
TPG Koroze – ochrana materiálu 
 

G 920 23 
 

 

 

TECHNICKÁ PRAVIDLA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
OCHRANA KOVOVÝCH OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ 

PROTI ATMOSFÉRICKÉ KOROZI 
 

CORROSION PROTECTION OF METAL STRUCTURES AND EQUIPMENT  
AGAINST ATMOSPHERIC CORROSION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Schválena dne:  
Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/2/10/02

 



 
TPG 920 23 – konečný návrh 9. 9. 2020  

Platnost od  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizace a vydání technických pravidel:  
 
 
 Český plynárenský svaz  
 
 vedený u Městského soudu V Praze  
 pod spisovou značkou L 1250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN  
 
 
COPYRIGHT © ČPS,  
 
 
Pořizování dotisků a kopií pravidel nebo jejich částí je dovoleno jen se souhlasem ČPS. 

 



 
TPG 920 23 – konečný návrh 9. 9. 2020  

Platnost od  3 

 
 
Hlavním cílem těchto technických pravidel je dosažení dlouhodobé životnosti systémů protikorozní ochrany 
aplikovaných na nadzemní části plynárenských zařízení, a tím efektivnosti prováděných povrchových úprav při 
současném zabezpečení dlouhodobé provozuschopnosti a bezpečnosti jednotlivých komponent i technolo-
gických celků. 
 
 
NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ 
 
Tato technická pravidla nahrazují TPG 920 23 schválená 30. 9. 2010. 
 
Změny proti předchozím TPG 
 
V těchto technických pravidlech byly upřesněny některé pojmy, upraveny stupně korozní agresivity prostředí 
podle ČSN EN ISO 9223 a nově rozdělena životnost nátěrů do čtyř kategorií. Dále byly upraveny tloušťky 
žárově stříkaných kovových povlaků podle revidované normy ČSN EN ISO 2063-1 a doplněno hledisko 
hodnocení klimatických podmínek před nanášením nátěrových hmot, na které se klade v současné době větší 
důraz. V Příloze 1 byly upřesněny příklady nátěrových systémů a dále bylo upraveno hodnocení přilnavosti 
nátěrů mřížkovou zkouškou podle ČSN EN ISO 2409. Rovněž byly aktualizovány právní předpisy a normy. 
 
Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou 
problematikou.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Praze dne  
 
Tato pravidla platí  

 

 
 
 
 
 

Český plynárenský svaz  
vedený u Městského soudu V Praze 

 pod spisovou značkou L 1250 
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TPG 
Ochrana kovových objektů a zařízení 
proti atmosférické korozi 

G 920 23 

 
 

1 ROZSAH PLATNOSTI 
 
1.1 Tato technická pravidla (dále jen „pravidla“) platí pro navrhování, provádění a kontrolu protikorozní 

ochrany nadzemních částí plynárenských zařízení, tzn. těch zařízení, která jsou exponována 
v atmosféře.  

 
1.2 Pravidla jsou orientována na volbu a postupy provádění přípravy povrchu před aplikací povrchových 

úprav s následnou aplikací vhodných nátěrových systémů z hlediska optimální protikorozní ochrany. 
V plynárenství se jedná zejména o povrchové úpravy prováděné na nadzemních potrubních 
rozvodech, potrubních mostech a podpěrných konstrukcích, tvarových kusech, armaturách a dalších 
technologických zařízeních. 

 
 
2 NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY 
 
 Pro účely těchto pravidel se používá následující názvosloví a zkratky. 
 
2.1 Názvosloví 
 
2.1.1 Abrazivní otryskávání – působení proudu otryskávacího prostředku o vysoké kinetické energii na 

upravovaný povrch. 
 
2.1.2 Aplikace – proces nanášení nátěrové hmoty na podklad, jako např. máčení, stříkání, válečkování, 

nanášení štětcem. 
 
2.1.3 Aplikační technologický postup – postup, zahrnující všechny stupně technologického postupu prací 

při aplikaci nátěrů, zaměřený na konkrétní typ ocelové konstrukce. 
 
2.1.4 Barva1) – vjem způsobený vizuálním přijímáním záření daného spektrálního složení lidským okem. 
 
2.1.5 Doba zpracovatelnosti – maximální doba při konkrétní teplotě, po kterou může být nátěrová hmota, 

dodávaná v oddělených složkách, použita po jejich smíchání. 
 
2.1.6 Duplexní povlak (duplexní systém) – povlak kovu nanesený žárově nástřikem nebo ponorem 

s dodatečným organickým povlakem. 
 
2.1.7 Korozní agresivita – schopnost prostředí vyvolávat korozi kovu v daném korozním systému. 
 
2.1.8 Nátěr (povlak) – vrstva vzniklá jedním nebo vícenásobným nanesením nátěrové hmoty na podklad.  
 
2.1.9 Nátěrový systém (NS) – souhrn všech vrstev nátěrových hmot, které mají být nebo byly naneseny na 

podklad; nátěrový systém může být charakterizován počtem vrstev nátěrů. Zpravidla se skládá z více 
vrstev s odlišným účelem (základní nátěr, mezivrstvy, vrchní nátěr). 

 
2.1.10 Jmenovitá tloušťka suchého filmu (NDFT) – tloušťka suchého filmu specifikovaná pro každou 

vrstvu nebo celý nátěrový systém. 
 
2.1.11 Obnova nátěrového systému (celková) – zhotovení nového nátěrového systému na celé ploše 

ocelové konstrukce po ukončení životnosti původního nátěrového systému; nedílnou součástí obnovy 
je úprava povrchu před nátěrem. 

 
2.1.12 Odmašťování – odstraňování olejů, mastnot a podobných látek pomocí organických rozpouštědel 

nebo vodných čisticích prostředků z povrchu před aplikací nátěrových hmot. 
 
2.1.13 Podklad – povrch, na který je nebo má být nanesena nátěrová hmota. 

 
1) Používání výrazu barva pro nátěrovou hmotu je nepřípustné 
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2.1.14 Protikorozní ochrana (PKO) – úprava korozního systému vedoucí ke snížení korozního poškození. 
 
2.1.15 Příprava povrchu – různé způsoby odstranění korozních produktů a/nebo znečišťujících látek 

z povrchu ocelové konstrukce. 
 
2.1.16 Rosný bod – teplota, při které za daného tlaku začíná vzdušná vlhkost kondenzovat na povrchu 

pevných látek. 
 
2.1.17 Skladovatelnost – doba, po kterou zůstává nátěrová hmota v nezměněném stavu, pokud je 

skladována v podmínkách uvedených dodavatelem. 
 
2.1.18 Slučitelnost (kompatibilita) – schopnost nátěrové hmoty nevyvolat po nanesení na podklad 

nežádoucí efekty. 
 
2.1.19 Tloušťka suchého filmu (DFT) – tloušťka filmu, který zůstane na povrchu po jeho vysušení/vytvrzení. 
 
2.1.20 Záruční doba – časové období, ve kterém zhotovitel protikorozní ochrany zaručuje její stav v rozsahu 

specifikovaných kritérií v celé ploše povrchu ocelové konstrukce. 
 
2.1.21 Životnost protikorozní ochrany – časové období, po které se očekává, že bude povlak odolávat 

nepříznivým vlivům expozičního prostředí. 
 
2.2 Zkratky  

 
AK alkydové nátěrové hmoty 
AY akrylátové nátěrové hmoty 
DFT tloušťka suchého filmu 
EP epoxidové nátěrové hmoty 
ESI ethylsilikátové nátěrové hmoty 
KS kompresní stanice 
Misc. označení základní nátěrové hmoty s různými typy antikorozních pigmentů 
NDFT jmenovitá tloušťka suchého filmu 
NH nátěrová hmota 
NS nátěrový systém 
OK ocelová konstrukce 
PKO protikorozní ochrana 
PUR polyuretan 
TS turbosoustrojí 
TU trasový uzávěr 
VVO KS vstupní a výstupní objekt kompresní stanice 
Zn(R) označení základní nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku (vyšším než 80 % hmot. 

pigmentového práškového zinku v netěkavém podílu NH, tzn. v suchém filmu) 
 

 
3 OBECNĚ 
 

Technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla 
správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni 
odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter 
veřejně dostupného dokumentu2), vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí 
konzultací a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organiza-
cemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle 1.5 ČSN EN 45020. 

