Technický a prováděcí před
pis (TPP) pro provádění navrhované skladby izolačního 
systému, podle kterého, po odsouhlasení objednatelem/ 
/správcem stavby, je pak izolace prováděna.

TPP musí obsahovat 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 odstraňování případných vad.

Obecný TPP musí být předložen objednateli/správci 
stavby při předání nabídky. TPP 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 je nutno respektovat ustanovení ČSN 

73 6242 a těchto TKP.

Základní obsah technických a prováděcích předpisů:

1. Úvod.

2. Skladba izolačního systému.

3. Materiály/výrobky - popis včetně kvalitativních 
parametrů deklarovaných výrobcem, protokoly 
o zkouškách.

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

5. Pracovní pomůcky a nářadí.

6. Pracovní postupy - při provádění každé vrstvy 
izolačního systému 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 včetně kontrolního a zkušebního 
plánu.

8. Způsob odstraňování případných vad.

9. Bezpečnost práce a ochrana zdraví.

10. Přejímky.

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

12. Detaily pro konkrétní objekt.

21.A.3.1 Úprava povrchu podkladu

Zhotovitel mostu musí předat zhotoviteli izolačního 
systému betonový nebo ocelový podklad, který od
povídá kvalitativním parametrům stanoveným v ČSN 
73 6242 - tab. 5 a TKP, kap. 18.

Povrch ocelové mostovky musí být bezprostředně před 
aplikací antikorozního nátěru otryskán na stupeň očištění 
povrchu Sa 2 1/2 podle ČSN ISO 8501-1, musí být suchý, 
zbaven všech nečistot, předehřátý. Požadavky stanoví 
čl. 6.3.1 ČSN 73 6242.

Povrch betonové mostovky musí splňovat požadavky 
stanovené v ČSN 73 6242, tab.5. Musí být proveden z be
tonu min. tř. C 25/30-XF3 - viz. ČSN EN 206-1 a ČSN 
73 6206, stáří betonuje požadováno min. 3 týdny.

Výsledný sklon povrchu mostovky musí být minimálně 
0,5%.

Vlhkost betonu musí být nižší než 4% (max. 4% 
hmotnostních - nevázané vody v povrchové vrstvě tl. 
20 mm).
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Výjimkou je vlhkost a stáří betonového podkladu při 
provádění pečetících vrstev z nízkoviskozních epoxi
dových pryskyřic schválených pro „mladý“ beton, to je 
beton stáří minimálně 7 dní. Podmínkou pro používání 
pečetících vrstev na mladý beton na mostních objektech 
PK v ČR je jejich schválení MD ČR.

Vlhkost betonu se při provádění pečetících vrstev schvá
lených na mladý beton neměří.

Pevnost betonu v tahu povrchových vrstev je požado
vána min. 1,5 N/mml Prokáže se odtrhovými zkouškami 
v četnosti dle čl. 5.4.1.1 ČSN 73 6242.

Povrch betonu musí vykazovat drsnou, nikoliv hladkou 
makrotexturu. Hloubka makrotextury povrchu pís
kem - h je uvedena v tab. 5 ČSN 73 6242. V tab. 5 se 
tímto upravuje bod č. 6b) a 6c) následovně:

- Maximální hodnota h — l,8mm.
p

- Minimální hodnota h -0,6mm.
p

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

Při hloubce makrotextury povrchu větší než 1,5 mm 
nelze provádět izolační systém s pouze kotevním im
pregnačním nátěrem, musí být provedeno štěrkování 
nebo pečetící vrstva. Tato hraniční hodnota se netýká 
izolačních systémů s penetračně adhezním nátěrem.

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 upravit a to otryskáním např. ocelovými 
broky, pískem apod.

Nerovnost betonového povrchu - nerovnosti povrchu 
betonového podkladu v libovolném směru nesmějí 
překročit 8mm při měření 2m 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 zajištěna 
v každém místě povrchu podkladu.

V případě, že nerovnost povrchu nesplňuje uvedená 
kritéria, musí být povrch zhotovitelem mostu vyrov
nán, a to materiály, které vykazují dobrou přilnavost 
k betonu - min. l,2N/mm2 (na bázi epoxidů, polymerní 
hmoty nebo speciální malty) ajsou slučitelné s vrstvami 
izolace, nebo zbroušen. Tyto úpravy musí objednatel/ 
/správce stavby projednat se specializovaným zhotovi
telem, který bude danou izolaci provádět.

Veškeré záporné nerovnosti (prohlubně) o hloubce větší 
než 5 mm, při provádění kotevních impregnačních nátěrů 
a pečetících vrstev větší než 3 mm, je nutno vystěrkovat. 
Postup a druh materiálů musí být uveden v TPP zhoto
vitele.

Odvodňovače povrchu vozovky a odvodňovací trubky 
pro odvodnění povrchu izolační vrstvy (ochranné

vrstvy z LA) musí být navrženy a provedeny způsobem 
a ve vzájemných vzdálenostech dle RDS, aby byl zajiš
těn odtok vody z povrchu vozovky a z povrchu izolační 
vrstvy. V případě ochranné vrstvy z LA musí být do od- 
vodňovačů odvedena i voda z povrchu ochranné vrstvy. 
V každém případě musí být odvodněno nejnižší místo 
mostovky (zpravidla před mostním závěrem).

Vzdálenosti a průměr odvodňovacích trubek závisí na 
velikosti odvodňované plochy a podélném a příčném 
sklonu mostovky, což je nutné při jejich návrhu zohlednit. 
Vyústění trubek nad úložnými prahy a opěrami musí být 
upraveno tak, aby nedocházelo k zatékání vody na jejich 
povrch a na ložiska.

S povrchu betonu je nutno odstranit veškeré ocelové 
a jiné výčnělky.

Veškeré ocelové a kovové součásti - mostní závěry, od
vodňovače, kotevní prvky říms, na které má být izolace 
napojena, musí být zbaveny rzi a nečistot a opatřeny 
antikorozním nátěrem, eventuálně provedena jiná anti
korozní úprava slučitelná s penetračním nebo kotevním 
impregnačním nátěrem izolačního systému.

Bezprostředně před zahájením izolačních prací musí 
povrch betonové mostovky splňovat ustanovení čl. 6.2.1 
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.

21.A.3.2 Speciální úprava povrchu mostovky

Na upravený betonový podklad se nanáší penetračně 
adhezní nebo kotevní impregnační nátěr, na upravený 
ocelový podklad nátěr antikorozní v souladu se skladbou 
prováděného izolačního systému.

Penetračně adhezní nátěr

Jeho funkcí je zajištění adheze, t.j. spojení izolačního 
systému s betonovým podkladem. Částečně plní i funkci 
impregnační. Jedná se o materiál na bázi modifikova
ných 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 uvede
ných v ČSN 73 6242, čl. Ó.2.2.2.

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. Natřené musí být všechny 
plochy, 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. 
(10—24 hod.).

