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Vodotěsné izolace 

inženýrských staveb 



Vodotěsné izolace ing. staveb 

Mosty 

– Silniční, železniční, pro lodě, letadla, pro pěší 

(lávky) 

Tunely 

– Ražené, v otevřené stavební jámě 

Nádrže, jímky a kanály 

Průmyslové izolace 

– Zejména proti chemickému a agresivnímu 

prostředí 
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4 

Mostovky (základní pojmy) 
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Mostovky (základní pojmy) 
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Mostní izolace – dělení podle 

využití 

Železniční mosty 

Silniční mosty 
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Mostní izolace – základní 

schéma zatížení 
Pod asfaltovou 

vozovkou 

Pod tuhými 

vrstvami vozovky 

V kolejovém loži, 

pod přesypávkou 

Smykové  

napětí 

 

Tahové  

napětí 
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Mostní izolace – dělení podle 

způsobu pokládání 

Volně pokládané Plnoplošně natavované 
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Mostní izolace – dělení podle 

způsobu ochrany Natavované 

Volně pokládané 

Pod asfaltobeton 

- silniční mosty 

Pod litý asfalt 

- silniční i železniční mosty 

- pod asfaltové vrstvy 

Tvrdá ochrana 

pod vozovku 

- silniční mosty 

Tvrdá ochrana 

v přesypávce 

- železniční mosty 

Měkká ochrana 

v přesypávce 

- železniční i silniční 

140-160 °C !!!! 220-250 °C !!!! 
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Viaduc de Millau 

 

Zdroj: www.fosterandpartners.com 
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Lodní most 



Letecký most 
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Speciální mostovky 

mosty, lávky s omezeným 

provozem nebo jen s pěším 

provozem. 

 Plnoprůtočné mosty, lávky, bez 
vodotěsné izolace, konstrukční materiál 
musí být dokonale chráněn proti korozi. 

 Velmi častá součást současných 
pozemních staveb. 
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Vyhlídková lávka 
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Vyhlídková lávka 
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Schéma neizolované lávky 

1 – nosná konstrukce lávky 

2 – nosná konstrukce pro provoz 

3 – plnoprůtočnost 

 

U konstrukcí, které jsou plno- 

průtočné, je nutné dbát na  

vysoce kvalitní antikorozní 

ochranu stavebních konstrukcí 
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Poruchy mostů 
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Poruchy tunelů, podchodů 
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Řízený odvod vody v tunelu 
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Viaduc de Millau 

 



21 

Natavování hořáky na PB 
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Realita ve světě 



23 

Realizace v ČR 
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Osobní zkušenosti 
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Asfaltový modifikovaný pás s 

integrovanou ochranou 
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Výrazná změna 
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Pokládání asfaltových vrstev 
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Vlhkost a teplota podkladu a vzduchu 
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Rovinnost podkladu 

 



30 

Hrubost podkladu 
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Asfaltový modifikovaný pás s 

integrovanou ochranou 
 - kolejové lože 

 - Coletanche 

 - (Vernis Antac) 

 - beton 

 - kolejové lože 

 - Coletanche 

 - Geofelt 700 

 - zhutněný zásyp  
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Asfaltový modifikovaný pás s 

integrovanou ochranou 
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Asfaltový modifikovaný pás s 

integrovanou ochranou 
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Asfaltový modifikovaný pás s 

integrovanou ochranou 
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Asfaltový modifikovaný pás 

 určený pod litý asfalt 

 - kolejové lože 

 - litý asfalt 

 - asfaltový modifikovaný pás 

 - penetrační nátěr/pečetící vrstva (Ergoflex DUR 500) 

 - beton 
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Asfaltový modifikovaný pás 

 určený pod litý asfalt 



Přímo pojížděné, pochozí 

izolace 
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Letecký pohled na 

rozpracovanou hydroizolaci 

provozní střechy - parkingu 
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Provádění stříkané izolace 

70 



71 

 Podkladní vrstva 

Material 

 Podkladní vrstvy z 

netkaných textilií 

Funkce  

 Vyrovnání podkladu a 

eliminace mechanického 

poškození v důsledku 

nerovnosti podkladu 

Vodotěsné izolace 

ražených tunelů 
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 Systém pro 

mechanické kotvení 

hydroizolace 

Provedení systému 

mechanického kotvení 

 Mechanické kotvení 

pásků a rondelů, ke 

kterým se bude 

připevňovat 

hydroizolační fólie 

Vodotěsné izolace 

ražených tunelů 
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 TPO/PVC vodotěsná 

izolace 

Provedení hydroizolačního 

povlaku 

 Navaření hydroizolační 

fólie na pásky a rondely 

mechanického kotvení. 

Svaření přesahů fólie 

Vodotěsné izolace 

ražených tunelů 
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Základní technické 

požadavky 

 Odolnost proti 

mechanickému 

poškození 

 Odolnost proti tlakové 

vodě 

 Odolnost proti prorůstání 

kořínků  

 Odolnost proti biologické 

korozi 

 Syntetické fólie 

TPO/PVC 

Vodotěsné izolace 

ražených tunelů 
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 Vnitřní konstrukce 

 Musí být věnována 

maximální pozornost 

eliminaci mechanického 

poškození 

hydroizolačního povlaku 

Upozornění 

Vodotěsné izolace 

ražených tunelů 
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 Vnitřní povrchová 

úprava 

Vodotěsné izolace 

ražených tunelů 
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Vodotěsné izolace ražených 

tunelů 
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Waterproofing of tunnels 
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Detaily 
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Dilatační 

uzávěr 
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Hotové, izolované tunely, 

vystrojené 



Stříkané izolace tunelů 
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Stříkané izolace tunelů 
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Stříkané izolace tunelů 
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Stříkané izolace tunelů 

98 



99 



100 

polorám

vrchní deska

základ

Hloubený tunel 
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Tunely v otevřeném výkopu: 
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Tunely v otevřeném výkopu: 
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Waterproofing of tunnels 

(cut and cover) 
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 Modifikovaný pás pro inženýrské stavby 

šíře větší než 1 m 

  - kolejové lože 

 - beton 

 - PE folie 

 - geotextilie 300 g/m2 

 - Axter TP4 

 - (Vernis Antac) 

 - beton   - zásyp  

 - Geofelt 700 

 - Axter TP4 

 - (Vernis Antac) 

 - beton   

 

 - ŽB konstrukce 

 - beton 

 - PE folie 

 - geotextilie 300 g/m2 

 - Axter TP4 

 - (Vernis Antac) 

 - beton 



105 

Modifikovaný pás pro inženýrské 

stavby šíře větší než 1 m 
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Modifikovaný pás určený pro  

inženýrské stavby  

  - ŽB konstrukce (zásyp) 

 - beton 

 - PE folie 

 - geotextilie 300 g/m2 

 - Force Dalle 

 - Vernis Antac 

 - beton 

 - zásyp 

 - Geofelt 700 

 - Force Dalle 

 - Vernis Antac 

 - beton 
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Modifikovaný pás určený pro  

inženýrské stavby  
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Vodotěsné izolace nádrží, jímek, 

rybníků, přehrad atd. 



109 

Vodotěsné izolace nádrží, jímek, 

rybníků, přehrad atd. 



Ukončení po obvodu 
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20-03-18 

Další příklady inženýrský staveb 

kanály 

20-03-18 



Další příklady inženýrský staveb 

přehrady 
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Další příklady inženýrský staveb 

skládky 
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Další příklady inženýrský staveb 

skládky 
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Nádrž na vodu 

115 



Detail ukončení 

116 