 
 
4 KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍCH NÁVRH A KONTROLU PROTIKOROZNÍ 

OCHRANY 
 
4.1 Pracovníci, kteří navrhují systém PKO, případně provádí kontrolu prací PKO, hodnotí konečnou kvalitu 

provedených prací nebo hodnotí současný stav PKO na konstrukcích a zařízeních plynárenského 
sektoru, musí mít odborné znalosti jak teorie, tak praxe ve specifických oblastech PKO. 

 

 
2) Schválení se oznamuje na www.cgoa.cz. 
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4.2 Požadavek na odbornou způsobilost pracovníků podle 4.1 je možné prokázat několika různými typy 

certifikátů nebo doložením současné praxe v oboru: 
– korozní technik, korozní technolog, korozní inženýr – certifikát vydaný certifikačním sdružením 

APC podle požadavků standardu CS Std 401 APC a ENV P 12837:2001; 
– některý ze zahraničních certifikátů, např. Inspektor FROSIO podle NS 476, Inspektor NACE 

(level 3); 
– minimální požadavek praxe v oboru alespoň 5 let a proškolení z těchto pravidel. 
 
Poznámka: FROSIO je norský profesní svaz pro vzdělávání a certifikaci inspektorů v povrchové 
úpravě, který při certifikaci postupuje v souladu s NS 476 (norská norma pro provádění certifikace 
inspektorů); obdobně NACE je americká národní asociace korozních inženýrů, která pořádá 
certifikační kursy v tomto oboru. V České republice se touto činností zabývá firma APC podle norem  
CS Std 401 APC a ČSN P ENV 12837:2001. 
 

4.3 Požadavek na odbornou způsobilost kontrolních pracovníků PKO je možné prokázat buď jedním 
z certifikátů podle bodu 4.2, nebo minimálně 5 lety praxe v oboru PKO. Tato praxe musí být 
prokazatelně doložena např. certifikátem podle ČSN EN 15257, písemným potvrzením délky praxe. 

 
4.4 Přípravu povrchu otryskáváním a následné činnosti spojené s aplikací povrchových úprav, prováděné 

na základě doporučené metodiky a z ní vyplývajících konkrétních technologických postupů, mohou 
provádět pouze zaškolení pracovníci, kteří byli prokazatelně proškoleni v zacházení s používanými 
zařízeními, seznámeni s podmínkami pro zacházení a aplikaci používaných materiálů (podle doporu-
čení výrobce) včetně všech použitých postupů. Pracovníci musí být seznámeni se zásadami 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveni všemi potřebnými ochrannými pracovními 
prostředky. V případě provádění žárového nástřiku se musí prováděcí firma prokázat platným 
osvědčením podle ČSN EN ISO 14918.  

 
4.5 Nutnou součástí zaškolení pracovníků je také seznámení s ekologickým způsobem likvidace veškeré-

ho odpadu s cílem zabránit poškození okolí v místě prováděných prací. Tyto postupy musí být zapra-
covány do příslušných směrnic a technologických postupů a kontrolovány odpovědnými pracovníky. 

 
 
5 PROTIKOROZNÍ OCHRANA 

  
Protikorozní ochranu ocelových konstrukcí je možné zajistit několika různými způsoby, jako jsou volba 
materiálu, konstrukční úpravy, elektrochemická ochrana, ochrana pomocí povlaků a úprava prostředí. 
Předmětem těchto pravidel je protikorozní ochrana zajišťovaná prostřednictvím povlaků – nátěrů.  
 

5.1 Volba nátěrových systémů 
 
Pro navrhování správného nátěrového systému je velmi důležité vzít v úvahu několik základních 
faktorů. Mezi ty nejvýznamnější patří korozní agresivita prostředí a předpokládaná životnost povlaku. 
Dalšími neméně důležitými parametry jsou ekonomická, ekologická, dekorativní a estetická hlediska. 
Tyto parametry lze ovšem ve vztahu k nátěrovým systémům velmi obtížné sjednotit, a proto musí být 
hodnoceny v jednotlivých případech individuálně. 
 

5.1.1 Korozní agresivita prostředí 
 

Znalost podmínek působícího prostředí je důležitá pro odhad i posouzení vznikajícího znehodnocení 
i pro volbu účinného ochranného opatření. Při atmosférické korozi se většinou jedná o rovnoměrnou 
korozi. Podle ČSN EN ISO 9223 je korozní agresivita atmosfér klasifikována šesti stupni C 1 až C X 
(viz Tabulka 1).  
 

Tabulka 1 – Stupně korozní agresivity atmosféry 
 

Stupeň Korozní agresivita 

C 1 velmi nízká 

C 2 nízká 

C 3 střední 

C 4 vysoká 

C 5 velmi vysoká 

C X extrémní 
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5.1.1.1 Stupeň korozní agresivity je technický údaj, který kvantifikuje předpokládanou korozní rychlost kovu 

v daném prostředí. Stupně korozní agresivity lze přímo změřit na korozních etalonech podle postupu 
stanoveném v ČSN EN ISO 9226 nebo vypočítat z rovnic znehodnocení, viz ČSN EN ISO 9223, které 
zahrnují nejvýznamnějších korozní činitele, tj. teplota, relativní vlhkost, depozice oxidu siřičitého 
a/nebo chloridů. Pro určení stupně korozní agresivity lokality stavby je nutné detailně posoudit místní 
vlivy (lokální i malý zdroj znečištění ovzduší apod.) – mikroklima. 

 
5.1.1.2 Při stanovení stupně korozní agresivity atmosféry v případě rozměrných konstrukcí a staveb je nutné 

vzít v úvahu rozdílné podmínky, které mohou působit na jednotlivé části konstrukce a které vyplývají 
z konstrukčního řešení a způsobu jejich používání, např. části konstrukce nad vodní hladinou, 
konstrukčně podmíněné nedostatečně provětrávané prostory, duté prostory konstrukcí, povrchy pod 
přístřeškem nebo částečně chráněné povrchy ve styku s agresivními látkami (výluhy ze stavebních 
hmot, rozmrazovací prostředky), povrchy vystavené kondenzaci, abrazivním vlivům, pohledové 
plochy. Velmi specifické podmínky z hlediska korozní agresivity nastávají u kolektorů, kde se projevuje 
vliv průsaku vody a vneseného znečištění rozpuštěnými solemi. Zvláštní pozornost je dále nutné 
věnovat částem konstrukcí, které jsou uložené v půdě a na rozhraní půda-atmosféra. 
 

5.1.1.3 Ke vzniku koroze může dojít rychleji při vystavení povrchu současnému působení mechanického  
a chemického namáhání (konstrukce v blízkosti silnic, na které je rozprašována směs rozmrazovacích 
prostředků a štěrku), nebo při lokálním zhoršení korozní agresivity atmosféry (štěrbiny, místa 
zadržující vodu a nečistoty apod.). Zóna postřiku rozmrazovacích prostředků se obecně předpokládá 
do vzdálenosti 15 m od silnice. 

 
5.1.2 Životnost systému protikorozní ochrany 

 
Životnost systému protikorozní ochrany musí být součástí zadávacích podmínek projektu – specifikace 
protikorozní ochrany včetně definice mezního poškození tohoto systému korozí (ČSN EN ISO 12944-1 
nebo jiný požadavek).  
 
Životnost nátěru je charakterizována jako očekávaná doba do první obnovy nátěrů. Životnost 
nátěrových systémů je rozdělena do čtyř kategorií: 
– nízká (L – low) do 7 let; 
– střední (M – medium) od 7 do 15 let; 
– vysoká (H – high) od 15 do 25 let; 
– velmi vysoká (VH – very high) přes 25 let. 
 

5.2 Příprava povrchu před aplikací nátěrů 
 

Povrch základního materiálu musí být před aplikací nátěrových hmot zbaven všech nečistot, volných 
korozních produktů, mastnot, rozpustných solí, vlhkosti, prachu a dalších látek, které zhoršují jakost 
následné povrchové úpravy.  
 