Kotevní impregnační nátěr

Jedná se o nátěr ze speciálních nízkovizkozních dvou
složkových epoxidových pryskyřic, slouží k vyplnění 
pórů povrchu betonu a k zajištění dokonalého spojení 
s následnou izolační vrstvou. Konkrétní druh kotevního 
impregnačního nátěru je uveden ve skladbě schváleného 
izolačního systému. Postup a podmínky pro provádění 
musí být uvedeny v TPP zhotovitele, které musí být 
v souladu s předpisy ZTV-BEL-B, část 1:1999, přičemž 
musí být splněny zásady uvedené v čl. 6.2.2.1 ČSN 
73 6242.

Provádí se při hloubce makrotextury povrchu do 1,5 mm 
včetně a stáří betonu min. 21 dní.

Hlavní zásady provádění - pryskyřice se nalije na pod
klad upravený podle čl. 21.A.3.1 a ihned se rozprostírá 
stěrkou a válečkem v množství 300-500g/m2. Válečkem 
nebo stěrkou se současně zatlačuje tak, aby pronikla do 
pórů v betonu a vytvořila vrstvu v rovnoměrné tloušťce. 
Nesmí se vytvořit kaluže.

Na mírně zavadlý nátěr se provede posyp speciálním vy
sušeným křemičitým pískem frakce obvykle 0,2-0,7 mm 
dle TPP zhotovitele tak, aby povrch nátěru byl po celé 
ploše rovnoměrně zdrsněn.

Pokud se po provedení nátěru vyskytnou záporné ne
rovnosti o hloubce větší než 3mm, vyplní se tmelem 
z epoxidové pryskyřice a křemičitého písku. Povrch 
vytmelených míst se musí opět opatřit zdrsňujícím po
sypem křemičitým pískem. Způsob lokálního vyrovnání 
záporných nerovností musí být uveden v TPP.

Před prováděním kotevního impregnačního nátěru je 
nutné provést sanaci trhlin. Při šířce trhlin nad 0,2 mm 
se trhliny sanují materiálem pro kotevní impregnační 
nátěr, při šířce trhlin menší než 0,2 mm je nutné použít 
materiál o nižší viskozitě. Způsob provedení a materiál 
pro sanaci trhlin musí být uveden v TPP zhotovitele.

Pečetící vrstva

Pokud je objednatelem/správcem stavby z dále uve
dených důvodů požadován izolační systém s pečetící 
vrstvou, nebo je pečetící vrstva dána dokumentací 
stavby, provede se na kotevní impregnační nátěr další 
vrstva nátěru z téhož druhu epoxidové pryskyřice jako 
u kotevního impregnačního nátěru, tzv. uzavírací nátěr. 
Pečetící vrstvu je nutné provádět při větší drsnosti povr
chu - to je při hloubce makrotextury povrchu větší než 
1,5 mm a dále v případě použití epoxidových pryskyřic 
na „mladý beton“.

Postup a podmínky pro provádění musí být uvedeny 
v TPP zhotovitele, které musí být v souladu s předpisy 
ZTV-BEL-B, část 1:1999, přičemž musí být splněny zá
sady provádění uvedené v čl. 6.2.2.1 ČSN 73 6242.

Hlavní zásady provádění - pokládku uzavíracího nátěru 
je možno provádět až po dokonalém vytvrdnutí kotev
ního impregnačního nátěru, t.j. asi po 8 hod. při teplotě 
ovzduší +20°C. Před pokládkou uzavíracího nátěru je 
nutno odstranit s kotevního impregnačního nátěru veš
kerá neukotvená zrna písku (zametením). Při provádění 
pečetící vrstvy se pro posyp kotevního impregnačního 
nátěru používá vysušený křemičitý písek vyšší frakce 
obvykle 0,7-1,2mm dle TPP zhotovitele. Uzavírací nátěr 
se nanáší v množství cca 500-800g/m2.

Hmoty pro kotevní impregnační nátěr, pečetící vrstvu 
a štěrkování musí splňovat požadavky předpisů 
TP-BEL-EP, TL-BEL-EP: 1999.

Antikorozní nátěr

Nátěr se provádí na ocelový podklad upravený podle čl. 
21.A.3.1 jako asfaltový nebo pryskyřičný podle TPP zho
tovitele se splněním požadavků stanovených v čl. 6.3.2 
ČSN 73 6242. Druh antikorozního nátěru je dán schvá
lenou 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.

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.

Při provádění izolační vrstvy z asfaltových izolačních 
pásů je nutno postupovat podle TPP zhotovitele s dodr
žením zásad uvedených v ČSN 73 6242 čl. 6.2.3, 6.2.3.1 
a 6.2.3.2. Zejména je nutné dodržovat následující zá
sady:

- 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,

- 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 - tab. 2,

- pokud není dosaženo požadovaných hodnot přilna
vosti nebo v případě vzniku „puchýřů“ je nutno tato 
místa opravit postupem uvedeným v TPP,
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- 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 asfal
tové krycí hmoty pásu (degradace hmoty), které se 
projeví při natavování kouřem, případně i viditelným 
roztavením hmoty pásu na jeho horním povrchu.
V takovém případě je nutné regulovat plamen,

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

21.A.3.4 Mastix izolační

Při provádění izolační vrstvy z mastixu izolačního je 
nutno postupovat dle TPP zhotovitele s dodržením zásad 
provádění uvedených v ČSN 73 6242 čl. 6.23.3.

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 čl. 53.4.2 ČSN 73 6242 a stéka- 
vost - max. 3 mm při 80 °C, sklonu 45° po 5 h.

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 
ke spojení ok nebo k porušení tkaniny. Vložky musí být 
suché, aby došlo k dokonalému propenetrování.

21.A.3.5 Nátěrová asfaltová izolace vyztužená 
(NAIV)

V případě požadavku na provádění NAIV stanoví 
objednatel/správce stavby potřebné zásady v ZTKP, pří

padně ve smlouvě o dílo.Při provádění musí být dodrženy 
zásady uvedené v čl. 6.23.4 ČSN 73 6242.

21.A.3.6 Izolace polyuretanové

Pro provádění izolací polyuretanových platí německé 
předpisy ZTV-BEL-B, část 3:1995 - Dodatkové tech
nické smluvní podmínky a předpisy pro zhotovování 
vrstev mostní vozovky na betonových mostech.-Izolační 
vrstva z tekutých plastů; od roku 2004 připravované 
TP - Izolační systémy mostů PK - Polyuretany.

Práce musí být prováděny dle TPP zhotovitele, ve kte
rém musí být obsažena veškerá ustanovení předpisů 
ZTV-BEL-B, část 3 - TP/TL-BEL-EP.

Izolační vrstva se nanáší po smíchání obou složek v te
kutém stavu přímo na mostovku upravenou kotevním 
impregnačním nátěrem, nebo pečetící vrstvou z dvou
složkových epoxidových pryskyřic, případně štěrková
ním 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.

Pro menší plochy a vysprávky jsou určeny hmoty s delší 
dobou vytvrzování prováděné ručně nátěrem.

Požadovaných izolačních vlastností se u izolací polyure
tanových dosahuje postupně na stavbě chemickou reakcí 
při vytvrzování hmoty, proto je pro zajištění kvality ne
zbytné 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/m- 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. 2mm 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.
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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 příslušného státu pro daný druh 
izolačního systému.

