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1.

Předmět technických podmínek

Technické podmínky platí pro navrhování, výrobu, provádění, kontrolu nově navrhovaných
elastických mostních závěrů (EMZ) na novostavbách a při rekonstrukcích mostů a lávek pozemních
komunikací s veřejnou dopravou.
Technické podmínky platí i pro kontrolu, prohlídky, opravy a údržbu stávajících elastických
mostních závěrů.
Technické podmínky lze v přiměřeném rozsahu použít pro mosty účelových komunikací
s neveřejným provozem.
Technické podmínky lze dále použít i pro jiné konstrukce než mosty, např. pro dilatační
spáry v tunelech nebo konstrukcích jím podobných (uzavřené rámy).
Tyto technické podmínky navazují na Technické podmínky č. 86 Mostní závěry. Nahrazují
v plném rozsahu Technické podmínky č. 80 Elastické mostní závěry schválené MDS, č. j. 16749/96230 z 5. 2. 1996.
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Technologický předpis

2.1. Všeobecné
Každý zhotovitel musí projím prováděné mostní závěry vypracovat Technologický předpis
(TePř), který se vypracovává ve smyslu TKP, kap. 23.
Technologický předpis se zpracovává obecně pro všechny technologické postupy prováděné
zhotovitelem pro elastické mostní závěry, a dále je nutné zpracovat Technologický předpis pro
EMZ na jednotlivé objekty.
Oba typy Technologických předpisů musí odpovídat těmto TP.

2.2. Obecný technologický předpis
Vzhledem k tomu, že se pro elastické mostní závěry zpravidla nevypracovává Technický a
prováděcí předpis (viz TKP, kap. 23, ěl. 23.3.1), musí Technologický předpis obsahovat údaje dle
čl. 2.3 TP 86, zejména:
0 Všeobecné údaje:
■ popis systému,
■ rozsah použití,
■ datum vydání,
■ způsob nakládání s odpady,
■ bezpečnostní předpisy.
0 Doklady o vydaných prohlášeních o shodě pro jednotlivé používané materiály.
0 Použité hmoty a materiály pro vlastní EMZ:
■ typ směsi,
■ dodací podmínky,
■ skladovací podmínky,
■ technické a kvalitativní požadavky na pojivo a kamenivo (viz ěl. 4.5).
0 Ostatní stavební hmoty a materiály:
■ spojovací nátěr (typ, výrobce),
■ krycí pás (rozměry, materiál, konstrukční uspořádání),
■ separační fólie (materiál).
0 Strojní vybavení
■ údaje o používaném kotli (míchačce),
■ údaje o hořácích.
0 Provádění
■ požadavky na kvalitu podkladu, utěsnění dilatační spáry a izolace v prostoru EMZ,
■ způsob vytvoření prostoru pro EMZ,
■ způsob čištění, sušení a předehřátí prostoru pro EMZ,
■ podmínky pro provádění EMZ (klimatické podmínky, mezní teplota konstrukce aj.),
■ způsob nanášení spojovacího nátěru,

l»ro/He
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0
0

upevnění a umístění krycího pásu,
způsob přípravy hmoty, především rozpětí teplot, na kterou je třeba hmotu roztavit a za
které je možno hmotu pokládat,
■ předepsané minimální a maximální tloušťky vrstev,
■ minimální a maximální doby prodlevy mezi jednotlivými kroky v závislosti na teplotě
ovzduší,
■ směšovací poměr směsí s odděleným vkládáním kameniva a pojivá,
■ způsob ošetření pracovních spár,
■ způsob vytvoření povrchu EMZ,
■ způsob provedení EMZ v římsové a chodníkové části,
■ příklady vytvoření přechodu inženýrských sítí přes EMZ.
Odborná způsobilost k provádění prací.
Podmínky pro přesnost výroby.
Podmínky pro kontrolu jakosti.
Podmínky pro kontrolu a údržbu závěru.
Způsob opravy závěru.

2.3. Technologický předpis pro konkrétní objekt
Pro konkrétní objekt zpracovává zhotovitel podle pokynů objednatele a v souladu s TKP,
kap. 23, čl. 23.3.1, bod c) Technologický předpis. V tomto předpise na základě realizační
dokumentace zhotovitele a svého obecného Technologického předpisu upřesňuje podmínky pro
provádění EMZ pro danou stavbu, zvláště stanovuje jednotlivé použité hmoty, strojní vybavení,
upřesnění technologických postupů, případné nutné odchylky od těchto postupů, uvedených
v obecném TePř. Stanovuje, pokud není uvedeno v realizační dokumentaci stavby, teplotní meze
pro provádění závěru, postup provádění, uvádí odchylky od řešení uvedeného v realizační
dokumentaci vyvolané změnami podmínek při provádění, které nemohly být realizační
dokumentací předpokládány.

proMo

str. 8

Elastický mostní závěr
kap.3

TP 80

3.

Názvosloví a definice

3.1. Všeobecné
Elastický mostní závěr je definován takto: těsněný povrchový mostní závěr, jehož konstrukci
tvoří krycí pás překrývající dilatační spáru a zálivková hmota zpracovávaná na místě. Zálivková
hmota přitom přenáší svislé pohyblivé zatížení a vodorovné síly od dilatačních posunů (viz
čl. 3.7. TP 86).

3.2. Typy mostních závěrů
Podle tvaru příčného řezu rozlišujeme následující typy elastických mostních závěrů:
a) obdélníkový - viz obr. la,
b) lichoběžníkový - viz obr. 1b,
c) stupňovitý - viz obr. 1c.

Obr. la

Obdélníkový typ EMZ

Obr. 1b Lichoběžníkový typ EMZ

pmM*
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Obr. 1c Stupňovitý typ EMZ

chodníková Část

Obr. 2

vozovková část

fímsová část

Délka půdorysně lomeného EMZ

(T)tésnénf spóry
(Dzdtínkovó hmoto
(Diuyd pís
(Tjopevnční krycího pósu
(?)seporační fólie
(jT) spojcvccí nótěr
(7) hmoto zrWru
(fi)tlrend2n( korálek
(T) izolace
(^0) tésnfcf pryžoví Pr°fi
Obr. 3
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3.3. Rozměrové parametry elastického mostního závěru
3.3.1. Délka (I)
Délkou (1) mostního závěru se rozumí délka v ose dilatační spáry, která se v případě lomené
dilatační spáry může skládat z dílčích délek (Zlj). Viz obr. 2.
3.3.2. Šířka (w)
Šířkou (w) mostního závěru se rozumí vodorovná kolmá vzdálenost průsečnic styku EMZ
s povrchem vozovky.
Při lichoběžníkovém EMZ svírá hrana závěru s povrchem vozovky úhel minimálně 60°.
Při návrhu stupňovitého EMZ je rozdíl mezi hranami stupňů maximálně 50 mm. Počet
stupňů je maximálně dva. (Viz obr. 1c.)
3.3.3. Tloušťka (t)
Tloušťkou (t) mostního závěru se rozumí svislá vzdálenost mezi povrchem izolace a
povrchem vozovky.

3.4. Jednotlivé části elastického mostního závěru1)
3.4.1. Dilatační spára
Dilatační spárou se v těchto TP rozumí dilatační spára nosné konstrukce, která je podle čl.
2.5.1. TP 86 definována takto: mezera mezi nosnou konstrukcí a opěrou, případně mezi nosnými
konstrukcemi v úrovni povrchu mostovky (nosné konstrukce), jejíž tvar se mění v závislosti na
pohybech nosné konstrukce.
3.4.2. Těsnění spáry
Prvek nebo úprava zajišťující uzavření dilatační spáry a zároveň umožňující dilatační
pohyby ve spáře. Požadováno může být vodotěsné utěsnění spáry nebo pouze utěsnění proti
zatékání hmoty (viz čl. 5.3).
3.4.2.1.

Vodotěsné těsnění spáry

Může být provedeno z izolačního pásu a/nebo těsnícího pryžového profilu. Umístění těsnění
spáry je dáno zvoleným způsobem těsnění. V případě izolačního pásu je na povrchu nosné
konstrukce/opěry, při použití těsnícího pryžového profiluje v dilatační spáře.
3.4.2.2.