Důležitým faktorem při hodnocení kvality povrchu z hlediska vhodnosti pro aplikaci nátěru a kovových 
povlaků je kromě čistoty povrchu i jeho drsnost (kotevní profil).  
 
Na tom, do jaké míry se podaří povrch očistit a upravit, závisí kvalita a životnost následující povrchové 
úpravy. Základní postup čištění a přípravy povrchu je: 
– odmaštění; 
– odstranění rozpustných solí z povrchu (vysokotlakou čistou vodou); 
– odstranění rzi, okují a starých nátěrů (ručním/mechanizovaným čištěním nebo otryskáním); 
– odstranění prachu (ometením, vysokotlakým vzduchem nebo odsátím). 

  
5.2.1 Odmaštění 

 
Odstraňování tuků, olejů a jiné mastnoty je možné provádět: 
– odmašťováním v organických rozpouštědlech (technický benzín, speciální odmašťovací kapaliny 

s vyšším bodem varu apod.); 
– odmašťováním pomocí detergentů; 
– odmašťováním pomocí par. 

 
Volba typu odmaštění závisí zejména na rozsahu zamaštění povrchu, velikosti čištěné plochy, ekolo-
gických aspektech, případně požadavcích na nehořlavost čisticího prostředku. Odmaštění je nutné 
provádět ještě před otryskáváním. 
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Poznámka: Odmašťování pomocí chlorovaných uhlovodíků jako jsou např. perchloretylen, 
trichloretylen, metylchlorid je ZAKÁZÁNO. Používají se syntetická regenerovatelná rozpouštědla jako 
např. A-metylpyrolidon, alkylpolyglykoleter. 

 
5.2.2 Odstranění solí 

 
Odstranění solí se provádí oplachem ocelového povrchu čistou vodou. Oplach je obvykle realizován 
vysokotlakým čištěním. Je doporučován zejména při provádění obnovy stávajících NS nebo při 
aplikaci nátěrů na nové ocelové konstrukce vystavené vysokému koroznímu namáhání, jejichž svary 
byly zhotovovány za použití bazických elektrod. 
 

5.2.3 Ruční mechanické čištění povrchu 
 

Mezi mechanické způsoby čištění povrchu patří: 
– ruční nebo mechanizované otloukávání povrchu různými druhy kladívek a jehel; 
– kartáčování ocelovými kartáči; 
– broušení. 
 
Při mechanickém obrušování se povrch brousí až na čistý kov tvrdým brusivem. Výhodné jsou 
pneumatické nebo elektrické brusky pracující s vyměnitelnými kotouči různé velikosti, tvaru a zrnitosti 
abraziva. Kvalita ručního a mechanizovaného čištění je charakterizována jednotlivými stupni čistoty St, 
P St a P Ma podle požadavků norem ČSN EN ISO 8501-1 a ČSN ISO 8501-2.  
 
Poznámka: K lokálnímu čištění povrchu je nově možné použít ruční elektrické či pneumatické 
oklepávače a čistící pistole vybavené buď svazkem jehel v pohyblivé objímce, nebo sekáčem, které 
jsou vyměnitelné. Čistotu povrchu připraveného pomocí těchto prostředků lze lépe charakterizovat 
pomocí stupňů čistoty, které jsou určeny pro otryskávání. 
 

5.2.4 Otryskávání 
  
5.2.4.1 Čištění povrchu kovu abrazivním otryskáváním (viz ČSN EN ISO 8504-2) umožňuje zabezpečit jeho 

dokonalou přípravu pod nátěr. Předepsaný stupeň očištění je nutno zvolit v souladu s požadavky 
následných ochranných systémů a jejich životnosti. Otryskávání zajišťuje očištění povrchu na různé 
stupně čistoty (Sa 2, Sa 21/2 a Sa 3 podle ČSN EN ISO 8501-1 a ČSN ISO 8501-2). Poskytuje nejen 
čistý povrch, ale zajišťuje dosažení vhodné drsnosti (v závislosti na volbě otryskávacího prostředku), 
která přispívá k lepšímu zakotvení základních nátěrů. Po otryskání musí být povrchy vždy zbaveny 
prachu a zbytků abraziva.  

 
5.2.4.2 Volba vhodného abraziva pro otryskávání 

 
K tryskání se doporučuje použít jako abrazivního média speciálně tepelně upravovaných vysokopec-
ních strusek (např. Blast Grit – abrazivo), syntetický korund apod. Požadovaná zrnitost v rozmezí 0,20 
až 2,00 mm zabezpečuje dosažení požadované kvality povrchu s požadovanou optimální drsností 

(obvykle v rozsahu Rz 50 až 70 m). Použité abrazivo nesmí obsahovat těžké kovy a další toxické 
látky klasifikované podle zákona č. 350/2011 Sb. Abrazivo musí být také suché a nesmí obsahovat 
rozpustné soli, zejména chloridy. Dodavatel abraziva musí doložit prohlášení, že daný materiál nemá 
nebezpečné vlastnosti (zákon č. 350/2011 Sb.), potvrzené certifikačním osvědčením. 

 
Na stavbách, objektech a při údržbě systémů a zařízení ve městech či volném terénu, není dovoleno 
používat křemičitých písků, ani sekaných či drcených kovových částic. 
 

5.2.4.3 Pro účely přípravy povrchu pro aplikaci protikorozní ochrany nadzemních částí plynárenských zařízení 
lze použít k čištění metody tryskání vodním paprskem o vysokém tlaku. Termíny „čištění vodou“ nebo 
„otryskávání vodou“ se používají pro popis a definování čistících procesů a jen částečně definují 
vlastní proces. Hranice mezi těmito technikami může nastat při malém rozdílu tlaků, v závislosti na 
použití. Techniky používané pod hranicí 70 MPa jsou nazývány čištěním vodou.  

 
ČSN EN ISO 8501-4 udává níže uvedené definice, viz také SSPC-VIS 4/ NACE VIS 7: 
– nízkotlaké čištění vodou (LPWC) při tlaku nižším než 34 MPa; 
– vysokotlaké čištění vodou (HPWC) při tlaku od 34 MPa do 70 MPa;  
– vysokotlaké otryskávání (water jetting) od 70 MPa do 200 MPa; 
– ultra-vysokotlaké tryskání nad 200 MPa. 
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5.2.4.4 Technologie vysokotlakého otryskávání vodou (water jetting) o tlaku vyšším než 70 MPa je velmi 

vhodná v rámci údržbových prací, kdy se vysokým tlakem odstraní nepřilnavé vrstvy nátěrů, rzi apod. 
a navíc se odstraní znečištění rozpustnými solemi. Stupně čistoty včetně stupňů bleskové koroze se 
hodnotí podle ČSN EN ISO 8501-4. 

 
5.2.5 Hodnocení povrchu po čištění 
 
5.2.5.1 Hodnocení čistoty 
 

Stupeň čistoty povrchu musí být hodnocen vizuálně podle řady norem ČSN EN ISO 8501-1,3,4 
a ČSN ISO 8501-2. Obvykle je pod nátěry požadován stupeň čistoty Sa 2½.  Před nanášením nátěrů 
by povrch měl být rovněž zbaven všech nerovností, které mohou zhoršovat kvalitu výsledného 
povlaku. Jedná se zejména o místa, kam se nátěr nedostane (póry), nebo naopak odkud nátěr může 
stéci (rozstřik svarového kovu, ostré hrany u svarů, zápaly apod.). 
 
V Tabulkách 2a, 2b, 2c a 2d jsou uvedeny základní stupně tak, jak vyplývají z uvedených norem. 
Závazné vyhodnocení čistoty povrchu se provádí na základě obrazových příloh výše uvedených 
norem. Definovány jsou také stupně dříve natřeného ocelového podkladu. 