U všech druhů těchto izolací je při provádění nutno 
dodržovat 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,

- 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 dokumentací stavby. Při řešení 
nápojem izolace se doporučuje konzultovat detaily se 
zhotovitelem izolačního systému. Způsob řešení má být 
v souladu s principy uvedenými ve VL4-Mosty a s ově
řenými detaily doporučenými výrobcem. Provádění 
v místech detailů je nutno věnovat mimořádnou pozor
nost - celistvost napojení, dodržení tloušťky vrstvy.

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 
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

- Musí zabezpečit spolehlivou ochranu izolační vrstvy 
a současně může plnit i funkci ložné vrstvy krytu.

- Provádí se v co nejkratším termínu po dokončení 
izolační vrstvy s výjimkou takového zhoršení klima
tických podmínek, které by vedlo ke znehodnocení 
úpravy, nebo s výjimkou technologicky odůvodně
ných případů - např. izolace pod římsami.

- Při ručním pokládání ochranné vrstvy na větších plo
chách se provádí pokládka průběžně s dokončenými 
úseky izolace.

- Při strojní pokládce tak, aby izolační vrstva byla 
ochráněna co nejdříve.

- Při provádění musí být splněny požadavky čl. 4.2 
a 6.2.4 ČSN 73 6242 a TKP kap. 8.

- Ochranná vrstva se provádí z asfaltových směsí AB 
nebo LA v souladu se skladbou schváleného izolač
ního systému uvedenou v TPP zhotovitele.

- Teplota LA 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 
LA jsou závislé na konkrétním typu izolační vrstvy 
a musí být uvedeny v TPP zhotovitele.

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

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

- Ochranná vrstva musí být provedena na celé ploše 
povrchu izolační vrstvy v konstantní tloušťce, to je 
až k ocelové konstrukci mostního závěru.

- Pod římsami se ochranná vrstva z LA/AB neprovádí, 
izolační vrstvu je zde nutné chránit (zejména před 
mechanickým poškozením, otevřeným ohněm apod.) 
jiným vhodným způsobem, např.asfaltovým izolač
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ním pásem zajištěným proti posunutí (např.bodové 
natavení).Způsob ochrany musí být uveden v TPP 
zhotovitele.

- Před prováděním ochranné vrstvy musí být povrch 
izolační vrstvy suchý, zbavený veškerých nečistot 
a neuchyceného materiálu. Nepřipouští se přítom
nost nafty, olejů, benzinu a jakýchkoliv dalších 
látek, které snižují vzájemnou přilnavost ochranné 
a izolační vrstvy.

- Při provádění ochranné vrstvy nesmí dojít k poško
zení vrstvy izolační.

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

21.A.3.10 Ochrana izolace v průběhu 
provádění

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

1) během provádění kterékoliv vrstvy izolačního 
systému až po dokončení její ochranné vrstvy je 
povoleno pohybovat se po prováděných vrstvách 
pouze těm mechanizmům a dopravním prostřed
kům, 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;

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 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;

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 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,

- stěny spár je nutné opatřit před provedením zálivky 
nátěrem/nástřikem pro zajištění dokonalého a dlou
hodobého spojení zálivkové hmoty se stěnami spár,

- nátěr stěn spár musí být slučitelný s těsnící hmotou 
(zálivka, těsnící pásky) a současně musí mít vlastnosti 
zvyšující přilnavost (adhezi) těsnící hmoty ke stěnám 
spár. Slučitelnost a přilnavost musí být pro daný účel 
ověřena.

21.A.3.12 Podélné a příčné drenáže

Pro urychlení odtoku vody z povrchu izolační vrstvy 
a v případě ochranné vrstvy z LA i z jejího povrchu se 
provádí podél říms podélné drenáže, kterými je voda 
sváděna k odvodňovacím trubkám. Spolehlivým řeše
ním pro urychlení odtoku vody je drenážní plastbeton. 
Postup přípravy drenážního plastbetonu a způsob pro
vedení musí být uveden v TPP zhotovitele s dodržením 
TKPkap. 18.

Kamenivo musí být důkladně promyté a vysušené.

Dalším vhodným řešením jsou perforované obdélníkové 
profily z nekorodujících materiálů osazené podél římsy 
s vyústěním do odvodňovacích trubek/odvodňovačů.

Pro urychlení odtoku vody v oblasti před elastickým 
mostním závěrem se v odůvodněných případech pro
vádí příčné drenáže - perforované profily z nekorodu
jících materiálů osazené na izolační vrstvu ve vhodné 
vzdálenosti podél EMZ s vyústěním do odvodňovací 
trubky/odvodňovače umístěné zpravidla v nejnižším 
místě mostovky (před mostním závěrem).

Způsob osazení příčné drenáže musí být uveden v TPP 
zhotovitele a musí být odsouhlasen objednatelem/ 
/správcem stavby.

Polohu, profil a druh materiálu příčných drenáží navrhuje 
projektant se zkušenostmi tak, aby nedošlo k odtržení 
vrstev mostní vozovky v oblasti před EMZ.

Konopné a jiné provazce se nedoporučují.
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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 veškerého izolačního 
materiálu a výrobků, manipulaci a za způsob sklado
vání.

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 apod).

Při dodávce izolačních materiálů na stavbu zodpovědný 
zástupce zhotovitele izolačního systému za účasti 
objednatele/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 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky veškerých materiálů a výrobků pou
žitých v prováděném izolačním systému zajišťuje zhoto
vitel na svůj náklad a předkládá je objednateli/správci 
stavby.

Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způ
sobilostí podle metodického pokynu SJ-PK pro oblast 
11/3 - Zkušebnictví. Tato laboratoř musí být odsouhla
sena objednatelem/správcem stavby

Zhotovitel izolačních prací je dále povinen předem 
prokázat objednateli/správci stavby kvalitu materiálů, 
výrobků a izolačního systému jako celku Prohlášením 
o shodě od výrobců/dovozců a příslušnými certifikáty 
podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Pokud to objednatel po
žaduje, musí následně zhotovitel předložit k certifikátům

i protokoly s výsledky zkoušek včetně posouzení splnění 
kvalitativních parametrů.

Hodnoty kvalitativních parametrů uvedené v proto
kolech o výsledku certifikace musí splňovat veškeré 
kvalitativní požadavky těchto TKP, příp. ZTKP, ČSN 
73 6242, zvláštních technických předpisů a současně 
musí splňovat hodnoty deklarované výrobcem.

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 kvalitativní parametry výrobků, směsí a hotových 
úprav odpovídají požadavkům ČSN 73 6242, smluvním 
požadavkům a hodnotám deklarovaným výrobcem. 
Zhotovitel musí zabezpečit provádění zkoušek v prů
běhu provádění prací s potřebnou pečlivostí, způsobem 
a v četnostech dle ČSN 73 6242 kap. 5, eventuelně 
dle zvláštních technických předpisů, na které se ČSN 
73 6242 odvolává (aktualizovaná znění). O výsledcích 
se sepíše protokol, který je součástí stavebního deníku. 
Výsledky zkoušek musí zhotovitel průběžně při prová
dění 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, 
eventuelně do tuzemských výroben izolačních materiálů/ 
/výrobků, je zhotovitel 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 zho
tovitel 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 dle ČSN 73 6242/zvláštních 
technických předpisů následující zkoušky a kontroly:

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 čl. 5.4.1.1, při
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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 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, 5N/mnr),

- nerovnost povrchu (pod latí 2m dlouhou),

- hloubka makrotextury povrchu pískem (drsnost),

- kontrola 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.