Těsnění proti zatékání hmoty

Provádí se v dilatační spáře, zpravidla těsnícím provazcem nebo jiným vhodným způsobem.
3.4.3. Krycí pás
Prvek zajišťující uzavření dilatační spáry v horní úrovni nosné konstrukce proti zatékání
hmoty závěru a přenášející svislé nahodilé zatížení v místě dilatační spáry. Krycí pás může být
navržen jako tuhý pomocí profilu z hliníkových slitin nebo oceli, opatřené povrchovou ochranou
nebo poddajný z jiných vhodných materiálů.
Schema elastického mostního závěru viz obr. 3.
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3.4.4. Upevnění krycího pásu
Takové uspořádání krycího pásu, které zajišťuje polohu krycího pásu vůči dilatační spáře
nebo jednomu z okrajů nosné konstrukce/opěry.
3.4.5. Separační fólie
Fólie pokládaná na krycí pás zajišťující oddělení hmoty závěru od krycího pásu v místě jeho
pohybu vůči okraji (okrajům) nosné konstrukce/opěry v deformační zóně závěru (viz čl. 3.4.12).
3.4.6. Spojovací nátěr
Nátěr nebo postřik zajišťující spojení hmoty závěru s vozovkou.
3.4.7. Hmota závěru
Směs pokládaná za tepla skládající se z pojivá a kameniva s vlastnostmi předepsanými
těmito TP (viz. 4.5.1).
3.4.8. Drenážní kanálek
Systém zajišťující odvedení vody, která pronikla vozovkou a může se hromadit před EMZ.
Drenážní kanálek může tvořit perforovaná trubka z nekorodujícího materiálu nebo drenážní
plastbeton nebo jiný vhodný systém. Poloha drenážního kanálku je zpravidla rovnoběžná s osou
dilatační spáry.
3.4.9. Krycí deska
Železobetonová monolitická nebo prefabrikovaná deska sloužící k překrytí EMZ v římse
nebo v chodníku.
3.4.10. Krycí plech
Plech sloužící k překrytí EMZ v oblasti chodníků případně říms.
3.4.11. Kotevní zóna
Kotevní zónou EMZ se rozumí část elastického mostního závěru, kde je hmota spojena
s podkladem a konstrukcí vozovkových vrstev. Pro její minimální délku na podkladu platí
ustanovení čl. 5.5. Tato část EMZ zajišťuje spojení hmoty EMZ s nosnou konstrukcí/opěrou.
3.4.12. Kladný dilatační posun
Vypočtený dilatační posun na základě ČSN 73 6203 od základní teploty +10°C do kladné
mezní teploty, který způsobí zúžení dilatační spáry.
3.4.13. Záporný dilatační posun
Vypočtený dilatační posun na základě ČSN 73 6203 od základní teploty +10°C do záporné
mezní teploty, který způsobí rozšíření dilatační spáry.
3.4.14. Celkový dilatační posun
Součet absolutních hodnot kladného a záporného dilatačního posunu.
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4.

Navrhování

4.1. Účel elastického mostního závěru
Elastický mostní závěr slouží k přemostění dilatační spáry mezi nosnou konstrukcí a opěrou
mostu, mezi dvěmi nosnými konstrukcemi, případně mezi nosnou konstrukcí a přilehlou konstrukcí
komunikace (viz čl. 2.1 TP 86).

4.2. Oblast použití elastického mostního závěru
Elastický mostní závěr se navrhuje pro maximální celkový vypočtený vodorovný dilatační
posun (viz čl. 2.5.18. TP 86) 30 mm2), v odůvodněných případech do 40 mm3) a svislý posun
maximálně 5 mm.
Elastický mostní závěr se nesmí navrhovat:
a) na komunikacích s větším výsledným sklonem povrchu vozovky než 6%, při použití zvláštních
směsí s větším sklonem než 8%,
b) v místech častého rozjezdu a brždění vozidel, např. na křižovatkách a v jejich těsné blízkosti,
v řadících nebo odbočovacích pruzích, ve zpomalovacím a/nebo čekacím úseku4), před oblouky
s malým poloměrem apod.,
c) v místech častého stání těžkých vozidel, např. parkoviště pro nákladní automobily a autobusy,
autobusové zastávky, prostor před signalizačním zařízením,
d) v místech s častým tvořením kolon,
e) při uložení mostu na ložiscích, kde nedochází k plynulým dilatačním posunům.
Při návrhu elastického mostního závěru na novostavbách mostů na dálnicích, rychlostních
silnicích a místních komunikacích s vysokou intenzitou dopravy musí být doloženo, že použití
EMZ oproti jiným mostním závěrům je s ohledem na tvar závěru, velikost dilatačního posunu a
jeho životnost vhodnější než použití jiného typu mostního závěru. Pro novostavby mostů na dálnici
se elastický mostní závěr nesmí navrhovat pro maximální vypočtený celkový dilatační posun větší
než 20 mm.

4.3. Návrh rozměrů elastického mostního závěru
4.3.1. Šířka
Elastický mostní závěr se navrhuje v minimální šířce 300 mm a maximální 700 mm. Šířku
EMZ je nutno stanovit tak, aby maximální šířka EMZ ve směru pojezdu vozidel byla 900 mm. Pro
rozpěrákové mostní konstrukce je šířka EMZ zpravidla 300 mm.
4.3.1.1.

Návrh podle tabulky

Návrh šířky je možno orientačně provést podle tabulky 1.

2) Rozsah dilatačního posunu vypočtený na základě ČSN 73 6203.
3> Např. rekonstrukce mostů, lávky, mosty na silnicích III. třídy, místních komunikacích třídy C, D, účelových
komunikacích.
4) Viz ČSN 73 6102.
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Vypočtený celkový vodorovný
posun (mm)
5 - 105)

Základní šířka EMZ (mm)

10-15

400

15-25

500

25-30

600

30-40

700

300

Tabulka 1 Informativní hodnoty základní šířky EMZ
Uvedené hodnoty platí pro provádění závěru při teplotě nosné konstrukce +5°C až +15°C.
4.3.1.2

Návrh výpočtem

Návrh výpočtem se provádí v dokumentaci pro zadaní stavby a v realizační dokumentaci
stavby, nebo je-li potřeba před realizací provést úpravu šířky, podle skutečné teploty nosné
konstrukce.
Teoretická šířka EMZ (wt) se stanoví jako součet z následujících dvou hodnot:
wt = 13A1++ 25A1-,
kde
Al+
je kladný dilatační posun (čl.3.4.12.),
AI'
je záporný dilatační posun (čl. 3.4.13).
Navrhovaná šířka EMZ (w) se stanoví zaokrouhlením teoretické šířky na 50 mm nahoru.
Dále je nutné posoudit, za jaké teploty nosné konstrukce je možné EMZ navrhované šířky
provádět.
Pro teplotu nosné konstrukce t+> to platí:
t+= to + (w-wt)/13Alo,
kde
to

je základní teplota pro výpočet dilatačních posunů (10 °C)

Al0

je dilatační posun dané konstrukce pro 1°C.

Pro teplotu nosné konstrukce ť< to platí:
t" = t0 + (w-wt)/25Alo.
Pokud je skutečná teplota nosné konstrukce (t*) při provádění EMZ větší než t+, je nutné
šířku w zvětšit o:
Aw = 13Alo(tp-1+).
Pokud je skutečná teplota nosné konstrukce (ts) při provádění EMZ menší než ť, je nutné
šířku w zvětšit o:
Aw= 25Alo(ť- tp).
Návrh šířky EMZ je nutné v dokumentaci pro zadání stavby provést tak, aby v případě
znalosti časového plánu výstavby respektoval možnou teplotu nosné konstrukce při provádění.
Pokud není časový plán výstavby znám, je nutné, aby návrh šířky EMZ vyhověl teplotě nosné
konstrukce v intervalu od ť = +5 °C do t+= +15 °C.
5> Pro rozpětí posunů 0-5 mm se provádí řezaná spára s výplní zálivkovou hmotou v provedení dle TP 115.

f»ro>14o'

str. 14

Elastický mostní závěr
kap.4

TP 80

Tento výpočet je proveden pro obdélníkový typ závěru. Pro jiné typy (čl. 3.2, písm. b), c)) je
nutné příslušně upravit šířku závěru tak, že toto zvětšení činí min. 10%. Přitom je nutné navrhnout
tvar styku mezi mostním závěrem a vozovkou tak, aby byla dostatečně dimenzována kotevní zóna
mostního závěru.
V návrhu šířky EMZ musí být zohledněn tvar dilatační spáry a její poloha vůči EMZ (viz
čl. 5.2).
Pro celkový vypočtený vodorovný posun menší než 8 mm může být EMZ proveden pouze
ve vozovce. V římse (chodníku) může být EMZ nahrazen vhodným těsněním spáry. Šířka se
v místě těsnění upraví na 20 až 30 mm.
Pro kvalitativní parametry modifikované zálivkové hmoty platí tab. 7.4 TP 115.
4.3.2. Délka
Délka EMZ je zpravidla délkou dilatační spáry, má vozovkovou (čl. 2.5.13 TP 86),
chodníkovou (čl. 2.5.14 TP 86) a římsovou část (čl. 2.5.15 TP 86).
4.3.3. Tloušťka
Tloušťka EMZ zpravidla odpovídá tloušťce vozovky na mostě. Minimální tloušťka EMZ je
70 mm, maximální 150 mm. Optimální tloušťka z hlediska funkce závěru je 100 mm.
Tloušťka EMZ na lávkách pro pěší se posuzuje individuálně podle velikosti dilatačního
posunu, intenzity pěšího provozu a druhu povrchu na lávce.

4.4. Rozměrové tolerance
4.4.1. Šířka
Šířka EMZ musí být provedena s tolerancí -30 mm, +50 mm od projektované šířky. Tato
tolerance musí být zachována po celé délce mostního závěru.
4.4.2. Tloušťka
Tloušťka mostního závěru se může od projektované tloušťky lišit s tolerancí -10 mm,
+20 mm. Přitom platí mezní hodnoty tloušťky EMZ dle čl. 4.3.3.
4.4.3. Povrch
Rovinatost povrchu se měří v souladu s měřením rovinatosti povrchu přilehlé vozovky, a to
2 m latí. Rozdíl úrovně EMZ a přilehlé vozovky v hraně EMZ může být -2 mm (nižší úroveň EMZ)
nebo +5 mm. Viz obr. 4.