 
Tabulka 2a – Stupně otryskání 

 

Stupeň Popis 

Sa 1 Lehké otryskání 

Sa 2 Důkladné otryskání 

Sa 2½ Velmi důkladné otryskání 

Sa 3 Otryskání až na vizuálně čistý ocelový povrch 

P Sa 2 Důkladné místní otryskání 

P Sa 2½ Velmi důkladné místní otryskání 

P Sa 3 Místní otryskání na vizuálně čistý ocelový povrch 

 
Tabulka 2b – Stupně ručního a mechanizovaného čištění 

 

Stupeň Popis 

St 2 Důkladné ruční a mechanizované čištění 

St 3 Velmi důkladné ruční a mechanizované čištění 

P St 2 Důkladné místní ruční a mechanizované čištění 

P St 3 Velmi důkladné místní ruční a mechanizované čištění 

P Ma Místní strojní broušení 

 
Tabulka 2c – Otryskávání vodním paprskem 

 

Stupeň Popis 

Wa 1 Lehké otryskání paprskem o vysokém tlaku 

Wa 2 Důkladné otryskání paprskem o vysokém tlaku 

Wa 2½ Velmi důkladné otryskání paprskem o vysokém tlaku 

Wa 3 Otryskání paprskem o vysokém tlaku až na holý podklad  

 
Tabulka 2d – Popis stupňů bleskové koroze 

 

Stupeň Popis 

L Lehký stupeň bleskové koroze 

M Střední stupeň bleskové koroze 

H Vysoký stupeň bleskové koroze 
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5.2.5.2 Hodnocení drsnosti 
 

Kontrolní zkouška dosažení předepsaného stupně drsnosti povrchu se provádí pomocí komparátorů 
profilu povrchu nebo speciálním přístrojem (drsnoměrem) pro přesná měření veličin drsnosti. Všechna 
měření se provádí podle řady norem ČSN EN ISO 8503. 

 
5.2.5.3 Hodnocení klimatických podmínek  
 

Vlhkost na povrchu kovu je jedním z významných faktorů, které ovlivňují účinnost a celkovou životnost 
zhotoveného povlaku. Vždy před začátkem nanášení nátěrových hmot, v průběhu a případně při náhlé 
změně počasí se musí měřit teplota povrchu, teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. Tyto 
hodnoty musí být zaznamenány. Hodnota teploty rosného bodu, při které dochází ke kondenzaci 
vzdušné vlhkosti na sledovaném povrchu, se stanoví použitím termodynamické tabulky podle ČSN EN 
ISO 8502-4 nebo se odečte přímo na měřicím přístroji. Při aplikaci nátěrových hmot musí být měření 
výše uvedených veličin důsledně dodržováno.  

 
5.3 Základní typy ochranných povlaků 
 

Ochranné povlaky jsou vrstvy vytvořené na povrchu základního materiálu některou z technologií 
povrchových úprav. Tloušťka a přilnavost povlaků je zásadně ovlivněna použitým NS, danou techno-
logií nanášení a stavem povrchu základního materiálu před nanášením povlaků. Povlaky je možné 
rozdělit podle jejich chemické povahy do čtyř skupin: 
– organické;  
– anorganické nekovové; 
– kovové žárově stříkané; 

− kombinované (duplexní). 
 
5.3.1 Organické povlaky 
 

Organické povlaky jsou obecně povlaky z nátěrových hmot. Nátěrové hmoty se nanášejí v jedné nebo 
více vrstvách na povrch předmětu, na kterém vytvoří souvislý film – tzv. nátěr.  
 

5.3.1.1 Základní nátěr  
 

Základní nátěr zajišťuje vazbu mezi ocelovým povrchem a dalšími vrstvami NS. Vzhledem k tomu, že 
základní nátěr obsahuje různé protikorozní pigmenty, zajištuje ocelovému podkladu také protikorozní 
ochranu. Kvalita jeho provedení obvykle určuje životnost celého NS. Nanášení základního nátěru musí 
být provedeno okamžitě po očištění povrchu a za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky pro 
aplikaci.  
 

5.3.1.2 Podkladové nátěry  
 

Podkladové nátěry (mezivrstvy) mají za úkol doplnit celkový systém na předepsanou tloušťku, která je 
nutná k vytvoření bariéry mezi podkladem a expozičním prostředím. Nátěrové hmoty použité jako 
mezivrstvy musí být kompatibilní jak se základní, tak s vrchní vrstvou nátěru. 
 

5.3.1.3 Vrchní nátěry 
 

Vrchní nátěry tvoří poslední vrstvu nátěrového systému. Mezi základní požadavky kladené na tuto 
vrstvu jsou kompatibilita s předchozími vrstvami, odolnost danému prostředí včetně UV záření, 
odolnost proti změnám teploty i mechanickému namáhání. Vrchní nátěry musí vykazovat stálost 
barevného odstínu a plnit dekorativní a estetické požadavky. 

 
5.3.2 Anorganické nekovové povlaky 
 

Do této skupiny se řadí alkylsilikátové povlaky. Nejběžněji používanou nátěrovou hmotou je etyl-
silikátová základní NH s vysokým obsahem zinkového prachu. 

 
5.3.3 Kovové povlaky žárově stříkané 
 
5.3.3.1 Zhotovují se nástřikem roztavených kovů (Zn, Al nebo jejich slitin, případně slitin Mg) na podkladový 

kov. Používají se pro dlouhodobou ochranu ocelových konstrukcí při požadované životnosti nad 15 let. 
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Nástřik povlaku musí být proveden co možná nejdříve po přípravě povrchu a před tím, než se objeví  
viditelné zhoršení povrchu. V žádném případě by však neměla doba mezi přípravou povrchu a nástři-
kem povlaku přesáhnout 4 hodiny. 

 
Žárový nástřik kovů je možný pouze na konstrukce s tloušťkou stěny minimálně 3 mm (s výjimkou 
některých tvarově zpevněných profilů).  
 

5.3.3.2 Kovové povlaky vytvořené žárovým stříkáním jsou definovány minimální místní tloušťkou a přilnavostí. 
Tloušťka kovového povlaku se volí podle ČSN EN ISO 2063-1, s ohledem na korozní agresivitu, výběr 
přídavného (žárově stříkaného) materiálu, požadovanou životnost a další případné povrchové úpravy 
(nátěry).  

 
5.3.3.3 Pro zvýšení ochranné účinnosti, čistitelnosti a zlepšení vzhledu se utěsňují póry povlaku. Přirozeného 

utěsnění může být dosaženo oxidací kovového povlaku v atmosférických podmínkách. Umělého 
utěsnění může být dosaženo použitím vhodného nátěrového systému (vinylové, epoxidové, poly-
esterové nebo polyuretanové utěsňovací prostředky). Použité utěsňovací prostředky musí mít nízkou 
viskozitu, aby došlo k důkladné penetraci. Zvolený utěsňovací prostředek musí být také kompatibilní 
s žárově nastříkaným povlakem. Pokud se použije organický povlak, musí se vzít v úvahu jeho 
kompatibilita s utěsňovacím prostředkem. Utěsnění je zvláště žádoucí u hliníkových povlaků. Utěs-
něné kovové povlaky lze buď z estetických důvodů, nebo pro zvýšení životnosti ochranného systému 
opatřit nátěrem. Utěsňovací prostředek se musí nanést dříve, než povlak může vstřebat jakoukoliv 
vlhkost, obvykle je to několik hodin od zhotovení kovového povlaku; maximálně ve stejný pracovní 
den. Nátěry se nedoporučují provádět po přirozeném utěsnění kovového povlaku. 

 
5.3.4 Kombinované (duplexní) povlaky 
 
5.3.4.1 Pro prodloužení životnosti PKO je vhodné na kovový povlak, zhotovený nástřikem nebo ponorem do 

roztaveného kovu, aplikovat organický nátěrový systém. Systém PKO tvořený kovovým povlakem a 
organickým nátěrovým systémem je nazýván kombinovaný (duplexní) systém. Duplexní systém má 
mnohem delší životnost než součet životností obou povlaků použitých samostatně. Přítomnost 
kovového povlaku snižuje podkorodování nátěrové vrstvy a nátěrová vrstva chrání kovový povlak před 
předčasnou korozí. Předpokladem dlouhodobé životnosti je dobrá a trvalá přilnavost organického 
povlaku na kovovém povrchu.  
 