Bezprostředně před prováděním speciální úpravy povr
chu 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 
20mm. 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 
metodou nebo CM přístrojem.

- Při prokazatelně suchém počasí a stáří betonu nad 21 
dní (letní měsíce, min. 3 dny před zahájením izolač
ních 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 předpisů TP-BEL-EP, čl. 3.4.

- Povrchová teplota betonu - musí být dodrženy teploty 
stanovené v ČSN 73 6242, kap. 6 a v TPP zhotovitele 
pro prováděný druh izolačního systému.

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

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

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.

Další zkoušky zhotovitele izolačních prací v průběhu 
provádění vrstev izolačního systému:

21.A.5.1.2 Penetračně adhezní a antikorozní 
nátěr

Kontroluje se dle čl. 53.3.2-3 ČSN 73 6242 a TPP zho
tovitele a to zejména:

- 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 
rozpouštědel),

- 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 dle čl. 5.3.3.1 ČSN 73 6242 a to zejména:

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

- celistvost a rovnoměrnost provedení nátěrů - vi
zuálně,

- spotřeba epoxidové pryskyřice v kg/m2 plochy,

- kvalita provedení a předepsaná frakce zdrsňujícího 
posypu - celistvost, rovnoměrnost - pohledem, do
tykem,

- dodržení způsobu přípravy vyrovnávacího tmelu 
a kvalita vyplnění záporných nerovností podkladu - 
štěrkování podle TPP zhotovitele včetně celistvosti 
a rovnoměrnosti posypu,

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

- vytvrdnutí nátěru před nanášením uzavíracího ná
těru,
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- odstranění neukotvených zrnek křemičitého písku,

- přilnavost pečetící vrstvy k betonovému podkladu 
(min. l,5N/mm2) se zkouší jen v případě odůvodně
ného požadavku objednatele/správce stavby (destruk
tivní zkouška),

- zkouška nepropustnosti pečetící vrstvy se provádí dle 
ČSN 73 6242, příloha F a je požadována na mostních 
objektech na dálnicích, rychlostních silnicích, rych
lostních místních komunikacích a silnicích I. třídy,

- celistvost a kvalita provedení v místech detailů,

- měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu pro 
stanovení 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 min. o 3°C vyšší než 
je teplota rosného bodu.

Veškeré naměřené hodnoty a výsledky kontrol musí být 
zaznamenány.

Pozn.: Dle aktualizace TL/TP-BEL-EPA999je zkouška 
nepropustnosti pečetící vrstvy zkouška průkazní, hod
noty deklaruje výrobce hmoty. V praxi se v SRN dle 
aktualizovaných předpisů neprovádí.

21.A.5.1.4 Asfaltové izolační pásy

Kontroluje se dle ČSN 73 6242, čl. 5.3.4.1 a čl. 21.A.3.3 
těchto TKP a to zejména:

- kvalita natavení pásů k podkladu po celé ploše pásu 
- pohledem, poklepem, ocelovou kuličkou. Kontrolou
dokonalého natavení okrajů pásů je viditelný proužek 
asfaltu po celém obvodu nataveného pásu,

- způsob natavování - nesmí vznikat kouř a nesmí 
docházet k viditelnému tavení krycí hmoty pásu na 
horním 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 C, 
zkoušky přilnavosti se smí provádět pouze v rozmezí 
teplot od + 5 °C do +25 °C,

- požadovaná hodnota přilnavosti k podkladu:

- min. 0,4N/mm2... při +23°C,

- min. 0,7N/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 destruktiv
ního charakteru, doporučuje se provádět je v minimální 
četnosti uvedené v ČSN 73 6242.

21.A.5.1.5 Mastix izolační

Kontroluje se dle ČSN 73 6242, čl. 5.3.4.2 a to ze
jména:

- 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 - pohledem, 
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 k podkladu dle ČSN 73 6242.

21.A.5.1.6 Izolace polyuretanové

Kontroluje se dle zvláštních technických předpisů 
ZTV-BEL-B, část 3: 1995 a čl. 21.A.3.6 těchto TKP, 
od roku 2004 dle připravovaných TP „Izolační systémy 
mostů PK - Polyuretany“. Způsob kontrol a zkoušek 
musí být uveden v TPP zhotovitele s respektováním 
výše uvedených předpisů a pokynů výrobce hmot.

Před nástřikem nebo ručním nanášením se kontroluje 
zejména:

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

- drsnost povrchu podkladu opatřeného pečetící 
vrstvou/kotevně impregnačním nátěrem pro určení 
požadované tloušťky vrstvy (dle ZTV-BEL-B, část 3, 
příloha 2),

- poměr míchání jednotlivých komponentů (obvykle 
dvoukomponentní),

- doba předepsaná pro míchání komponentů (při ruč
ním nanášení),

- doby zpracovatelnosti, závisí na teplotách ovzduší,

- požadovaná tloušťka vrstvy - dle ZTV-BEL-B, 
Část 3, příloha 2 (v závislosti na drsnosti povrchu 
a na min.tloušťce vrstvy deklarované výrobcem),
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- předepsaná spotřeba hmot v kg/m2,

- kvalita a spolehlivost strojního vybavení.

Po nástřiku nebo ručním nátěru se kontroluje:

- tloušťka hotové vrstvy měřením na vytvrzené mem
bráně, provádí se min. 30 jednotlivých měření na 
každých 250m2 hotové úpravy nebo na ploše apliko
vané během jedné směny - dle ZTV-BEL-B, část 3, 
příloha 2,

- doba nezbytná pro vytvrzení hmoty před prováděním 
další vrstvy,

- přilnavost vytvrzené membrány k podkladu - na 
každých 250 m2 plochy se provede jedna zkouška se
stávající ze 3 rovnoměrně rozmístěných měření - dle 
ZTV-BEL-B, část 3, příloha 2.

Požadované hodnoty:

průměrná hodnota >l,3N/mm2,
přičemž žádná z hodnot nesmí klesnout pod

0,7N/mm2.

Pokud to objednatel požaduje, musí zhotovitel v průběhu 
provádění polyuretanových izolací provádět následující 
zkoušky a měření dle ZTV-BEL-B, část 3, příloha 2:

- tloušťku vrstvy během provádění - musí odpovídat 
tloušťce deklarované výrobcem,

- vytvrzení hmoty (tvrdost podle Shore) - na vzorku 
velikosti víka obalu, 0 = 7Omm a h= lOmm,

- množství vzduchových dutin v membráně - na vzor
cích membrány o rozměrech cca 5 cm x 5 cm, které 
se ponoří do lázně s tekutinou specifikovanou a do
danou výrobcem. Povolený počet vadných vzorků je 
stanoven v příloze 2(ZTV-BEL-B, část 3).

21 .A.5.1.7 Izolace ostatní a přímopojížděné

Zkoušky se provádí dle zvláštních technických předpisů 
příslušného státu a pokynů výrobce. Druh a četnost 
zkoušek musí být uvedeny v TPP zhotovitele.

U všech druhů těchto izolací se kontroluje zejména:

- 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 ČSN 73 6242, 
min. hodnota 0,7N/mm2.