4.5. Požadavky na hmoty
4.5.1. Všeobecně
Hmota elastického závěru se skládá ze směsi pojivá, kladeného za tepla a kameniva. Je
možno použít dva druhy směsí:
a) směs dováženou na stavbu s již předem stanoveným poměrem pojivá a kameniva,
b) směs, kdy se do prostoru EMZ vkládá zvlášť pojivo a kamenivo.
4.5.2. Pojivo
Kvalitativní požadavky na pojivo jsou uvedeny v následující tabulce 2.
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Vlastnost

Zkoušeno dle

Jednotka Požadavek
platné

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

budou platit6)

0,1 mm

homogenní
min. 80
1,0-1,3
min. 80
25-60

ČSN EN 13880-6
DIN 52 002
ČSN EN 12592
ČSN EN ISO 3838 ČSN EN 13880-1
ČSN EN 1427
ČSN EN 13880-2
BS 2499 část 3

%

min. 25

ASTM D 3407-78

ČSN EN 13880-3

mm
počet
koulí
bez
porušem
% hm.

max. 5
vyhoví

SN 671.916
DIN 1996-Teil 18

ČSN EN 13880-5

Vnější vzhled
Podíl rozpustných pojiv
Hustota při 25°C

% hm.
g.cm'3

Bod měknutí KK
Penetrace kuželem při 25°
C
Penetrace a pružná
regenerace při 25 °C
Stékavost při 60 ° C (5 hod)
Odolnost proti mrazu podle
Herrmanna (-20 ° C, 5m)

°C

3 ze 4

max. 3
Náchylnost k rozměšování
180 °C, 60min
min. 5
Tažnost a přilnavost dle
mm
Raba -20 °C
Odolnost proti vlivům
teploty7)
(8 hod. při max. teplotě
zpracování)
% hm.
max. 1
- ztráta hmotnosti
- změna pružné regenerace %
AR max. 10
°C
min. 175
Teplota zpracování
Odolnost proti přehřátí
min. 30
při zvýšení bodu měknutí o °C
max. 10 °C
Tabulka 2 Kvalitativní požadavky pro pojivo

DIN 1996-Teil 16
DIN 1996-Teil 19

ČSN EN 13880-13

ČSN EN 12607-3
ASTM D 3407-78
SNV 671.914

ČSN EN 13880-3

SNV 671.915

6) Normy, které budou postupně uváděny v platnost.
7) Odolnost vůči vlivům teploty se zkouší analogicky k DIN 52 016-TP-B při maximální teplotě zpracování udané
výrobcem po působení trvajícím 8 hodin. Zkouška se provede dle bodu 6 normy. Stanovuje se změna hmotnosti
(hmot.%) s přesností 0,01 (hmot. %). Dále se pro takto namáhanou penetrační hmotu stanoví pražná regenerace.
Z hodnot pražné regenerace před působením teploty a po něm se určí rozdíl pražné regenerace.
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4.5.3. Kamenivo
Kvalitativní požadavky pro kamenivo aro výplň a posyp jsou uvedeny v tabulce 3.
Vlastnost

Jednotka

Zkoušeno dle

Požadavek

platné

budou platit8)

ČSN 72 1183
(tř.A,B) dle
ČSN 72 1512
ČSN 72 1183
ČSN 72 1183
ČSN 72 1173
ČSN 72 1172
ČSN 72 1175
ČSN ISO 7033

ČSN EN 933-1

Kamenivo pro výplň

1

Popis materiálu

2

Zrnitost

druh
horniny,
lokalita
frakce

popis dle
předpisu
výrobce
8-16,
11-16,16-22

3
4
5
6
7
8

Nadsítné
Podsítné
Odplavitelné částice
Tvarový index 3 a více
Otlukovost
Objemová hmotnost

% hm.
% hm.
% hm.
% hm.
% hm.
g.cm'3

9

Sypná hmotnost

g.cnť3

max. 10
max. 5
max. 0,5
max. 20
max. 20
hodnoty dle
předpisu
výrobce
hodnoty dle
předpisu
výrobce

ČSN EN 933-1
ČSN EN 933-1
ČSN EN 933-3
ČSN EN 1097-2

ČSN ISO 6782

Kamenivo pro posyp

1

Popis materiálu

2

Zrnitost

3
4
5

Nadsítné
% hm.
max. 10
Podsítné
% hm.
max. 10
Odplavitelné částice
% hm.
max. 1,0
(kromě předobaleného
kameniva)
Tabulka 3 Kvalitativní požadavky pro kamenivo pro výplň a pro posyp

druh
horniny,
lokalita
mm

8) Normy, které budou postupně uváděny v platnost.

popis dle
předpisu
výrobce
2-4,
4-8 (u LA)

ČSN 72 1183
(tř.A,B) dle
ČSN 72 1512
ČSN 72 1183
ČSN 72 1183
ČSN 72 1173

ČSN EN 933-1

ČSN EN 933-1
ČSN EN 933-1
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4.5.4. Krycí pás
Pás je zpravidla vyroben z hliníkových slitin nebo oceli, opatřené povrchovou ochranou.
Povrchová ochrana může být vytvořena žárovým zinkováním (ponorem) 85 pm nebo epoxidovým
nátěrem 120 pm odolným proti teplotám 220°C.
Tloušťka pásu musí být přizpůsobena šířce dilatační spáry, minimálně 5 mm.

■w////////mm.

Obr. 4 Měření nerovnosti latí

max.30mm ;
. spory

Obr. 5 Poloha dilatační spáry vůči EMZ

pro/Mo

str. 18

Elastický mostní závěr
kap.4
ss

TP 80

4.5.5. Spojovací nátěr

Typ spojovacího nátěru musí být určen v TePř v závislosti na typu zálivkové hmoty.
4.5.6. Separační fólie

Materiál musí být volen tak, aby vzdoroval teplotě min. 220°C a po celou dobu životnosti
zajistil oddělení hmoty závěru od krycího plechu. Může se použít hliníková fólie tl. min. 0,5 mm,
izolační pás s hliníkovou vložkou na povrchu pásu.
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Konstrukční uspořádání

5.1. Všeobecně
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Konstrukční uspořádání EMZ musí být takové, aby závěr zajišťoval svoji funkci, tj.:
přenášel dilatační pohyby v úrovni konstrukce vozovky,
přenášel nahodilé zatížení z vozovky do nosné konstrukce a/nebo spodní stavby,
byl vodotěsný,
odolný proti trvalým deformacím,
umožňoval plynulý přejezd vozidel.
Při návrhu EMZ je nutné vzít v úvahu:
velikost a směr dilatačního posunu,
statický systém mostu,
uložení nosné konstrukce,
sklonové poměry na mostě,
možnost odvodnění vozovky a izolace v oblasti mostních závěrů,
druh a tloušťku vozovky na mostě a na předpolí,
možnosti provádění,
intenzitu dopravy na mostě.

5.2. Dilatační spára
Minimální šířka dilatační spáry je 20 mm, maximální 80 mm. Dilatační spára má být
přímková nebo lomená. Při rekonstrukcích stávajících mostů může mít v odůvodněných případech
jiný tvar daný tvarem stávající nosné konstrukce/opěry. Betonová konstrukce v místě EMZ musí
být provedena bez lokálních nerovností, hrany musí být zkoseny s hranou zkosení 10 až 15 mm.
Poloha dilatační spáry má být v ose EMZ s tolerancí +/- 30 mm (obr.5). Není-li to u
stávajících mostních konstrukcí možné dodržet s ohledem na tvar původní nosné konstrukce/opěry,
je nutné zvětšit šířku EMZ tak, aby vzdálenost osy dilatační spáry od hrany EMZ byla minimálně
w/2 -30, v mm.
Okraj nosné konstrukce/opěry se upraví tak, aby povrch krycího pásu byl ve stejné úrovni
jako povrch nosné konstrukce/opěry. Doporučené rozměry povrchu nosné konstrukce/opěry viz
obr. 6. Krycí pás může vyčnívat nad povrch nosné konstrukce/opěry, je-li tloušťka vozovky alespoň
100 mm. Toto opatření nemusí být provedeno u oprav a rekonstrukcí, není-li součástí opravných
prací výměna vozovky.
Výškový rozdíl povrchů nosné konstrukce/opěry na obou stranách spáry může být
maximálně 5 mm.

5.3. Těsnění spáry
Těsnění spáry se zpravidla provádí pomocí natavovacího asfaltového izolačního pásu
(NAIP) ve tvaru žlábku. Tento pás je jako součást izolace nosné konstrukce/opěry veden z mostu
přes dilatační spáru na opěru. Pokud je v oblasti EMZ nutné provést napojení jednotlivých pásů,
musí být toto napojení vodotěsné. Pás musí být do žlábku vložen tak, aby při dilatačních posunech
a provádění prací nedošlo kjeho porušení. Zlábek musí být vyspádován, aby voda, která by
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případně pronikla do žlábku, mohla odtékat k okraji mostu. Vyústění žlábku musí být provedeno
tak, aby voda ze žlábku nestékala na nosnou konstrukci či spodní stavbu mostu. Toho se zpravidla
docílí pomocí plechu z nekorodujícího materiálu, který je rovněž ve tvaru žlábku, a prodlužuje
žlábek mimo půdorys mostu. Voda ze žlábku může být rovněž svedena pomocí trubičky
z nekorodujícího materiálu9'.10
Za nekorodujíci materiál se nepovažuje pozinkovaný plech.
U novostaveb může být požadováno také provedení těsnícího pryžového profilu
zabetonovaného do monolitické části nosné konstrukce/opěry (viz VL - 4).
Pokud není požadována vodotěsná úprava dilatační spáry, je nutné těsnit spáru proti
protékání zálivkové hmoty, např. pomocí těsnícího provazce, nebo jiným vhodným způsobem.
Přitom je nutné, aby izolace přesahovala min. 80 mm pod EMZ (viz obr. 7).