5.3.4.2 U metalizovaných povrchů většinou nebývá problém s přilnavostí, neboť samotný profil metalizované 
vrstvy je dobrým kotvícím profilem. Problémy s přilnavostí následně aplikovaných organických povlaků 
mohou nastat u žárově zinkovaných povrchů ponorem. V tomto případě je nutná správná příprava po-
vrchu a správná volba nátěrového systému. Norma ČSN EN ISO 12944-5 uvádí doporučení vhodných 
dodatečných nátěrových systémů, jak na žárově stříkaný, tak na žárově zinkovaný povrch ponorem.  

 
5.4 Podmínky pro aplikaci povlaků 
 
5.4.1 Aplikační podmínky 
 
5.4.1.1 Otryskané plochy musí být opatřeny základním nátěrem ihned po otryskání, přičemž nesmí být tyto 

práce prováděny za nepříznivých klimatických podmínek (vysoká relativní vlhkost, déšť a sněžení). 
Obecně je nutné akceptovat následující ustanovení: 
– nanášení nátěru (s výjimkou speciálních nátěrových hmot) není možné provádět při teplotě nižší 

než +5 °C, pokud není výrobcem nátěrové hmoty stanoveno jinak; 
– vodou ředitelné nátěrové hmoty jsou obvykle limitovány teplotou +10 °C; 
– teplota povrchu podkladového kovu musí být nejméně +3 °C nad rosným bodem, není-li 

v technických podmínkách výrobce stanoveno jinak; 
– veškeré povlaky je zakázáno zhotovovat na mokrý a orosený povrch; určité výjimky mohou být 

u speciálních materiálů. 
 

5.4.1.2 Aplikaci základního nátěru je obecně třeba provést v co nejkratším časovém intervalu po přípravě 
povrchu. Nejdelší prodleva se doporučuje maximálně 4 hodiny po očištění. Za příznivých klimatických 
podmínek je možné tuto dobu prodloužit, ale základní vrstva NS musí být vždy provedena v jedné 
pracovní směně s otryskáním, případně očištěním. 
 
Poznámka: V případě, že dojde ke kondenzaci vlhkosti v průběhu prací nebo při delším přerušení 
prací, je nutno tyto práce přerušit a před novým zahájením nanášení čištění opakovat. 
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5.4.2 Příprava a kontrola nátěrových hmot pro aplikaci 
 
5.4.2.1 Před zahájením aplikace vybraného nátěrového systému je nutno provést komplexní kontrolu dodávky 

jednotlivých nátěrových hmot. Před aplikací a v jejím průběhu musí být provedeno ověření nátěrových 
hmot, zejména z následujících hledisek: 
– kontrola stavu jednotlivých šarží nátěrových hmot, data výroby (záruční doby); 
– kontrola fyzikálně-chemických parametrů podle údajových listů dodavatele;  
– zda existující sediment jde snadno zpětně rozmíchat; 
– není-li na povrchu škraloup, který by mohl být při rozmíchávání vmíchán do nátěru; 
– zda je dodaný sortiment skutečně použitelný v daných místních podmínkách. 
 

5.4.2.2 Nátěrové hmoty je nutno míchat v čistých nádobách, bez zbytků starých nátěrových hmot nebo jiných 
nečistot. K míchání se používají ruční dřevěná míchadla nebo míchadla s elektrickým pohonem. 
Míchací zařízení musí být udržováno v čistém stavu bez zbytků jiných nátěrových hmot. 
 

5.4.2.3 Ředění nátěrových hmot musí být prováděno v souladu s technickými podmínkami a doporučeními 
výrobce pro daný typ aplikační techniky. K ředění je možné použít pouze originální, výrobcem 
dodávané, ředidlo. Dvousložkové nátěrové hmoty nesmí být dořeďovány v průběhu nanášení, 
zejména pokud dochází k jejich houstnutí na konci doby zpracovatelnosti. 

 
Poznámka: Přesný postup pro přípravu a zacházení s nátěrovým systémem je dán technicko-
dodacími podmínkami výrobce pro konkrétní aplikovaný nátěrový systém a je nutné ho vždy dodržet. 

 
5.4.3 Skladování nátěrových hmot 
 
5.4.3.1 Nátěrové hmoty musí být skladovány v čistých, suchých, větraných a temperovaných prostorách 

zabezpečených proti úniku nebezpečných látek. Nátěrové hmoty se skladují výhradně v původních 
uzavřených obalech. 
 

5.4.3.2 Nátěrové hmoty musí být skladovány při teplotách nad +5 °C a pod +30 °C, pokud není výrobcem 
v technických listech specifikováno jinak. Disperzní (vodou ředitelné) nátěrové hmoty je nutno při 
přepravě a skladování chránit před mrazem.  
 

5.4.3.3 Na zvláštním místě odděleně od ostatních nátěrových hmot se skladují: 
a) nátěrové hmoty obsahující toxické sloučeniny; 
b) organické peroxidy používané jako katalyzátory pro polyesterové nebo vinylesterové nátěrové 

hmoty; 
c) prázdné obaly určené k vrácení nebo likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  

 
5.4.4 Likvidace zbytků nátěrových hmot a obalů 

 
5.4.4.1 Veškeré odpady, tj. použité štětce, válečky, rukavice, prázdné plechovky, nádoby, prázdné obaly 

apod., se shromažďují ve vyhrazených kompaktních kontejnerech a likvidují se jako nebezpečný 
odpad. Všechny zbytky nátěrových hmot, obaly od nátěrových hmot, odmašťovadla, znečištěná 
ředidla či jiné látky, obsahující nežádoucí škodliviny nebo toxické sloučeniny ohrožující životní 
prostředí, musí být ukládány do speciálních utěsněných kontejnerů. Likvidace veškerých odpadů musí 
být prováděna v souladu s příslušnými zákony3).  
 

5.4.4.2 Likvidace odpadů smí být prováděna výhradně odbornou firmou, která je oprávněná k podnikání 
s odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb.  
 

5.4.4.3 Každý subjekt zajišťující protikorozní ochranu je povinen ověřit, zda odborná firma, které je odpad 
předáván, je oprávněná s těmito odpady nakládat. Tato povinnost se vztahuje také na majitele, resp. 
provozovatele, na jejichž zařízení je protikorozní ochrana prováděna. 

 
5.5 Způsob aplikace povlaků 
 

Aplikace nátěrových systémů se provádí přednostně vhodnými stříkacími zařízeními, případně je lze 
provádět ručním nanášením. 

 
 

 
3) Zákon č.185/2001 Sb., zákon č. 350/2011 Sb. 



 
TPG 920 23 – konečný návrh 9. 9. 2020  

Platnost od  15 

 
 
5.5.1 Pneumatické (vzduchové) stříkání 
 

Potřebný tlak je zajišťován kompresorem, za kterým musí mít zařazen odlučovač oleje a vody. Stříkání 
je zakázáno pro aplikaci nátěrových hmot s obsahem toxických pigmentů (suříku, chromanových 
pigmentů) a nelze ho použít u některých nátěrových hmot, které vytvářejí při stříkání vlákna 
(např. chlorkaučuk). V současné době se doporučuje používání nízkotlakých stříkacích pistolí, které 
umožňují nanášení nátěrových hmot s minimálním rozstřikem do okolí. 
 

5.5.2 Vysokotlaké stříkání (bezvzduchové, airless) 
 

Nátěrová hmota je do stříkací pistole dopravována vysokotlakým čerpadlem. Výrazně se snižuje 
množství potřebných ředidel, prostřik nátěrových hmot a nároky na intenzitu odsávání. Speciální 
zařízení umožňují stříkaní bezrozpouštědlových nátěrových hmot při zvýšené teplotě.  Pro zpracování 
nátěrových hmot a jejich aplikaci je nutné, aby se aplikační firma prokázala certifikátem firmy 
dodávající NH, že je poučena a zná technologii aplikace daných NH.  
 