Pozn.: U izolačních vrstev na bázi modifikovaných 
asfaltů s vysokou elasticitou (např. BAKOR 790-11) se 
měření přilnavosti neprovádí (nelze provádět).

21.A.5.1.8 Ochranná vrstva

Kontroluje se dle ČSN 73 6242 čl. 5.3.5 a Č1.21.A.3.8 
a čl. 21.A.3.9 těchto TKP. Nutné je zkontrolovat i od
vodnění ochranné vrstvy, je-li provedena z LA.

21.A.5.1.9 Obecně

U všech druhů izolačních systémů se na stavbě kont
roluje:

- 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,

- odvodnění izolační vrstvy dle RDS (vzdálenosti, 
průměr, vyústění odvodňovacích trubiček, odvod
nění nejnižšího místa).

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 
zejména o následující zkoušky a kontroly:

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

- 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 - dle TPP zhotovitele,

- 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,

16



- dodržování technologických postupů dle TPP zhoto
vitele,

- 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. I Všeobecně.

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

Objednatel/správce stavby musí s ohledem na dodržování 
technologických postupů uvedených v kap. 21.A.3 těchto 
TKP zajistit v průběhu provádění izolačních prací stálý 
odborný dozor.

21.A.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

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

21.A.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Izolační práce je možno provádět pouze ve vhodných 
klimatických podmínkách, které jsou uvedeny v ČSN 
73 6242 kap. 6, detailně pak v příslušných TPP zhotovi
tele pro prováděnou skladbu izolačního systému respek
tujících 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 poža
davky uvedené v čl. 21.A.3.1

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

Zpřísněné podmínky jsou pro provádění pečetících 
vrstev/kotevně impregnačních nátěrů z epoxidových 
pryskyřic a izolací polyuretanových. Práce s epoxido
vými 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 pro izolace poly
uretanové dle TPP zhotovitele odpovídajících předpisům 
ZTV-BEL-B, část 3.

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, s TPP zhotovitele, 
VL4 - Mosty a že kvalita materiálů/výrobků jednotli
vých vrstev izolačního systému i izolačního systému 
jako celku a jeho provedení odpovídá požadavkům 
těchto TKP, ZTKP a tím požadavkům stanoveným ČSN 
73 6242 nebo zvláštními technickými předpisy. Skladba 
izolačního systému musí být schválena MD ČR.

Odsouhlasení provádí objednatel/správce stavby po do
končení každé vrstvy izolačního systému před započetím 
další vrstvy.

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 izolační 
vrstvy před dokončením vrstvy ochranné.

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:

- výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání 
s TKP, ZTKP, ČSN 73 6242/zvláštními technic
kými předpisy, hodnotami deklarovanými výrobcem 
a s průkazními zkouškami,

- porovnání s dokumentací,

- stavební deník se záznamy o povedených zkouškách, 
klimatických podmínkách, odsouhlasení prací - jed
notlivých vrstev 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, ZTKP nebo 
zvláštním technickým předpisům. O odsouhlasení jed
notlivých vrstev izolačního systému provede objednatel/ 
/správce stavby písemný záznam.

Odsouhlasením se neruší závazky zhotovitele vyplývající 
ze smlouvy o dílo.
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21.A.8.2 Převzetí prací

Převzetí prací - izolačního systému se provádí ve shodě 
s požadavky objednatele, který je uveden ve smlouvě 
o dílo, obvykle po dokončení ochranné vrstvy, v případě 
požadavku objednatele po dokončení izolační vrstvy.

Převzetí prací se uskutečňuje přejímacím řízením, které 
svolává objednatel/správce stavby po oznámení zhotovi
tele o dokončení izolačního systému.

Pro převzetí prací zpracuje zhotovitel souhrnnou zprávu 
o hodnocení jakosti provedených prací, kterou předá ob
jednateli nejpozději 3 dny před termínem přejímacího 
řízení ve dvou stejnopisech. Zprávu o hodnocení jakosti 
zpracuje zhotovitel podle metodického pokynu „Zásady 
pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovi
telem“ (ŘSD ČR, 1999).

Součástí zprávy je přehled všech měření, kontrol, kon
trolních zkoušek a jejich výsledků provedených v prů
běhu pokládky jednotlivých vrstev izolačního systému, 
včetně závěrů z jejich odsouhlasení. Dále je součástí 
zprávy vyčíslení výměr a skutečné množství spotřeby 
hmot, materiálů a výrobků.Ve zprávě se uvedou i termíny 
provádění jednotlivých vrstev, klimatické podmínky za 
kterých byly práce prováděny a výsledky odsouhlasení 
napojení izolačních vrstev na detaily mostního vybavení 
a na součásti nosné konstrukce.

K vlastnímu převzetí prací musí pak zhotovitel předložit 
následující doklady:

- DZS a RDS s vyznačením všech provedených zrněn- 
dokumentace skutečného provedení,

- zápisy o odsouhlasení jednotlivých vrstev,

- 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/zvláštními technic

kými předpisy, hodnotami deklarovanými výrobcem 
a s průkazními zkouškami,

- skutečné spotřeby veškerých hmot a výrobků,

- stavební deník se záznamy o povedených zkouškách, 
klimatických podmínkách, odsouhlasení prací - jed
notlivých vrstev atd.,

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

Objednatel nebojím pověřená organizace obvykle při
praví k přejímacímu řízení vlastní celkové hodnocení 
jakosti provedených prací, jehož kopii předá předem 
zhotoviteli a následnému správci. Podkladem pro hod
nocení jakosti je souhrnná zpráva zhotovitele, záznamy 
o odsouhlasení jednotlivých vrstev izolačního systému 
objednatelem/správcem stavby, výsledky kontrolních

zkoušek zhotovitele, případně výsledky zkoušek, měření 
a kontrol objednatele a vyjádření objednatele/správce 
stavby k činnosti zhotovitele v průběhu provádění prací, 
to je zejména k postupu provádění v souladu s TPP zho
tovitele a ke kvalitě provedení detailů.

Závěrem hodnocení je pak srovnání výsledků veškerých 
zkoušek a měření s kvalitativními požadavky této kap. 
TKP, ČSN 73 6242, případně zvláštními technickými 
předpisy, na které se tato kap.TKP a ČSN 73 6242 od
volává, posouzení jakosti provedených detailů napojení 
a postupů provádění s respektováním stanovených kli
matických podmínek.Výsledkem je návrh na převzetí 
prací za stanovených podmínek (případně srážky z ceny, 
prodloužení záruční lhůty nebo jiná opatření.)

Přejímací řízení se uzavře „Protokolem o převzetí prací“, 
který vyhotoví zhotovitel izolačního systému.

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 vyjma ochranné 
vrstvy. Pro ochrannou vrstvu je minimální záruční 
lhůta 5 let.

- Záruka se vztahuje na použitý materiál i na prove
dení izolačního systému včetně napojení izolace na 
detaily.

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

- Zhotovitel izolačních prací neodpovídá za vady izo
lačního systému, které prokazatelně způsobil objed
natel, 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 mostního 
objektu, které byly způsobené špatnou funkcí izo
lačního systému, nebo jeho nekvalitním provedením 
(včetně nákladů na bourání a obnovu krytu).