5.4. Krycí pás
Uspořádání krycího pásu a jeho uložení na okrajích nosné konstrukce/opěry musí umožnit
dilatační posuny a poloha krycího pásu musí být zajištěna proti nekontrolovatelnému posunu. Krycí
pás musí svým uspořádáním a šiřkou zajistit, aby při dilatačním posunu nedošlo k propadnutí
hmoty závěru do dilatační spáry, případně aby hmota závěru do dilatační spáry při provádění
nezatékala. Šířka pásu musí být zvolena tak, aby mezi okrajem pásu a hranou EMZ byla třetina
šířky závěru (w/3). Minimální uložení pásu na okraji nosné konstrukce/opěry je 50 mm.
Dispoziční uspořádání pro EMZ šířky 300 mm je na obr. 8.
Pás musí být zajištěn proti nekontrolovatelnému pohybu:
a) připevněním výstupků (kolíků, šroubů či nýtů), které se umístí do dilatační spáry (tloušťky max.
25 mm)10),
b) připevněním pásu na okraji mostu nebo závěrné zídky pomocí hrotů nebo šroubů vyčnívajících
z krycího pásu, přivařením k ocelovému profilu na okraji mostu/závěmé zdi nebo jiným
vhodným způsobem.
c) výjimečně bez připevnění, pouze se zapuštěním do vybrání.
Krycí pás s jednostranným připevněním (ad b)) nebo bez připevnění (ad c) je možné použít
jen za předpokladu dilatačního posunu menšího než 15 mm. Krycí pás bez připevnění se použije při
komplikovaném tvaru dilatační spáry11'.
Krycí pás se skládá z jednotlivých dílů skládaných na sraz, délka jednoho dílu nemá
přesáhnout 2 m. Doporučená délka je 1 m.

5.5. Separační fólie
Separační fólie se pokládá na krycí pás. Šířka fólie musí být stanovena v Technologickém
předpisu ve vztahu k šířce krycího pásu a k celkovým rozměrům EMZ, především šířce kotevní
zóny. Aby byla zajištěna účinnost kotevní oblasti mostního závěru, je nutné, aby mezi hranou
mostního závěru a okrajem separační fólie bylo minimálně 50 mm. Materiál musí být volen tak, aby
vzdoroval teplotě min. 220°C a po celou dobu životnosti zajistil oddělení hmoty závěru od krycího
pásu.

9) Tento systém odvodnění přichází v úvahu tam, kde není možný volný odtok vody na okraj mostu, např. u mostů
směrově rozdělených komunikací s dostředným sklonem bez zrcadla ve středním dělícím pase, u lomených EMZ a
podobně.
10) Tento výstupek není zpravidla průběžný.
U) Například při lomené spáře u rekonstrukce mostů z nosníků.
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Obr. 6 Úprava povrchu nosné konstrukce / opery

Obr. 7

Úprava s neprůběžnou izolací

300

Obr. 8 Dispoziční uspořádání EMZ š. 300 mm
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5.6. Úprava vozovky před elastickým mostním závěrem
5.6.1. Všeobecně

Před EMZ ve směru přítoku vody je nutné provést opatření, aby se voda před nepropustným
EMZ ve vozovkových vrstvách s určitou mezerovitostí nehromadila.
Jsou možné dvě řešení:
a) Odvedení vody pomocí drenážního kanálku.
b) Vytvoření přechodového pásu mezi běžnou vozovkou a EMZ (viz obr. 9).
5.6.2. Úprava podkladu

Při poškození podkladu je možné poklad opravit pomocí zvláštních materiálů (PC, PCC)12).
Před pokládáním izolace v místě EMZ musí být dodržena ČSN 73 6242. Při neprůběžné izolaci se
betonový podklad upraví stejně pod izolací v celé ploše mostu, tj. kotevně-ipregnačním nátěrem
nebo pečetící vrstvou. Úprava pouze penetračním nátěrem není přípustná.
Prostor pro pokládku EMZ musí splňovat čl. 6.2.
5.6.3. Odvedení vody pomocí drenážního kanálku

Drenážní kanálek se provádí u dvouvrstvých vozovek ve vrstvě ochrany izolace, u
třívrstvých vozovek pod ložnou vrstvou. Kanálek se může vytvořit perforovanou trubkou
z nekorodujícího materiálu nebo pomocí pruhu z drenážního plastbetonu ve smyslu TKP, kap. 18.
Délka drenážního kanálku podél EMZ se určí v závislosti na skladbě vrstev vozovky a sklonu
drenážního kanálku. Podle toho může drenážní kanálek vést v celém rozsahu příčného řezu
vozovkou nebo pouze v jeho části. Kanálek je veden podél mostního závěru ve vzdálenosti 300 až
600 mm od jeho hrany.
Tvar perforovaného profilu může být kruhový nebo obdélníkový/čtvercový. Průměr (strana
obdélníkiůčtverce) je zpravidla 20 až 30 mm. Poloha profilu je závislá na materiálu ochrany
izolace. Je-li ochrana izolace z litého asfaltu, musí být profil umístěn ve vrstvě litého asfaltu tak,
aby do ní mohla vtékat voda z obrusné vrstvy. Je-li ochrana izolace z jiného materiálu v souladu
s ČSN 73 6242, umisťuje se profil na izolační vrstvu.
Šířka drenážního plastbetonu je zpravidla 50 až 100 mm a jeho výška se rovná tloušťce
vrstvy ochrany izolace.
Drenážní kanálek musí být řádně zaústěn do odvodňovací trubičky izolace umístěné v co
nejmenší vzdálenosti od EMZ. Při stanovení vzdálenosti odvodňovací trubičky je nutné zohlednit i
snadné provedení trubičky. Přednost má umístění trubičky tak, aby její tvar byl svislý a voda volně
odkapávala mimo opěru pod most. Dále se musí zohlednit sklonové poměry vozovky na mostě a
umístění úžlabí v povrchu mostovky.
Prostor před EMZ může být též výjimečně odvodněn systémem trubek procházejících EMZ
a převádějících vodu z prostoru mostu do prostoru za opěrou. Tyto trubky mohou navazovat na
perforované trubky nebo drenážní plastbeton zajišťující odvod vody z povrchu izolace na mostě.
Tento způsob odvodnění se zpravidla navrhuje, je-li vozovka širší než 10 m a je-li sklon drenážního
kanálku menší než 2,5% a dále je-li ochrana izolace z vrstvy asfaltového betonu nebo asfaltového
koberce mastixového. Tento způsob je také vhodný, není-li možné zajistit odvodnění povrchu
izolace na mostě průpichem nosné konstrukce těsně u mostního závěru (např. při rekonstrukcích
l2) Viz TKP, kap. 31, TP 88
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mostních závěrů bez rekonstrukce mostu). Při pokládce trubky musí být zajištěna vodotěsnost
trubky procházející EMZ a řádné vyplnění prostoru podél trubky hmotou EMZ. Uložení trubičky
musí být provedeno tak, aby nebylo zabráněno správné funkci mostního závěru. Trubka musí být za
opěrou zaústěna do drenážní vrstvy.
5.6.4. Přechodový pás mezi vozovkou a EMZ

Přechodový pás mezi EMZ a běžnou vozovkou se může, je-li ochrana izolace z asfaltového
betonu, provést z litého asfaltu. Šířka tohoto přechodového pásu musí být min. 1 m. Styk v ložné a
obrusné vrstvě musí být vzájemně posunut min. o 150 mm. Přitom nesmí být v místě posunů styků
vrstva s větší mezerovitosti pod vrstvou s menší mezerovitostí13). Pracovní spáry mezi jednotlivými
hmotami musí být řádně zaříznuté a vyplněné asfaltovou zálivkou. Viz obr. 9.

5.7. Spojovací nátěr
Spojovací nátěr nebo postřik se provádí na svislém (šikmém) zakončení vozovky ve styku
s tělesem EMZ. Spojovací nátěr musí zajistit, aby těleso EMZ bylo řádně v celé ploše spojeno se
všemi vrstvami vozovky bez trhlin, a to během celé životnosti závěru.

5.8. Tvar elastického mostního závěru
5.8.1. Vozovková část

Povrch elastického mostního závěru sleduje povrch vozovky na mostě v celém rozsahu
vozovky včetně části zpevněné krajnice a odvodňovacího proužku.
5.8.2. Římsová (chodníková) část

5.8.2.1.

Všeobecně

Elastický mostní závěr nemusí procházet do římsové (chodníkové) části, pokud je celkový
vypočtený posun menší než 8 mm. Při tomto posunu lze EMZ nahradit utěsněním spáry v římse
(chodníku) Toto řešení je možné použít pouze při průběžné izolaci a utěsnění profilem v dilatační
spáře (viz VL-4).
Při vypočteném posunu větším než 8 mm, EMZ prochází do římsové (chodníkové) části a
lze provést následující konstrukční uspořádání:
a) EMZ sleduje tvar římsy (chodníku).
b) EMZ je proveden ve stejné tloušťce jako ve vozovkové části a prostor mezi povrchem EMZ a
povrchem římsy (chodníku) je vyplněn vloženou krycí deskou (viz čl. 3.4.9) z monolitického
nebo prefabrikovaného betonu, která je od EMZ separována. Viz obr. 10.
c) EMZ je proveden ve stejné tloušťce jako ve vozovkové části a povrch římsy (chodníku) je
vytvořen z krycího plechu (viz čl. 3.4.10). Viz obr. 11.
5.8.2.2.