5.5.3 Ruční nanášení 
 
5.5.3.1 Ruční nanášení nátěrů prováděné za použití vhodných štětců nebo válečků se uplatňuje zejména 

tehdy, pokud prostorové nebo jiné důvody brání účelnému použití některé ze stříkacích technologií. 
Použití ručního nanášení je vhodné také při opravách drobných, lokálních vad nátěrů.  
 

5.5.3.2 Pomůcky pro ruční nanášení musí být používány vždy jen pro jeden druh a odstín nátěrové hmoty. Po 
skončení prací musí být provedeno jejich vyprání ve vhodných rozpouštědlech nebo ředidlech 
s následným vysušením, případně uložením v nádobě s rozpouštědlem. 
 

5.5.3.3 Nanášení základní nátěrové hmoty válečkem je zakázáno. 
 
5.5.3.4 Pro dlouhodobou životnost je důležité celistvé a rovnoměrné pokrytí všech ploch konstrukce, tzn. také 

koutů, svarů a hran. Z tohoto důvodu je nutné použít pro všechny aplikace zhotovování pásových 
nátěrů, tj. aplikace nátěru na svary, hrany, kouty a ostatní obtížně přístupná místa OK štětcem v každé 
vrstvě nátěrového systému. 

 
 
6 NÁVRH NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU 
 
6.1 Obecně 
 
6.1.1 Volba vhodných nátěrových systémů se řídí celou řadou požadavků a kritérií, na jejichž základě lze 

provést výběr vhodné skladby nátěrového systému. Tato kritéria jsou popisována v 5.1. Všechny 
relevantní skutečnosti, které mají vliv na návrh nátěrového systému, by měly být zpracovány ve formě 
tzv. specifikace. Postup zpracování specifikací jak pro nové, tak pro údržbové nátěry je podrobně 
popsán v ČSN EN ISO 12944–8. 
 

6.1.2 Základní podmínkou pro použití nátěrových systémů je ověření jejich fyzikálně mechanických 
a ochranných vlastností standardizovanou soustavou zkoušek v akreditované laboratoři, případně 
protokolem o provedeném šetření na exponovaných konstrukcích. Protokol musí být vystaven 
odborně způsobilou osobou, viz 4.2. 

 
6.1.3 Pro volbu vhodného nátěrového systému (pojivové báze, počtu vrstev atd.) lze využít ČSN EN ISO 

12944-5, kde jsou uvedeny doporučované nátěrové systémy pro základní konstrukční materiály 
(konstrukční ocel, pozinkovaná ocel, ocel s žárovým nástřikem kovového povlaku) a korozní agresivitu 
prostředí. Funkčnost ochranných povlaků vytvořených z nátěrů na ocelovém podkladu závisí 
významně na stavu ocelového povrchu, kvalitě jeho provedení a expozičních podmínkách. Pro 
vysokou (15 až 25 let) a velmi vysokou životnost (nad 25 let) připouští norma ČSN EN ISO 12944-5 
nejnižší stupeň čistoty povrchu Sa 21/2 . Při návrhu je nutné, aby jednotlivé vrstvy nátěrového systému 
byly barevně odlišeny. 

 
6.2 Příklady nátěrových systémů 
 
6.2.1 Příklady uvedené v Příloze 1 představují základní typy složení systémů PKO. Je možné použít i jinou 

vhodnou kombinaci nátěrového systému, ale v tomto případě musí být zajištěno, že při dodržení 
předepsaných podmínek zpracování bude dosaženo požadované životnosti.  
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6.2.2 V rámci jednoho NS se doporučuje používat nátěrové hmoty vždy od jednoho výrobce. V případě 
jakýchkoliv pochybností a nejasností je nutné konzultovat problematiku se zástupcem dodavatele 
nátěrových hmot. 
 

6.3 Řešení PKO na přechodech země-vzduch 
 
6.3.1 Protikorozní ochrana v místech, kde potrubí, případně i jiné ocelové konstrukce, přechází z půdního 

prostředí do atmosféry, musí být provedena se zvláštní pečlivostí, neboť na tomto rozhraní jsou 
systémy protikorozní ochrany podrobeny zvýšenému namáhání jednak střídáním teplot, teplotními 
rozdíly, střídáním vlhkosti, degradačnímu vlivu UV záření a mezním mechanickým namáháním. 
Izolace je zde prakticky ve vertikální poloze vystavena soustředěnému působení výše uvedených vlivů 
a systémy vyvinuté pro aplikaci do půdy nebo naopak do atmosféry neodolávají spolehlivě komplexu 
namáhání a exponování v místě nadzemních přechodů. 
 

6.3.2 V Příloze 2 je uveden odzkoušený příklad řešení přechodu země-vzduch, který byl aplikován na 
nadzemních přechodech, např. na kompresních stanicích, povrchových technologiích podzemních 
zásobníků plynu, trasových uzávěrech. Takto navržený systém je určen pro vysokou až velmi vysokou 
životnost. 

 
 
7 KONTROLA KVALITY OCHRANNÝCH POVLAKŮ 
 
7.1 Obecně 
 
7.1.1 Provádění prací protikorozní ochrany musí být dozorováno ve všech stádiích prováděné akce. Dozor 

musí být prováděn náležitě kvalifikovanými a zkušenými osobami. Míra dozoru (inspekční činnosti) je 
závislá na rozsahu a důležitosti projektu, stupni obtížnosti prací a místních podmínek, typu nátěrů 
i předpokládané životnosti. Příklad inspekčního protokolu je v Příloze 5. 
 

7.1.2 Kontroly zahrnují: 
– kontrolu nátěrových hmot (ověření hodnot deklarovaných výrobcem, tvorba škraloupu, plavání 

pigmentů, rozmíchatelnost, měření konzistence pro zvolenou technologii nanášení, rozliv apod.); 
– kontrolu přípravy povrchu;  
– kontrolu podmínek při zhotovování protikorozní ochrany; 
– kontrolu technologie nanášení (používání válečků, zhotovování pásových nátěrů, způsob 

míchání, ředění a tužení nátěrových hmot, počet vrstev apod.); 
– kontrolu a ověření vlastností zhotovených povlaků. 

 
7.2 Způsob organizace a provádění kontroly 
 
7.2.1 Zhotovitel ochranných povlaků 
 

Zhotovitel je odpovědný za provedení prací a vlastní dozor v celém průběhu prací spojených se 
zhotovováním protikorozní ochrany. Před začátkem prací povrchových úprav uvedeného rozsahu 
předkládá zhotovitel objednateli přesný technologický postup, včetně plánu kontrol, který je po 
odsouhlasení základním vodítkem pro kontrolní činnost. Tento technologický postup by měl být 
s technickým dozorem investora předem konzultován a sladěn s příslušnými platnými normami. 

 
7.2.2 Základní povinnosti stavebního dozoru zhotovitele (SDZ) 

 
SDZ musí vést stavební deník (podle rozsahu stavby a požadavkům investora), ve kterém jsou uvede-
ny všechny důležité a rozhodující skutečnosti, které mají vliv na kvalitu jednotlivých provedených kro-
ků protikorozní ochrany. Mezi základní povinnosti SDZ, s ohledem na použitou technologii NS, patří: 
– kontrola stavu a způsobilosti dodaných nátěrových hmot; 
– kontrola přípravy nátěrové hmoty pro zamýšlenou aplikační technologii (ředění, míchání natuže-

ných nátěrových hmot, dodržení času mezi natužením a vlastní aplikací, dodržení maximálního 
času pro zpracování natužené směsi apod.); 

– měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, teploty povrchu podkladu a stanovení rosného bodu 
k účelu vydání písemného pokynu pro zahájení prací se zápisem do stavebního deníku; 

– kontrola způsobu a podmínek přípravy povrchu, případně způsobu provádění žárového nástřiku 
základové ochranné vrstvy; 

– hodnocení stavu povrchu po operaci čištění a přípravy povrchu; 
– kontroly dodržování časového intervalu mezi očištěním povrchu a další povrchovou úpravou; 



 
TPG 920 23 – konečný návrh 9. 9. 2020  

Platnost od  17 

 
 
– měření jednotlivých vrstev ochranného systému; 
– měření celkové tloušťky žárově stříkaného povlaku před prvním nátěrem; 
– kontroly plnění podmínek nanášení prvního utěsňujícího nátěru ve stejný den jako je prováděn 

žárový nástřik kovového povlaku kovu; 
– kontroly celistvosti nanesení jednotlivých vrstev nátěrového systému; 
– kontroly provádění pásových nátěrů; 
– kontroly plnění technických podmínek stanovených výrobcem pro zpracování a aplikaci 

nátěrových hmot; 
– účast na všech kontrolních zkouškách zajišťovaných zhotovitelem; 
– vedení záznamů ve stavebním deníku o všech provedených zkouškách a jejich výsledcích. 