21.A.8.4 Způsob kontrol při ukončení 
záručnílhůty

Před ukončením záruční doby je nutné s dostatečným 
předstihem provést mimořádnou prohlídku dle ČSN 
73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací za 
účelem zjištění.mokrých nebo vlhkých míst na:

18



- spodním povrchu nosné konstrukce - povrch desky, 
trámů, koutů rohů, okolí vyústění odvodňovacích 
trubiček a odvodňovačů,

- u komorových průřezů na stěnách, dně a stropu uvnitř 
komory,

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

- vnějších bočních stěnách nosné konstrukce,

- povrchu spodní stavby.

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

- vada izolace (porušení izolační vrstvy, nedokonalé 
napojení izolační vrstvy na odvodňovače, mostní 
závěry, odvodňovací trubky apod.),

vada mostního závěru (uvolnění, utržení MZ, potr
hané pryžové profily) - dle TKP, kap. 23,

- nedostatečná údržba (nefunkční - zanesené odvod
ňovače, mostní závěry apod.),

- nedostatečné odvodnění izolační/ochranné vrstvy 
(voda z vrstev krytu přetéká přes mostní závěr),

- neodvodnění nejnižšího místa na izolační/ochranné 
vrstvě (voda přetéká přes mostní závěr, eventuelně 
přes římsy).

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

- krytu vozovky v ploše, podél říms a MZ, 

odvodňovačů - průchodnost (údržba),

- mostních závěrů-funkčnost (údržba), napojení na 
vrstvy mostní vozovky, stav pryžových profilů, 
ukotvení závěru.

- utěsnění spár mezi vozovkou a římsou,

- utěsnění spár v mostních římsách.

V případě pochybností se pro stanovení příčiny zatékání 
vody provede diagnostický průzkum.

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

V rámci opravy vadného místa hradí zhotovitel veškeré 
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 
manipulaci se škodlivými látkami a následně při zne
škodnění odpadů, postupovat zejména v souladu se 
zákonem 185/2001 Sb., o odpadech, zákonem 254/2001 
Sb., o vodách a zákonem 86/02 Sb., o ovzduší ve znění 
pozdějších předpisů.
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21.B. IZOLACE BETONOVÝCH POVRCHŮ ZÁKLADŮ, ČÁSTÍ SPODNÍCH STAVEB
A PRESYPANÝCH MOSTŮ

21. B. 1.1 Všeobecně

Základní ustanovení pro návrh a provádění izolací beto
nových povrchů základů, částí spodních staveb a presy
paných mostů, to je pro úpravu povrchu podkladu, hlavní 
hydroizolační vrstvu a ochranou vrstvu, jsou dána ČSN 
P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
a ČSN EN 206-1. Souhrn vhodných konstrukčních ře
šení a zásad je uveden ve vzorových listech staveb PK: 
VL 4 - Mosty. Požadavky na ochranný zásyp a obsyp za 
operami a na obsyp presypaných objektů jsou stanoveny 
v ČSN 73 6244 a. TKP - kap. 4 Zemní práce.

ČSN P 73 0600 stanovuje základní činitele působící na 
hydroizolační systém s ohledem na rozdílnost prostředí 
a způsob 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 hydroizolačního 
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, 
těmito TKP, ZTKP a technologickým předpisem zhoto
vitele 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.

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 ja
kosti při provádění izolací betonových povrchů základů, 
částí spodních staveb a presypaných mostů referencemi 
z provedených izolačních prací stejného nebo obdobného 
charakteru.

Kromě toho je zhotovitel povinen prokázat, že disponuje 
dostatečným počtem pracovníků předepsané kvalifikace. 
Pracovníci musí být vedeni odborníkem s prokazatel
nými zkušenostmi z provádění stejných nebo obdobných 
druhů izolací.

V případě provádění izolací presypaných mostů s nízkou 
přesypávkou (do 2m) a s vysokou přesypávkou, pokud 
se jedná o izolační systémy s asfaltovými izolačními 
pásy nebo s izolačním mastixem, je součástí odborné 
způsobilosti povinnost zhotovitele zpracovat a před
ložit objednateli Technický a prováděcí předpis“ pro 
prováděnou skladbu izolačního systému dle TKP 
kap. 21.A.2. U izolací základů, částí spodních staveb 
a presypaných mostů s vysokou přesypávkou, pokud je 
izolace prováděna asfaltovými nátěry shodně s izolací 
základů/spodních staveb, předkládá zhotovitel techno
logický předpis.

21.B.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ

21.B.2.1 Všeobecně

Zhotovitel musí doložit objednateli/správci stavby jakost 
použitých materiálů/výrobků dokladem o vydaném 
Prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Pro izolace betonových povrchů základů, částí spodních 
staveb a presypaných mostů mohou být použity pouze 
izolační materiály/výrobky a izolační systémy jako celek 
v souladu s dokumentací a TPP/technologickým předpi
sem zhotovitele, které jsou současně ověřené pro druh 
namáhání působícího v daném prostředí.

Jednotlivé vrstvy izolačního systému tj.:

- základní nátěr,

- izolační vrstva (vrstvy),

- ochranná vrstva,

musí být provedeny z materiálů (hmot, výrobků) vzá
jemně slučitelných.

Při volbě druhu hydroizolačního systému musí být zo
hledněna i agresivita prostředí, tj. musí být použit izo
lační systém odolný vůči chemickým vlivů působícím 
v daném prostředí.

21.B.2.2 Izolace základů a částí spodních 
staveb

Izolace základů a částí spodních staveb jsou u mostních 
objektů prováděny nejčastěji z izolačních materiálů na 
bázi asfaltů - nátěry asfaltovými laky, asfaltovou sus
penzí nebo emulzí, asfaltové izolační pásy s výztužnými 
vložkami z polyesteru.

Další izolační materiály/výrobky mohou být použity 
pouze tehdy, jestliže jsou pro daný účel ověřené. Skladba 
izolačního systému musí být garantována výrobcem
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a současně musí být v souladu s TPP/technologickým 
předpisem zhotovitele - např. polyuretanové izolace.

Výjimečně lze použít materiálů na bázi epoxidových 
pryskyřic (při extrémních podmínkách prostředí).

Obvyklá skladba izolačního systému základů a částí 
spodních staveb u mostních objektů je následující:

- základní nátěr
asfaltový lak penetrační,

- hlavní izolační vrstva
2 až 3 x nátěr asfaltovou suspenzí nebo emulzí 
nebo

- nástřik katioaktivní emulzí tl. do lOmm 
nebo

- asfaltové izolační pásy s výztužnými vložkami,

- ochranná vrstva
- cementová ochranná omítka 

nebo
- geotextilie tl. > 5 mm, min. 600g/m2 

nebo
- polystyrénové desky min. 50mm + geotextilie 

(dle druhu zásypu)
nebo

- prefabrikované desky z drenážního betonu tl. 
min. 100 mm.

Je možné použít i izolační pás s přímou ochranou, 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.

21.B.2.3 Izolace presypaných mostů

Izolace mostovek presypaných mostů se provádí převážně 
z materiálů na bázi asfaltů - asfaltové izolační pásy nebo 
mastix izolační, a to vždy ve skladbě odpovídající ově
řenému izolačnímu systému.