EMZ sleduje tvar římsy

EMZ se navrhuje v římsové (chodníkové) části s horní úrovní závěru ve stejné úrovni jako je
horní povrch římsy na mostě u říms malého objemu (např. římsy bez chodníku, římsy s přejízdnými
obrubníky) nebo u říms s komplikovaným vedením inženýrských sítí v římse (viz čl. 5.8.3). Hmota
EMZ je lemována v obrubníkové části římsy (chodníku) betonovým nebo kamenným obrubníkem
nebo plechem z nekorodující oceli tloušťky min. 5 mm, připevněným ke svislé části obrubníku na
l3) Například litý asfalt nesmí být nad vrstvou z asfaltového betonu.
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mostě nebo opěře. Zabránení vytékání hmoty na okraji mostu je zpravidla zajištěno tvarem římsy
nebo použitím krajního plechu podobně jako u obrubníku.
5.8.2.3.

Krycí deska

Krycí deska vyplňuje prostor mezi EMZ a horní úrovní římsy nebo chodníku. Tvar desky a
její doporučené rozměry jsou uvedené v obr. 10. Spára mezi krycí deskou a římsou na mostě
(opěře) se vyplní tmelem, minimální šířka spáry je 20 mm. Beton krycí desky je shodný s betonem
římsy na mostě. Vyztužení krycí desky je vložkami min. (J) 6 ve vzdálenosti 100 mm alespoň
v jedné vrstvě. Beton krycí desky musí být oddělen od povrchu elastického závěru tak, aby byl
zajištěna funkce krycí desky, např. separační vrstvou.
5.8.2.4.

Krycí plech

Uspořádání krycího plechu vyplývá z obr. 11. V místě obrubníku se může krycí plech
nahradit kamenným nebo betonovým obrubníkem. Okraje římsy směrem do mezery mezi římsou
nad EMZ se opatří plechy nebo úhelníkem. Krycí plech je připevněn k jednomu s ohraničujících
plechů (úhelníků), na druhém okraji je kluzný spoj. Minimální tloušťka plechu je 10 mm, povrch
plechu musí být u veřejných chodníků upraven proti skluzově. Krycí plechy se navrhují
z nerezavějící oceli.
Krycí plech a připevňovací šrouby plechu musí být ve svislé části obrubníku zapuštěny do
obrubníku.
Zapuštěny musí být též krycí plechy včetně připevňovacích šroubů na vodorovných
plochách veřejných chodníků. U neveřejných chodníků a říms je úprava se zapuštěním pouze
doporučená.
V některých případech může být krycí plech pouze na vnější straně římsy.
5.8.3. Cizí zařízení procházející elastickým mostním závěrem

Kabelová vedení jsou umístěna v římse v chráničkách zpravidla z polyetylénu nebo PVC,
výjimečně z oceli. V místě EMZ musí být trubka řádně dilatována vložením elastických spojek
nebo převlečných chrániček. Prochází-li chráničky tělesem EMZ, je nezbytné, aby EMZ nebyl
v místě chrániček zeslaben na tloušťku menší než 50 mm. V tomto případě se výplň kamenivem
neprovádí nebo se omezí.
Chráničky musí být navrženy z materiálu, který vzdoruje teplotě minimálně 220°C, případně
provedena opatření, aby nedošlo k deformaci chrániček.
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Obr. 9 Přechodový pás z litého asfaltu l
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6.

Provádění

6.1. Všeobecně
EMZ se provádí na základě TPP (TePř) podle kap. 2 a v souladu s realizační dokumentaci,
která musí odpovídat ustanovením těchto TP.
Pokud nemají přilehlé vrstvy krytu potřebnou jakost a životnost (např. při opravných pracích
na mostě bez výměny vozovky), je nutné postupovat podle ustanovení čl. 5.6.4, tj. provést nejdříve
nové pásy z litého asfaltu o šířce min. 1 m.
Před započetím prací je nutné se přesvědčit o tvaru a šířce dilatační spáry, o způsobu vedení
izolace v prostoru EMZ. Dále je nutné posoudit, zda v RDS navržená šířka EMZ vyhovuje pro
teplotu nosné konstrukce během provádění (čl. 4.4.1) a zdaje splněn požadavek na polohu dilatační
spáry vůči hranám EMZ (čl. 5.2). Podle těchto zjištění je nutné šířku mostního závěru příslušně
upravit (viz 4.2).
Boční i spodní plochy prostoru (lůžka) pro EMZ musí být řádně očištěny. Po úpravě musí
zůstat pevné, čisté a suché. Součastně musí být vyčištěné okolí, aby při dalších pracích nedošlo ke
znečištění prostoru EMZ.
Jednotlivé pracovní operace při provádění EMZ, počínaje úpravou podkladu až po ukončení
v úrovní povrchu, musí na sebe navazovat, při tom nesmí být následnými pracemi poškozeny nebo
znehodnoceny předchozí práce (nátěry, izolace, těsnění dilatační spáry apod.).
Vlastní práce na vyplnění prostoru EMZ lze provádět za suchého počasí a při teplotě
vzduchu a částí přilehlých k EMZ min. 5 °C. Je nutné zabezpečit, aby při každém stavebním stadiu
byla odvedena povrchová voda a voda prosáklá do prostoru EMZ. Pokud je nutné práce provádět za
jiných klimatických podmínek, je nutné navrhnout a provádět potřebná technická opatření (např.
přístřešky a/nebo temperování a pod.), aby byla zabezpečena kvalita provedených prácí. Provádění
EMZ je zakázáno za deště, pokud není prostor při pokládce provizorně zastřešen a je zajištěno, že
do prostoru EMZ nestéká voda z okolního prostoru.
Při pokládce je nutné zjistit teplotu nosné konstrukce a posoudit šířku EMZ v souladu
s ustanoveními čl. 4.3.1. Od měření teploty nosné konstrukce lze upustit, je-li z průběhu teplot
vzduchu v posledních třech dnech před pokládkou evidentní, že je teplota nosné konstrukce
v rozpětí daném dokumentací.

6.2. Kontrola provádění mostu před započetím prací na EMZ
Pro zajištění kvality elastického mostního závěru musí být objednatelem prováděna kontrola
již před prováděním izolačních prací a následně před samotným prováděním EMZ.
Musí být zkontrolovány následující skutečnosti:
a) Kvalita betonu v místě EMZ, především pevnost povrchové vrstvy v tahu při zkoušce podle
metodiky ČSN 73 6242 min. 1,5 N/mm2.
b) Dodržení šířky a tvaru dilatační spáry, tvaru vybrání pro krycí pás a žlábku průběžné izolace
v souladu s projektovou dokumentací. Zvláště je nutné posoudit, zda vytvořený žlábek vyhovuje
dilatačním posunům, které jsou předpokládané a zda je žlábek takového tvaru, že je zajištěno
jeho odvodnění. V případě porušení žlábku je nutné provést opravy izolace, případně úpravu
tvaru žlábku. Ukončení žlábku na okraji mostu je nutné upravit pomocí vloženého plechu (viz
čl. 5.3).
c) Dodržení ustanovení ČSN 73 6242 pro jakost podkladu a provedení izolačních prací.
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d) Výška povrchu nosné konstrukce musí být provedena v souladu s projektovou dokumentací,
případné nedodržení tolerancí v provedení musí být opraveno ještě před prováděním izolace
nebo musí být upravena niveleta komunikace.
e) Řádné provedení izolace při její pokládce včetně dodržení tvaru izolace v místě dilatační spáry.
Zkontrolován musí být průběh izolace i ve vztahu k budoucímu odvodnění EMZ.
f) Před pokládkou vozovky je nutné zkontrolovat způsob a polohu vykrytí prostoru EMZ a
provedení odvodnění prostoru před EMZ.
g) Další činnosti dle požadavků uvedených v 6.1 nebo v TePř.
h) Výška povrchu obrusné vrstvy a tím i tloušťka EMZ.
Jsou-li zjištěné změny v rozporu se schválenou realizační dokumentací stavby, je nutné před
započetím prací na EMZ provést změnu této dokumentace, nejméně však zápisem do stavebního
deníku.