 
Ve stavebním deníku musí být uvedena i jména všech pracovníků, kteří provádějí přípravu povrchu, 
žárové nástřiky, aplikační práce, kontrolu apod. SDZ musí být na stavbě po celou dobu provádění 
přípravných a aplikačních prací.  

  
7.2.3 Odborný dozor pověřený objednatelem, tj. technický dozor investora (TDI) 

 
7.2.3.1 TDI provádí namátkové kontroly průběhu prací, plnění smluvních podmínek a dodržování jednotlivých 

kroků schváleného technologického postupu.  
 

7.2.3.2 V případě podezření na nedodržení technologického postupu, případně kvality zhotovené protikorozní 
ochrany, provádí TDI kontrolu přilnavosti nátěru (destruktivní zkoušky podle ČSN EN ISO 2409, ČSN 
EN ISO 4624 nebo ASTM D 3359-17), případně pórovitosti pomocí nízko či vysokonapěťových 
detektorů, podle technických podmínek dodavatele nátěrového systému. 

 
 Poznámka: Všechny použité měřicí přístroje musí být kalibrované a musí mít platný kalibrační list. 
 
7.2.3.3 Za zvláštních okolností či při kritických podmínkách pro provádění prací (např. nepříznivé klimatické 

podmínky, dlouhá časová prodleva mezi aplikací základního nátěru a dalších vrstev) je TDI povinen 
zúčastnit se měření či rozhodovacích jednání pro pokračování prací, mezioperačních kontrol či 
posouzení stávajícího stavu.  
 

7.2.3.4 Důležitým předpokladem dobré práce je vybavení TDI určitými pravomocemi, které by měly být 
předem specifikovány. Jedná se zejména o možnost zastavení prací při nedodržování odsouhlase-
ného technologického předpisu. 

 
7.3 Kontrola kvality zhotovených povlaků 
 
7.3.1 Vzhledové hodnocení nátěrů 
 

Při hodnocení vzhledu nátěrů se kontroluje zejména: 
– rovnoměrnost nanesení povlaku na všechny plochy (tahy po štětci, povlak se vzhledem 

pomerančové kůry, suchý střik apod.); 
– překrytí hran; 
– vady jako jsou potekliny, trhliny, puchýře, prorezavění, praskání, odlupování, výskyt pórů 

a nespojitosti povlaku; 
– výskyt nečistot v zaschlém nátěru; 
– jednotný barevný odstín a lesk. 
 
Vizuální hodnocení vad povlaku jako jsou puchýře, prorezavění, praskliny, odlupování, křídování, 
nitková koroze apod. se provádí podle souboru norem ČSN EN ISO 4628. 
  
Zjištěné vady musí být opraveny v souladu s jakostními parametry dohodnutými před zhotovováním 
nátěrů.  

 
7.3.2 Tloušťka nátěru 
 
7.3.2.1 Tloušťka nátěru je jedním z nejdůležitějších kritérií určujících ochranné vlastnosti nátěru. Při uvádění 

naměřených hodnot je nutné vzít v úvahu stav podkladového materiálu, např. otryskaný povrch, 
zbytky přilnavé rzi nebo původních nátěrů. Drsnost povrchu, která vznikne po čištění otryskáváním 
v závislosti na použitém druhu tryskacího materiálu, stavu čištěného povrchu apod., může zkreslit 
konečný výsledek, zejména v případě nátěrových systémů o nižších tloušťkách. Pro získání skutečné 
hodnoty tloušťky suchého povlaku je nutné provést vhodnou korekci. Pro tryskané povrchy podle  



 
TPG 920 23 – konečný návrh 9. 9. 2020  

Platnost od  18 

 
 

ČSN EN ISO 8503-1 jsou doporučené korekční hodnoty uvedeny v normě ČSN ISO 19840. Tyto 
korekční hodnoty se od hodnoty tloušťky naměřené sondou kalibrovanou na hladký etalon odečítají. 
Jinou možností je provést kalibraci měřicího přístroje na otryskaný povrch. Korekční hodnoty jsou 
uvedeny v Tabulce 3. Měření jsou nedestruktivní a provádí se podle normy ČSN EN ISO 2808.  
 

Tabulka 3 – Korekční hodnoty pro tryskané povrchy podle ČSN ISO 19840 
 

Profil povrchu podle ČSN EN ISO 8503-1 
Korekční hodnota 

 [µm] 

Jemný (< 60 µm) 10 

Střední (≥ 60 µm < 100 µm) 25 

Hrubý (≥ 100 µm < 150 µm) 40 

 
7.3.2.2 Kritéria tloušťky suchého filmu: 

– tloušťky suchého filmu nižší než 80 % nominální tloušťky jsou nepřípustné;  
– počet měření se zjištěnou tloušťkou suchého filmu nižší, než je požadovaná (nominální) tloušťka, 

nesmí přesáhnout 20 %, přičemž průměrná hodnota musí být shodná nebo větší než nominální;  
– maximální tloušťka suchého nátěrového filmu nesmí být vyšší než trojnásobek nominální 

tloušťky, pokud není v technických listech nebo specifikaci nátěrového systému uvedeno jinak. 
 
7.3.3 Přilnavost nátěru 
 
7.3.3.1 Přilnavost nátěru je významným parametrem jakosti povlaku, jedná se však o zkoušku destruktivní, 

která se obvykle používá ve sporných případech nebo při podezření na nedodržení technologického 
postupu. V případě, že je poškození nově zhotovené protikorozní ochrany nežádoucí, je možné 
provést zkoušku na referenčních deskách, které jsou zhotoveny na stejném podkladovém materiálu 
a za stejných podmínek jako vlastní protikorozní ochrana.  
 

7.3.3.2 Stanovení přilnavosti se provádí mřížkovou zkouškou (podle ČSN EN ISO 2409), kterou je možné 
empiricky stanovit přilnavost nátěrů do tloušťky 250 μm. Přilnavost nátěrů vyšších tlouštěk je vhodné 
stanovit odtrhovou zkouškou podle ČSN EN ISO 4624. Při odtrhové zkoušce měříme skutečnou 
adhezi nátěru vyjádřenou v MPa. Přilnavost lze také stanovit křížovým řezem, který se provádí a hod-
notí podle amerického standardu ASTM D 3359-17; tato zkouška není limitována tloušťkou povlaku. 
 

7.3.3.3 Metodika provádění těchto zkoušek je uvedena v Příloze 3. 
 
7.3.4 Pórovitost nátěru 
 
7.3.4.1 Pro měření této kvalitativní veličiny se používají nízkonapěťové a vysokonapěťové metody, které 

signalizují průnik elektrického napětí k podkladovému kovu. Zkouší se např. podle TPG 920 24, DIN 
55670 (nebo podle ASTM D 5162-15 a ČSN EN ISO 29601).  
 

7.3.4.2 Pórovitost se zkouší u povlaků, které budou exponovány agresivnímu koroznímu prostředí, např. 
ponor ve vodě nebo chemikáliích, uložení do země, povlaky s izolačními vlastnostmi, přechody země-
vzduch.  

 
7.3.4.3 Zkoušku není možné provádět u vodivých povlaků; u povlaků s vysokým obsahem kovů (Zn, Al, apod.) 

v sušině je nutné pečlivě vyhodnotit vzniklou situaci, protože obvykle se tyto nátěry používají jako 
základní a následně jsou na ně naneseny další vrstvy nátěrového systému. 