Další materiály/výrobky mohou být použity pouze tehdy, 
jestliže jsou pro daný účel ověřené. Skladba izolačního 
systému musí být garantovaná výrobcem a současně 
musí být v souladu s TPP/technologickým předpisem 
zhotovitele.

Při vysoké přesypávce (nad 2 m) je možné provádět izo
lace presypaných mostů obdobně jako u spodních staveb 
a základů - viz. skladby uvedené v čl. 2.B.2.2.

V případě použití asfaltových izolačních pásů se pro 
izolace mostovek musí používat pásy z modifikova
ných 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 %.

Obvyklá skladba izolačního systému:

- beton konstrukce,

- penetračně adhezní nátěr,

- asfaltový izolační pás nebo mastix izolační - splňující 
požadavky ČSN 73 6242,

- ochranná vrstva.

Kvalitativní požadavky č. 1 a č. 2 uvedené v tah. č. 2 ČSN 
73 6242 pro „Izolační vrstvu“, to je hodnota přilnavosti 
k podkladu a statické přemostění trhlin, nejsou u mos
tovek presypaných mostů požadovány.

Ochranná vrstva u izolačních systémů mostovek pre
sypaných mostů se provádí z betonu, geotextilie - min 
600 g/m2 (2x350 g/m2) nebo se použije přímo izolační 
pás s ochranou.

21.B.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

Izolační práce u základů, částí spodních staveb a pre
sypaných mostů s přesypávkou vyšší než 2m musí být 
prováděny v souladu s dokumentací a technologickým 
předpisem zhotovitele schváleným objednatelem/správ
cem stavby. U izolací přesypaných mostů s nízkou pře
sypávkou (do 2m) a při použití asfaltových izolačních 
pásů nebo mastixu izolačního i s vysokou přesypávkou, 
je nutné postupovat dle TPP zhotovitele konkretizova
ným pro prováděnou skladbu izolačního systému - kap. 
21.A.3.

Technologický předpis musí obsahovat zejména u:

21.B.3.1 Izolace základů a částí spodních 
staveb

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

povrch musí být rovný, čistý, suchý, bez ostrých 
hran a výčnělků, bez výskytu „hnízd“, bez přítom
nosti nafty, olejů a dalších látek, které by zhoršovaly 
přilnavost 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.

- 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 izo
lačního systému, přičemž musí odpovídat návodu 
výrobce.

- Způsob provádění základního nátěru:
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musí být uveden způsob provádění, tj. nátěrem, nástři
kem apod. a množství hmoty na m2 plochy. Současně 
je nutno uvést pod minky, zejména klimatické, za kte
rých mohou být práce prováděny a případnou ochranu 
před klimatickými vlivy.

- Způsob provádění hlavní izolační vrstvy:

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

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

- Způsob provádění ochranné vrstvy:

hlavní izolační vrstva musí být chráněna proti 
mechanickému poškození, zejména při provádění 
dokončovacích prací, tj. při provádění zásypu. 
V technologickém předpisu je nutné uvést druh 
ochranné vrstvy a způsob jejího provádění. V případě 
tlakové vody je nutné provádět ochrannou vrstvu izo
lace tak, aby plnila současně drenážní funkci.

21.B.3.2 Presypané mosty

Obdobný způsob provádění izolačních prací platí pro 
izolace presypaných mostů a tím i pro zpracování tech
nologického předpisu pro mosty s vysokou přesypávkou 
(nad 2m), je-li izolační systém proveden asfaltovými ná
těry obdobně jako izolace základů/spodních staveb - viz. 
21.B.3.1 a skladby v čl. 21.B.2.2.

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

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

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

- volným položením asfaltových izolačních pásů na 
podklad v souladu se skladbou uvedenou ve schvá
lení MD ČR. Pásy se vzájemně svařují v přesazích 
a v místech detailů.

V obou případech musí být práce prováděny podle TPP 
zhotovitele.

Izolaci volně pokládanými pásy lze provádět pouze 
tehdy, pokud:

- konstrukční vrstvy přilehlé vozovky projdou nad 
povrchem nosné konstrukce v nezměněné tloušťce,

- mostní konstrukce neleží v oblasti hydrofyzikálního 
namáhání tlakovou vodou.

V případě, kdy bude izolace vystavena namáhání tlako
vou vodou, nebo kdy výše přesypávky bude nižší než 
konstrukční vrstvy vozovky, je nutné provádět izolaci 
celoplošným natavením pásů k podkladu. Výhodou ce
loplošného natavení je snazší lokalizace místa eventuelní 
poruchy izolačního pásu a možnost následné opravy za- 
injektováním poškozeného místa.

V případě provádění izolací presypaných mostů je 
vzhledem k neprístupnosti po jejich provedení nezbytné 
dodržovat zejména následující zásady:

a) Kvalitu provádění nátěrů základních i nátěrů/nástřiků 
izolační vrstvy - lo 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 tab. 2, část Izolační pásy, vyjma požadavku 
na tažnost-dle čl. 21.B.2.3.

Hodnoty přilnavosti kpodkladu uvedené v tab. 2 ČSN 
73 6242 nejsou u mostovek presypaných mostů poža
dovány. Pásy musí být nataveny celoplošně - kontrola 
pohledem, poklepem, kuličkou.

c) U volně pokládaných pásů dodržení předepsané 
minimální délky přesahů a vzájemné svaření pásů 
v celé ploše přesahů.

d) Ochranná vrstva se provádí převážně z betonu 
tloušťky cca lOOmm s přísadami k zajištění vodotěst- 
nosti betonu, z geotextilií hmotnosti min. 600g/m2 
nebo se použije přímo izolační pás s ochranou.

e) Povrch mostovky i ochranné vrstvy musí být pro
veden ve sklonu tak, aby byl zajištěn odtok vody 
v každém místě povrchu izolace i ochranné vrstvy.

f) Těsnění dilatačních a pracovních spar musí být 
provedeno zálivkovými (těsnícími) hmotami splňu
jícími kvalitativní požadavky uvedené v tab. 1, kap. 
21.A.2.3, u kterých je současně prokázána odolnost 
vůči agresivitě daného prostředí.

Při provádění izolací presypaných mostů z ocelových 
trub z vlnitého plechu je nutné postupovat v souladu 
s TP 157 a TKP - kap. 19, příloha 3.

21.B.3.3 Dokončovací práce

Dokončovací práce nejsou součástí technologického 
předpisu zhotovitele izolačních prací. Při provádění 
dokončovacích prací, tj. při provádění zásypu a jeho 
hutnění se musí postupovat dle dokumentace stavby
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v souladu s ČSN 73 6244 a TKP - kap. 4. Nesmí být 
porušena izolace ani její ochrana. Za operou a křídly 
musí být proveden zásyp z takového materiálu, aby byl 
zajištěn odtok vody.

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 s výjimkou posledního odstavce, který 
se upravuje takto: Hodnoty kvalitativních parametrů uve
dené v protokolech o výsledku certifikace musí splňovat 
kvalitativní požadavky těchto TKP, ZTKP a současně 
hodnoty deklarované výrobcem.