6.3. Prostor pro elastický mostní závěr
6.3.1. Všeobecně

Při vytvoření prostoru (lůžka) pro EMZ se mohou uplatnit dva technologické postupy:
a) Postup, při němž je zachována průběžná izolace v dilatační spáře. Tento postup je obvyklý u
novostaveb.
b) Postup, při němž izolace není průběžná přes dilatační spáru. Tento postup je především
uplatňován při opravných pracích, při nichž zůstává stávající vozovka a vyměňuje se pouze
mostní závěr.
Vymezení prostoru pro EMZ je u novostaveb obvykle dáno provedením ochranné vrstvy
izolace, zvláště je-li provedena z litého asfaltu.
Vkládání jakýchkoliv prvků do prostoru EMZ při pokládání vrstev vozovky nesmí ovlivnit
míru zhutnění asfaltových vrstev mimo prostor závěru.
6.3.2. Průběžná izolace

Hrany EMZ se provedou zaříznutím vozovky, tento řez vymezuje šířku EMZ a má tvar
v závislosti na typu závěru (viz čl. 3.2). Před prováděním řezu je nutné se přesvědčit o poloze a
tvaru dilatační spáry a tloušťce vozovky. Řez musí být proveden na hloubku 20 mm nad izolační
vrstvu tak, aby nebyla porušena izolace. Pro snazší odstranění vrstev vozovky v místě závěru je
nutné na izolaci před pokládkou vozovky položit separační vrstvu v podobě prkna nebo překližky.
Způsob provedení vyplývá z obr. 12.
6.3.3. Neprůběžná izolace

Provádí-li se EMZ v místě stávající vozovky nebo není-li požadováno průběžné vedení
izolace přes dilatační spáru, je nutné pro snazší vybourání provést nejprve řezy ve vzdálenosti min.
80 mm od hrany EMZ na celou tloušťku vozovky. Vrstvy vozovky vybrat a potom provést řez
v místě hrany EMZ na hloubku 20 mm nad izolaci. Následuje opatrné odstranění vozovky mezi
oběma řezy s možností odstranění vrstvy vozovky těsně nad izolací zahřáním. Postup provádění viz
obr. 13.
6.3.4. Stav izolace v místě EMZ

Po provedení řezu a vyčištění prostom pro EMZ je nutné se přesvědčit o stavu izolace.
V případě pomšení je nutné provést úpravy izolace nebo tvaru žlábku.
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Pokud není požadováno provedení průběžné vrstvy izolačního pásu přes EMZ, je nutné se
přesvědčit, zda je přesah izolace v souladu s čl. 5.3 a že izolace je na povrchu nosné
konstrukce/opěry provedena v souladu s ČSN 73 6242 a zásadami uvedenými v čl. 6.1 a 6.2.
Zároveň je nutné, aby hrany dilatační spáry byly bez trhlin .
Obr. 12
Obr. 13

Provádění EMZ při průběžné izolaci

Provádění EMZ při neprůběžné izolaci

(T) položení desky v místě zdvěru
© řez v místě hrany zdvěru

(D řez no celou tloušfku zdvěru
© vybrdnf prostoru mezi řezy
© řez v hraně EMZ 20mm nod izolaci
© dobrdní prostoru mezi řezy
zbytku ochranné vrstvy
© odstranění
izolace po předchozím nahřdtf
6.4. Příprava hmoty
6.4.1. Všeobecně

Příprava jednotlivých složek (asfaltového pojivá a kameniva) a jejich ohřev, jakož i výroba
směsi pro EMZ musí být provedena dle TePř a následujících ustanovení.
6.4.2. Předem připravená směs

Předem připravená směs musí být vyrobena v optimálním poměru pojivá a kameniva, které
musí splňovat kvalitativní požadavky těchto TP. Dodává se na stavbu ve vhodném balení. Po
zahřátí na příslušnou teplotu v zařízení s nuceným mícháním, nepřímým ohřevem a s automatickou
regulací teploty se směs ukládá do prostoru EMZ. Do této směsi není přípustné přidávat jakékoliv
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další součásti a směs nesmí být opakovaně ohřívána. Pro výrobu směsi, její přípravu na staveništi a
zpracování do EMZ platí TePř.
6.4.3. Směs připravovaná na stavbě

Pro přípravu této směsi se použije kamenivo s vlastnostmi dle čl. 4.6.3. Kamenivo musí být
vysušené a ohřáté na teplotu dle TePř, obvykle 140 až 170°C. Teplota kameniva nesmí překročit
teplotu pojivá. Pojivo se zahřeje na teplotu stanovenou výrobcem uvedenou v předpise zhotovitele.
Pojivo se rozehřívá v zařízení s nuceným mícháním a nepřímým ohřevem a s automatickou regulací
teploty.
Směs se připravuje dvojím způsobem:
a) položením vrstvy zahřátého kameniva do prostoru závěru a následným zalitím pojivém,
b) smíšením zahřátého pojivá s kamenivem ve speciální míchačce.
Při postupu ad a) je nutné zajistit dokonalé vyplnění prostoru mezi jednotlivými zrny
pojivém. Tomu je nutné přizpůsobit frakci kameniva a postup pokládání jednotlivých vrstev
kameniva s okamžitým zalitím pojivém.
Při postupu ad b) se směs položí do prostoru závěru po náležitém obalení zahřátého
kameniva pojivém v míchačce. Postup vyplnění prostoru hmotou musí být takový, aby nevznikly
nežádoucí dutiny.

6.5. Provádění závěru
Za předpokladu, že jsou dodržena a splněna předchozí ustanovení této kapitoly, musí
provádění následovat nejdéle do 1 hodiny po vyčištění a vysušení prostoru pro EMZ.
Kotevní zóna se opatří spojovacím nátěrem (postřikem), po jeho zaschnutí se stěny a dno
v prostoru EMZ opatří vrstvou pojivá.
Krycí pás se pokládá po předem připravených dílech, které musí na sebe těsně navazovat do
zálivkové hmoty v takové tloušťce (min. 5 mm), aby byly vyloučeny nekontrolovatelné pohyby
pásu a pás těsně doléhal. Přitom nesmí dojít k zatékání zálivkové hmoty do dilatační spáry. To platí
především, je-li pro krycí pás použito tuhý plech.
Při pokládání separační fólie musí být zajištěna její poloha tak, aby při pokládce nedošlo
kjejímu pohybu a aby byla spolehlivě zabezpečena šířka deformační zóny a separace fólie od
podkladu a zálivky.
Samotná hmota závěru se pokládá ve vrstvách zpravidla o tloušťce 20 až 30 mm. Tloušťka
vrstvy musí být taková, aby byly splněny podmínky dané v čl. 6.4.3.
Poslední vrstva se provádí zpravidla v tloušťce 5 až 10 mm s maximální velikostí zrna
4 mm, případně 8 mm, je-li obrusná vrstva z litého asfaltu.

6.6. Uvedení do provozu
EMZ lze plně zatížit provozem 12 hodin po dokončení závěru. V jednotlivých případech
s ohledem na okolní teplotu, konstrukci EMZ, vlastnosti použitého pojivá a druh dopravy může
TePř předepsat dobu kratší.
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7.

Zkoušení

7.1. Všeobecné
a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)

Zkoušky se dělí na:
průkazní,
kontrolní.
Zkouška zahrnuje
odběr a označení vzorku,
dopravu vzorku z místa odběru do zkušebny,
vlastní zkoušku,
vystavení protokolu,
skladování záložního vzorku.

7.2. Průkazní zkoušky
Průkazní zkoušky slouží k prokázání vhodnosti použití navržených stavebních materiálů
(kamenivo a zálivková hmota). Pokud je směs dodávána dohromady, musí být kamenivo a
zálivková hmota zkoušeny zvlášť a musí odpovídat požadavkům těchto TP.
Výsledky průkazních zkoušek jsou jedním z podkladů pro vydání prohlášení o shodě a
certifikátu podle zákona ě. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli prohlášení o shodě a na vyžádání předloží také
certifikát včetně protokolů s výsledky zkoušek materiálů a jejich posouzení (podle těchto TP).
Zkoušky provádí laboratoř se způsobilostí dle MP SJ-PK odsouhlasená objednatelem. Požadavky
na vlastnosti materiálů jsou uvedeny v tabulce 2 (čl. 4.5.2) a tabulce 3 (čl. 4.5.3).

7.3. Kontrolní zkoušky
7.3.1. Všeobecně

Zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zjištění, zda jakostní ukazatele jednotlivých
stavebních materiálů, směsí a provedeného díla odpovídají požadavkům těchto TP, projektové
dokumentaci, smlouvě o dílo a průkazním zkouškám.
Musí být prováděny s potřebnou pečlivostí a v daném rozsahu. Výsledky zjištěné měřením
nebo vizuálně se uvádějí do protokolu o zhotovení EMZ (viz příloha A), který bude jako příloha
součástí dokladů k přejímacímu řízení.
7.3.2. Kontrolní zkoušky materiálů

Zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí dle MP SJ - PK odsouhlasenou
objednatelem.
Kontrolní zkoušky jsou prováděny v následujícím rozsahu a četnostech 14):
a) pojivo - na každých i započatých 5t zpracované hmoty v příslušném roce:

14) Vzor protokolu o zkouškách - viz příloha A
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1) podíl rozpustných poj i v
povolená tolerance 5 % hm.
2) hustota při 25° C
povolená tolerance 0,085 g.cm 3
3) bod měknutí KK
povolená tolerance 10 °C
4) penetrace a pružná regenerace při 25° C
hodnota stanovena ve smlouvě o dílo
5) odolnost proti mrazu podle Herrmana (-25 °C, 5 m) musí vyhovět
b) kamenivo - na každých 10t zpracovaného kameniva pro elastické mostní závěry:
1) nadsítné
musí vyhovět
2) podsítné
musí vyhovět
3) odplavitelné částice
musí vyhovět.
Kontrolní zkoušky není nutné provádět na každou akci zvlášť. Povolenou tolerancí se
rozumí rozdíl od hodnoty dané v průkazní zkoušce.
7.3.3. Kontroly během provádění

Do protokolu se uvádějí následující údaje:
a) stavební materiály:
1) originální balení (výrobce, název, označení, číslo šarže, hmotnost atd.),
2) obsah nádob dle vzhledu,
3) teplota asfaltové hmoty v míchacím kotli při míchání,
4) homogenita asfaltové hmoty při míchání,
5) zrnitost kameniva, nadměrné znečištění prachem, vlhkost,
6) teplota kameniva při zpracování,
7) druh a rozměry krycích pásů a jejich protikorozní ochrana,
8) druh a rozměry krycích plechů (jsou-li součástí dodávky EMZ);
b) provádění:
1) rozměry prostoru připraveného k vyplnění,
2) kontrola prostoru z hlediska celistvosti izolace, vlhkosti (výron vody), čistoty stěn,
3) povětrnostní podmínky při provádění, případně provedení technických opatření,
4) vizuální kontrola uložení a zabezpečení krycích pásů, případně plechů,
5) sledování jednotlivých vrstev co do tloušťky a rovnoměrnosti vyplnění mezer asfaltovou
hmotou,
6) přilnutí posypu z drobného drceného kameniva k povrchu,
7) krycí plechy (desky);
c) hotová vrstva:
1) rovinatost povrchu vzhledem k okolní vozovce dle čl. 4.4.3.,
2) celistvost a homogenita povrchu,
3) provedení krycích plechů a soulad s dokumentací

pmÄ/i®
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8.

Projektování

8.1. Dokumentace pro územní rozhodnutí
V souladu s TP 86 se uvádí pouze umístění mostních závěrů zpravidla bez určení typu
mostního závěru.

8.2

Dokumentace pro stavební povolení

Umístění mostního závěru musí být zřejmé z podélného řezu a půdorysu. Celkový vypočtený
posun v dilatační spáře je stanoven na základě statického výpočtu, vliv smršťování a dotvarování je
dovoleno posoudit přibližnými metodami za použití pravděpodobného odhadu časového postupu.
V nezbytné míře se uvedou požadavky na konstrukční uspořádání závěru, především průběh
izolace v dilatační spáře, způsob úpravy v chodníkové/římsové části a návaznosti na odvodnění
mostu, odvodnění vozovkového souvrství před EMZ.
Elastický mostní závěr se pro účely dokumentace pro stavební povolení kreslí jako typ
obdélníkový (viz čl. 3.2).

8.3. Dokumentace pro zadání stavby
Údaje uvedené v dokumentaci pro stavební povolení se doplňují o podrobné rozměry
mostního závěru a detaily zobrazující uspořádání EMZ pro ocenění (zpravidla zvlášť ve vozovkové
a v chodníkové/římsové části).

8.4. Realizační dokumentace
Realizační dokumentace mostu vychází z dokumentace pro zadání stavby a dokumentace
konkrétního použitého typu EMZ.
Stanovení dilatačních posunů se jako součást statického výpočtu provede v souladu
s ustanovením čl. 9.3 TP 86.
Realizační dokumentace mostu musí v části týkající se elastického mostního závěru
obsahovat alespoň tyto údaje:
a) Typ elastického mostního závěru (viz čl. 3.2).
b) Půdorysné umístění jednotlivých EMZ na mostní konstrukci. Poloha se uvádí staničením.
c) Rozměry EMZ - délky vozovkové, chodníkové a římsové části, šířky, tloušťky, případně tvary
lomů.
d) Výškovou polohu mostního závěru ve výškovém systému uvedeném nad popisovým polem.
U méně významných staveb a rekonstrukcí je možné uvést místní výškový systém. Výšky se
uvádějí v ose nebo hranách EMZ v místech lomů. Dále se uvedou sklonové poměry, podélný a
příčný sklon vozovky, chodníku a římsy.
e) Interval teplot nosné konstrukce, za kterých je možné mostní závěr provádět, případně změny
šířky v závislosti na teplotě.
f) Detaily popisující způsob vedení izolace v mostním závěru, odvodnění EMZ, odvodnění
vozovky před EMZ, uspořádání EMZ v chodníkové/římsové části, zakončení EMZ na okraji
mostu.
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Pokud objednatel nerozhodne jinak, musí být realizační dokumentace vypracována na
podkladě TePř vybraného a schváleného podzhotovitele elastického mostního závěru.

8.5. Dokumentace skutečného provedení stavby
Jako součást dokumentace skutečného provedení stavby pořídí zhotovitel výkresy, ve
kterých budou zachyceny všechny změny oproti realizační dokumentaci stavby, případně pořídí
nové výkresy zachycující skutečné provedení EMZ.
Podklady pro zpracování dokumentace skutečného provedení se pořizují postupně před
zakrytím následnou operací tak, aby byly zachyceny všechny podstatné skutečnosti.

pro/Ho-
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9.

Prohlídky, údržba a opravy

9.1. Všeobecně
Prohlídky a údržba mostních závěrů se provádějí obecně v souladu s ČSN 73 6221
s následujícím upřesněním jednotlivých úkonů.
V rámci všeobecného dozoru nad převáděnou komunikací se provádí po celý rok vizuální
kontrola, a to především z hlediska závad zjištěných při přejezdu vozidla (příčné a podélné
nerovnosti, trhliny), sleduje se případné zatékání v prostoru dilatační spáry a v oblasti říms.
Opravy elastických mostních závěrů se provádějí v souladu s TP 120.

9.2. Prohlídky
9.2.1. Běžná prohlídka
Běžná prohlídka mostních závěrů se provádí dvakrát ročně, a to v jarním a podzimním
období.
Při této prohlídce se kontroluje elastický mostní závěr, především:
a) vodotěsnost závěru,
b) vznik podélných a příčných nerovností povrchu závěru a přilehlých ploch vozovky, případně
chodníku,
c) vznik trhlin na styku závěru a vozovky, případně v závěru a ve vozovce v těsné blízkosti
závěru,
d) vznik poruch EMZ v římsové a chodníkové části.
9.2.2. Hlavní prohlídka
Hlavní prohlídka mostního závěru je součástí hlavní prohlídky mostu a provádí se
v intervalech podle ČSN 73 6221.
Při této prohlídce se provádí vizuální prohlídka obdobně jako u běžné prohlídky a dále se
a) měří nerovnosti pod 2 m latí,
b) podrobně zjišťuje stav povrchu mostního závěru, především jeho textura,
c) zjišťuje stav dalších součástí EMZ, jako jsou krycí plechy, zálivky v římse apod.,
d) zjišťuje stav odvodnění mostního závěru (ukončovacích plechů žlábku EMZ, trubiček
odvodnění izolace apod.).
Součástí hlavní prohlídky je fotodokumentace stavu mostního závěru.
9.2.3. Mimořádná prohlídka
Mimořádná prohlídka elastického mostního závěru je, buď součástí mimořádné prohlídky
mostu za podmínek stanovených v ČSN 73 6221, nebo se provádí po zjištění vážných závad.

pm/wm

str. 35

TP 80

Elastický mostní závěr
kap.9

mx&w»i^se!ímmmmmísiimmszZ!ii -it.:

<™fínnnwinw rľ nanim «im&ctmmmmäm:».

9.3. Údržba
9.3.1. Nestavební údržba

Nestavební údržba se provádí po celý rok, především na jaře a na podzim. Součástí je
především čištění povrchu EMZ a přilehlé vozovky a chodníku.
9.3.2. Stavební údržba

a)
b)
c)
d)
e)

Stavební údržba EMZ zahrnuje práce malého rozsahu, především:
opravu povrchu,
opravu trhlin,
nátěry krycích plechů,
opravu krycích desek,
obnovu zálivek.

9.4. Opravy
Opravy elastických mostních závěrů zahrnují práce většího rozsahu, především výměnu
celých částí závěru, výměnu krycích plechů, vložených krycích desek v římsové části závěru.
Pro výměnu EMZ platí v plném rozsahu tyto TP, pro výměnu jeho částí se ustanovení těchto
TP uplatní v přiměřeném rozsahu.
Bourání EMZ je nutné provádět s největší opatrností tak, aby nedošlo k poškození těch částí
EMZ a přilehlých částí mostu, které se neopravují.
Při opravách přilehlé vozovky frézováním a pokládkou nové obrusné vrstvy je nutné
v oblasti elastického mostního závěru postupovat individuálně podle stavu závěru. Při dobrém stavu
EMZ je možné použít při opravě vozovky v místě závěru přechodového pásu z litého asfaltu (viz čl.
5.6.4).
V případě nutnosti změny nivelety na mostě je možné provést částečné ubourání EMZ a
doplnění vrstev v tloušťkách, které vyhovují těmto TP a TePř zhotovitele.
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Protokol o zhotovení elastického mostního závěru

10.1. Všeobecně
Při provádění elastického mostního závěru se pořizuje protokol o zhotovení EMZ (dále jen
Protokol). Protokol vypracovává zhotovitel stavby/mostu a jeho podzhotovitelé. Zhotovitel
stavby/mostu předá vyplněný Protokol správci stavby a objednateli jako přílohu k předávacímu
protokolu mostu.
Protokol je součástí dokumentace skutečného provedení stavby.