V případě použití asfaltových izolačních pásů pro izo
lace presypaných mostů musí izolační pásy splňovat 
kvalitativní požadavky stanovené v ČSN 73 6242 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 
zhotovitel zejména:

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

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

- celistvost a rovnoměrnost provedení nátěrů,

- množství hmoty na jednotku plochy v kg/m2,

- u pásů - celoplošné natavení a kvalita přesahů, 
u volně pokládaných - předepsaná délka přesahů 
a jejich celoplošné vzájemné svaření,

- kvalita provedení izolace v místech napojení na de
taily,

- 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:

- kontrola celistvosti a rovnoměrnosti provedení ná
těrů - pohledem.

- dodržení předepsaného množství hmot na jednotku 
plochy - kontrolou skutečně spotřebovaného mate
riálu,

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

- kvalitu natavení pásů - celoplošnost natavení - doty
kem, ocelovou kuličkou,

- předepsanou min. délku přesahů,

- vzájemné svaření přesahů v celé ploše u pásů volně 
pokládaných,

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

- neporušenost izolační vrstvy před provedením vrstvy 
ochranné.

21.B.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Není požadováno.

21.B.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 TPP/technologickém předpisu zho
tovitele, přičemž 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 A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Jestliže zhotovitel dokončí práce, oznámí tuto skutečnost 
objednateli/správci stavby.. Toto oznámení je považováno 
za žádost zhotovitele izolací o zahájení přejímacího ří
zení a o vydání protokolu o odsouhlasení dokončených 
prací objednatelem.

Před provedením ochranné vrstvy musí být objednatelem/ 
/správcem stavby odsouhlasena izolační vrstva.
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Současně s oznámením předá zhotovitel izolačních prací 
objednateli/správci stavby zprávu o hodnocení kvality 
prací, která má obsahovat zejména:

- výsledky průkazních zkoušek všech použitých hmot 
a materiálů,

- výsledky z provedených kontrolních zkoušek a kon
trol dle čl. 21.B.5,

- údaje o klimatických podmínkách, za kterých byly 
izolační práce prováděny,

- porovnání s dokumentací,

- stavební deník se záznamy o provedených kontrolách 
a odsouhlasení jednotlivých vrstev.

Další podrobnosti a postup odsouhlasení a převzetí prací 
se řídí přiměřeně čl. 21.A.8.2 těchto TKP.

21.B.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

21.B.10 EKOLOGIE

Platiči. 21.A.10.
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21.C. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

21.C.1 Citované normy

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

ČSN 73 6200- 1975 Mostní názvosloví (1. 1. 1977)
- změna a (1. 5. 1977)
- změna b (1. 4. 1983)

ČSN EN 206-1 2001 Beton. Specifikace, vlastnosti, vý
roba a shoda. ZI, Z2

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 proti 
korozi (1. 11. 1987)

ČSN P 73 0600 - 2000 Hydroizolace staveb - Základní 
ustanovení.

ČSN 73 6121 - 1994 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové 
vrstvy.

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

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

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

betonových mostních konstrukcí 
(1. 6. 1972)
- změna a (1. 10. 1989)
- změna 2 (10/94)

ČSN 73 6244 - 1999 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 
silničních a stavebních prací

Vzorové listy staveb PK: VL 4 - Mosty - 1998

TP 97 Geotextilie a další geosyntetické
materiály v zemním tělese - 2001

TP 157 Mostní objekty PK s použitím
ocelových trub z vlnitého plechu - 
2004

ZTV-BEL-B, Teil 3/1995 Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für das Herstellen von 
Brückenbelagen auf Beton 
- Dichtungsschicht aus 
Flüssigkunststoff.

Doplňující technické smluvní podmínky a předpisy pro 
zřizování vrstev mostní vozovky 
na betonových mostech, část 3 - 
Izolace z tekutých plastů

ZTV-BEL-B, Teil 1/1999 Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für das Herstellen 
von Brückenbelagen auf Beton - 
Dichtungsschicht aus einer 
Bitumen - Schweisbahn

Doplňující technické smluvní podmínky a předpisy pro 
zřizování vrstev mostní vozovky 
na betonových mostech, část 1 - 
Izolace z jedné vrstvy asfaltových 
pásů

TP-BEL-EP, TL-BEL-EP: 1999 Technische 
Lieferbedingungen/ 
/Prüfvorschriften für 
Reaktionsharze für 
Gradierungen, Versiegelungen 
und Kratzspachtelung unter 
Asphaltbelägen auf Beton

Technické podmínky dodávek/zkušební předpisy pro
reakční pryskyřice pro kotevní im
pregnační nátěry, pečetící vrstvy 
a štěrkování pod asfaltovými kryty 
na betonových mostech

ZTV Fug 3-St B 95 Technické dodací podmínky pro 
elastické profily
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PŘÍLOHA 1

OPRAVY A ÚDRŽBA

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 zkoušení 
apřejímky při provádění oprav izolací mostovek a izolací 
povrchů základů, částí spodních staveb a presypaných 
mostů.

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.

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 presypaných mostů, pro 
které platí ustanovení části „B“ těchto TKP.

Údržbu izolačních systémů nelze s ohledem na jejich pře
krytí dalšími vrstvami provádět s výjimkou izolací pří- 
mopojížděných. Jejich kvalita a životnost je ale závislá 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 § 14 vyhl. 104/97 Sb., kdy postačí 
pouze ohlášení stavebnímu úřadu, připouští se vypra
cování zjednodušené dokumentace (viz Směrnice pro 
dokumentaci staveb PK). Dokumentace/specifikace 
stavebních prací musí obsahovat popis vad, specifikaci 
rozsahu opravy jednotlivých vrstev mostní vozovky, 
způsob bourání vrstev a ošetření ploch a spár a způsob 
napojení jednotlivých vrstev mostní vozovky na stávající 
vrstvy, zejména napojení nové izolační vrstvy na stáva
jící. Dále musí dokumentace/specifikace obsahovat druh 
materiálů jednotlivých vrstev mostní vozovky, respek
tive skladbu prováděného izolačního systému s určením 
tlou.šťkyjednotlivých vrstev, způsob odvodnění izolační 
vrstvy, napojení vrstev na detaily mostního vybavení 
a případné další kvalitativní požadavky objednatele 
s potřebným technickým popisem, 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 izolací zajišťuje majetkový 
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 
průkazními 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.

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.
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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 
izolace.Pro zjištění příčiny zatékání je nutné provést 
vizuální 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 ,P 1.3.2.

Údržba izolačních systémů se s ohledem na jejich 
překrytí dalšími vrstvami mostní vozovky, u základů, 
spodních staveb a presypaných mostů zásypy a násypy, 
neprovádí. Za souvisící údržbu, to je údržbu zálivek podél 
říms, mostních závěrů, odvodňovačů apod. zodpovídá 
majetkový správce.

21.P1.3.2 Opravy

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

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

Při odstraňování vrstev krytu a vrstev izolačního sys
tému v místě vady je nutné zajistit, aby nedošlo k poru
šení 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 l,5N/mnr.

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

O každé opravě i o určení příčiny vady (zatékání 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 
použitých 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 
jejich provádění ustanovení Č1.21.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 respekto
váním požadavků stanovených v ČSN 73 6242.

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 přiměře
ném rozsahu ustanovení čl. 21.A.8.2 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 uveden v části 
21.C této kapitoly TKP.
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