10.2. Části protokolu
Protokol má následující části:
A. Všeobecná část
B. Údaje před započetím prací
C. Údaje hmotách a provádění
10.2.1. Část A
Uvedou se následující identifikační údaje:
a) číslo komunikace, číslo objektu nebo evidenční číslo mostu při opravných pracích, staničení
mostního závěru, číslo a poloha závěru na objektu,
b) objednatel, vlastník mostu, organizace pověřená údržbou (správce),
c) zhotovitel stavby/mostu, zhotovitel elastického mostního závěru.
10.2.2. Část B
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Uvedou se následující údaje:
stav betonu mostovky v místě EMZ,
stav izolace a způsob provedení izolace včetně údajů o žlábku, způsob a provedení odvodnění
izolace v místě EMZ,
stav položené vozovky,
případné odchylky tvaru dilatační spáry od schválené realizační dokumentace,
protokoly o zkouškách betonu a izolace v místě EMZ a v nejbližším okolí,
protokoly o zaměření a jejich vyhodnocení, týkající se úrovně mostovky a vozovky,
způsob zakončení žlábku izolace v dilatační spáře,
vedení inženýrských sítí.

10.2.3. Část C
Uvedou se údaje o provedených průkazních a kontrolních zkouškách v souladu s čl. 7.2, 7.3
a tabulkou 2 a 3.
Dále se uvedou následující údaje:
a) datum provádění závěru, počasí, teplota nosné konstrukce, případně průběh teplot vzduchu ve
třech dnech před prováděním závěru,
b) popisu stavu prostoru pro EMZ (vedení izolace, stav izolace, úprava konce odvodnění dilatační
spáry, vedení dilatační spáry),

í
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popis jednotlivých materiálů,
pracovní postup, případně nutné odchylky a zvláštnosti od postupu stanovené v TePř,
údaje o přerušení práce, pracovních spárách,
údaje o provedení EMZ v chodníkové (římsové) části,
jméno a podpis zpracovatele protokolu a odpovědného pracovníka zhotovitele.
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11. Související normy a předpisy

11.1 Technické normy
ČSN 73 2400
Provádění a kontrola betonových konstrukcí
ČSN 73 2401
Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN 73 6100
Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102
Projektování křižovatek na silničních komunikacích
ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací
ČSN 73 6121
Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
ČSN 73 6122
Stavba vozovek. Lité asfalty
ČSN 73 6175
Měření nerovností povrchů vozovek
ČSN 73 6200
Mostní názvosloví
ČSN 73 6201
Projektování mostních objektů
ČSN 73 6203
Zatížení mostů
ČSN 73 6206
Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
ČSN 73 6207
Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN 73 6220
Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6221
Prohlídky mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6242
Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací
ČSN 73 6244
Přechody mostů pozemních komunikací
ČSN EN 206-1
Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a shoda
(ČSN 73 2403)
ČSNPENV 1992-1-1
Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla
(ČSN 73 1201)
pro pozemní komunikace
ČSN P ENV 1992-2
Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty
ČSNPENV 1993-2
Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty
(ČSN 73 6205)

11.2. Technické předpisy
VL
VL
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

4
0
72
75
77
83
84
86
88
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Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Mosty, 1998
Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací, 2000
Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, 2003
Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací, 1995 (v revizi)
Navrhování vozovek pozemních komunikací, 2003
Odvodnění pozemních komunikací, 1997
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 2003
Mostní závěry, 1997
Oprava trhlin v betonových konstrukcích, 1996
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TP 89
TP 115
TP 120

Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům, 1996
Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem, 1998
Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací, 2000

TP 121

Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce pozemních
komunikací, 2003
Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací, 1999
Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů pozemních
komunikací, 1997
Katalog zjevných závad mostních objektů pozemních komunikací, 2000

TP 124

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací

pro/flo-
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TP 80

Příloha A (informativní)
Obsahem přílohy A je vzor protokolu o zhotovení elastického mostního závěru (viz kap. 10
těchto TP). Grafická úprava protokolu není závazná. Závazné je uvedení všech údajů uvedených
v kap.10.
Část A je uvedena zvlášť pro novostavbu mostu a zvlášť pro rekonstrukci stávajícího
mostního objektu.
Pokud je protokolem o zhotovení elastického mostního závěru vyžadován protokol o
provedených zkouškách, uvede se, zda byly zkoušky vyhovující a číslo příslušného protokolu o
zkouškách.
Číslo
protokolu:

Protokol o zhotovení elastického mostního
závěru
(novostavba mostu)

A
Všeobecná
část

Objednatel
Zhotovitel stavby/mostu
Zhotovitel EMZ
Budoucí vlastník (správce) mostu
Název stavby
Číslo objektu (mostu)
Název objektu (mostu)
Stručný popis objektu
Číslo (označení) závěru
Rozměry závěru dle dokumentace
(délka/šířka/tloušťka/šikmost)
Číslo (označení) závěrul4)
Rozměry závěru dle dokumentace
(délka/šířka/tloušťka/šikmost)
Vypracoval (jméno/podpis)
Odpovědný pracovník zhotovitele
(jméno/podpis)

Datum
Datum

14) Uvede se tolikrát, kolik je na mostním objektu EMZ.
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Číslo
protokolu:

Protokol o zhotovení elastického mostního
závěru
(rekonstrukce mostu)

A
Všeobecná
část

Objedatel
Zhotovitel rekonstrukce mostu
Zhotovitel EMZ
Vlastník (správce) mostu
Číslo komunikace
Evidenční číslo mostu
Název mostu (dle mostního lisu)
Stručný popis objektu
Číslo (označení) závěru
Rozměry závěru dle dokumentace
(délka/šířka/tloušťka/šikmost)
Číslo (označení) závěru14)
Rozměry závěru dle dokumentace
(délka/šířka/tloušťka/šikmost)
Vypracoval (jméno/podpis)
Odpovědný pracovník zhotovitele
(jméno/podpis)

Datum
Datum

14> Uvede se tolikrát, kolik je na mostním objektu EMZ.
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Číslo
protokolu:
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Příloha A

Protokol o zhotovení elastického mostního
závěru

Číslo (označení) závěru

Stav betonu mostovky v místě
EMZ
Způsob provedení izolace a její
stav
Stav vozovky
Odchylky v tvaru dilatační spáry
Protokoly o zkouškách betonu
mostovky
Protokoly o zkouškách izolace
Protokoly o zaměření mostovky a
vozovky
Způsob odvodnění izolace v místě
EMZ
Vedení inženýrských sítí

15)

Vypracoval (jméno/podpis)
Odpovědný pracovník zhotovitele
(jméno/podpis)

15)

Uvede se, zdaje izolace průběžná, nebo ve tvar žlábku apod.

Datum
Datum

B
Údaje před
započetím
prací

TP 80
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Príloha A
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Číslo
protokolu:
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Protokol o zhotovení elastického mostního
závěru

C1
Údaje o
provádění

Číslo (označení) závěru

Datum provádění závěru
Počasí (teplota vzduchu, nosné
konstrukce)
Rozměry prostoru (lůžka) pro
EMZ
Stav prostoru (lůžka) pro EMZ
(stav izolace, čistota, vlhkost)
16)
Popis jednotlivých materiálů
Pracovní postup
Údaje o přerušení práce
(pracovních spárách)
Údaje o originálním balení
Teplota asfaltové hmoty
v míchacím kotli při míchání
Homogenita asfaltové hmoty při
míchání
Teplota kameniva při zpracování
Druh a rozměry krycích plechů
Uložení krycích pásů a jejich
zabezpečení
Tloušťky j ednotlivých
pokládaných vrstev a
rovnoměrnost výplně pojivá
Rovinatost povrchu po dokončení
Celistvost a homogenita povrchu
po dokončení
Vypracoval (jméno/podpis)
Odpovědný pracovník zhotovitele
(jméno/podpis)

Datum
Datum

l6) Název a odkaz na TePř.

pŕo/Ho
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Číslo
protokolu:

Protokol o zhotovení elastického mostního závěru

C2
Údaje o
pojivu

Číslo (označení) závěru
Vlastnost

1
2
4
5
8
10

Vnější vzhled
Podíl rozpustných pojiv
Hustota při 25 °C
Bod měknutí KK
Penetrace a pružná regenerace při
25 °C
Odolnost nárazu za mrazu podle
Herrmanna (-15 ° C, 5 m)

Jednotka
-

% hm.
g.cm'j
°C
%

Požadavek

Čís. protokolu

homogenní
min. 80
1,0-1,3
min. 80
min. 25

počet koulí vyhoví 3 ze 4
bez
porušení

Vypracoval
Odpovědný pracovník zhotovitele
Číslo
protokolu:

Výsledek

Datum
Datum

Protokol o zhotovení elastického mostního závěru

C3
Údaje o
kamenivu

Číslo (označení) závěru
Vlastnost

Jednotka

Požadavek

Výsledek

Kamenivo pro výplň

1
2

Popis a stav materiálu
(znečištění, vlhkost)
Zrnitost

3
4
5

Nadsítné
Podsítné
Odplavitelné částice

-

frakce
% hm.
% hm.
% hm.

druh horniny,
lokalita
8-16,11-16,ló
ži
max. 10
max. 5
max. 0,5

Kamenivo pro posyp

1
2
3
4
5

Popis materiálu

Zrnitost
Nadsítné
Podsítné
Odplavitelné částice (kromě
předobaleného kameniva)
Vypracoval
Odpovědný pracovník zhotovitele

“
mm
% hm.
% hm.
% hm.

druh horniny,
lokalita
2-4, 4-8 (u LA)
max. 10
max. 10
max. 1,0
Datum
Datum
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