 
7.4 Kontrolní plochy 
 
7.4.1 Především v případech provádění protikorozní ochrany u rozsáhlých konstrukcí nebo potrubních 

systémů se doporučuje provést tzv. kontrolní plochy. Kontrolní plochy udávají odsouhlasený 
a akceptovatelný standard prací povrchových úprav na všech stupních technologického postupu. Při 
odsouhlasení a zakotvení ve smluvních podkladech mohou být použity i pro účely garance. Musí být 
zhotoveny v místech, kde je korozní zatížení typické pro celé stavební dílo.  
 

7.4.2 Příprava povrchu a aplikace povrchové ochrany na kontrolních plochách musí být provedeny podle 
stanoveného technologického postupu za účasti zainteresovaných stran. Všechny kontrolní plochy 
musí být zdokumentovány, označeny a o jejich přípravě musí být vypracován písemný záznam. 
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7.4.3 Doporučovaný počet kontrolních ploch vzhledem k velikosti konstrukce jsou uvedeny v ČSN EN ISO 
12944-7, viz Tabulka 4. 

 
Tabulka 4 – Počet kontrolních ploch podle ČSN EN ISO 12944-7 

 

Natíraná plocha konstrukce  
[m2]  

Doporučený počet kontrolních 
ploch 

Doporučený podíl kontrolních ploch 
k ploše celé konstrukce 

[%] 

≤ 5000 1 0,3 

>5000 ≤ 10000 2 0,3 

>10000 ≤ 25000 3 0,2 

>25000 ≤ 50000 4 0,15 

> 50000 5 0,1 

 
 7.5 Kritéria hodnocení nově zhotovených povlaků 
 
 7.5.1 Hodnocení stavu povrchové úpravy může být prováděno po čtyřech až pěti týdnech od ukončené 

aplikace poslední vrstvy NS, tzn., že povlak bude vytvrzen a dosáhne konečných vlastností.  
 

Při hodnocení se provádí: 
– vzhledové hodnocení; 
– hodnocení tloušťky – nedestruktivním měřením; 
– stanovení přilnavosti – v případě pochybností o dodržení technologického předpisu.  
 
Požadované hodnoty pro přejímku u nově zhotovených povlaků jsou uvedeny v Tabulce 5. 

 
Tabulka 5 – Požadované hodnoty pro přejímku nově zhotovených povlaků 

 

Druh 
hodnocení 

Vlastnosti Postup 
Výsledek  

 vyhovující  

Vzhledové 
hodnocení 

(vznik defektů) 

Stopy po tazích štětcem, vzhled 
pomerančové kůry 

vizuálně akceptovatelné 

Nedotřená místa, nízká kryvost NH vizuálně 0 % plochy 

Puchýře, kráterky ČSN EN ISO 4628-2 0(S0)1) 

Prorezavění  ČSN EN ISO 4628-3 st. Ri 01) 

Trhlinky ČSN EN ISO 4628-4 0(S0)1) 

Odlup ČSN EN ISO 4628-5 0(S0)1) 

Fyzikálně 
mechanické 

vlastnosti 

Tloušťka jednotlivých vrstev nátěrů ČSN EN ISO 2808 
odpovídá-li pravidlu 80-20 
 (ČSN EN ISO 12944-5)2) 

Tloušťka NS ČSN EN ISO 2808 
odpovídá-li pravidlu 80-20 
 (ČSN EN ISO 12944-5)2) 

Přilnavost mřížkou ČSN EN ISO 2409 st. 0-1 

Přilnavost kříž. řezem ASTM D 3359-17 st. 5A 

Přilnavost odtrhem ČSN EN ISO 4624 3 MPa3) 

Vysvětlivky: 
0(S0)         bez defektů 
st. Ri 0       0 % plochy;  
 
Poznámky: 
1) Odlišné výsledky než uvedené jsou nevyhovující. 
2) Tloušťka nátěrů se považuje za vyhovující, odpovídá-li pravidlu 80-20. Jsou nepřípustné tloušťky suchého filmu 

nižší než 80 % nominální tloušťky. Počet hodnot nižších, než je požadováno, nesmí přesáhnout 20 %. Maximální 
tloušťka suchého filmu nesmí být větší než trojnásobek nominální tloušťky suchého filmu (pokud není výrobcem 
stanoveno jinak). 

3) Nesmí dojít k adheznímu lomu od podkladu (A/B) při hodnotě nižší než 5 MPa. V případě kohezních lomů je možné 
akceptovat i hodnotu nižší (v tomto případě je nutné vycházet z doporučení dodavatele nátěrových hmot). 
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7.5.2 V případě hodnocení přilnavosti nátěrů k podkladovému kovu odtrhovou zkouškou se použije jednotná 

metodika:  
– použití vteřinového lepidla na bázi kyanoakrylátů, vyznačující se krátkou dobou vytvrzení;  
– doba vytvrzení lepidla je 30 min při teplotě min. 10 °C; použitá lepidla nesmí při styku s nátěrem 

po dobu odpovídající vytvrzení lepidla poškodit povlak nebo jím pronikat. 
 

 7.5.3 V některých případech je možné požadovat zhotovení referenčních vzorků – desek, na kterých se 
provede vyhodnocení destruktivními zkouškami (odtrhová zkouška, mřížková zkouška, zkouška 
X-řezem).  
 

 7.5.4 Výskyt nečistot v zaschlém nátěru je neakceptovatelný. Pokud se vyskytují, musí být tato místa opra-
vena v souladu s technologickým předpisem 

 
 
8 OBNOVA OCHRANNÝCH POVLAKŮ 
 
8.1 Obecně 
 
8.1.1 Po uplynutí předpokládané životnosti protikorozní ochrany se provede vyhodnocení stavu konstrukce 

a podle stavu nátěrového systému (prokorodování, podkorodování, přilnavosti vrstev) se provede cel-
ková (všechny uvažované vrstvy včetně předúpravy povrchu) nebo jen částečná obnova protikorozní 
ochrany nátěrovým systémem. V případě částečné obnovy protikorozní ochrany je nutné použít nátě-
rovou hmotu na stejné pojivové bázi nebo ověřit kompatibilitu stávající a nové nátěrové hmoty. Pro 
zpracování specifikací prací spojených s údržbou je možné využít doporučení ČSN EN ISO 12944-8. 

 
8.1.2 Životnost zvoleného systému protikorozní ochrany se mění s korozní agresivitou prostředí. Obecně lze 

konstatovat, že životnost kovových povlaků odpovídá jejich tloušťce a korozní rychlosti povlakového 
materiálu v daném prostředí. Relativně jednoduché je určení životnosti zinkových žárových povlaků, 

kde jsou korozní úbytky v čase expozice konstrukce téměř lineární – max. 2 m.r-1 pro prostředí 
s korozní agresivitou stupně C3, viz ČSN EN ISO 9224. Podle ČSN EN ISO 14713-2 je možné 
životnost protikorozní povrchové úpravy žárovým zinkováním prodloužit aplikací nátěrového systému 
v případě, že zbytková tloušťka žárově zinkovaného povlaku je minimálně 20–30 μm. 
 

8.1.3 Žárově stříkané povlaky jsou podle ČSN EN ISO 2063-1 aplikovány v takových doporučených 
minimálních tloušťkách, aby životnost kovového povlaku dosáhla cca 30 let. Tyto minimální tloušťky 
jsou pak odlišné podle typu kovového povlaku, možnosti následné aplikace nátěrů a typu prostředí 
expozice.  

 
8.2 Hodnocení stavu existujících nátěrových systémů  
 
8.2.1 Stav existujících nátěrů za účelem jejich obnovy a údržby musí být vyhodnocen jednak z hlediska 

degradace samotných nátěrů, tj. intenzity, množství a rozsahu obecných vad, a jednak z hlediska 
vlastního stavu povrchu pod nátěrem, tzn. rozsahu a typu korozního napadení. Na základě 
provedených hodnocení se určí, zda bude provedena částečná nebo celková obnova povrchu 
a aplikace povrchových úprav, včetně kompletní přípravy povrchu na příslušných zařízeních. 
  

8.2.2 Hodnocení stavu existujících nátěrů i stupně korozní degradace povrchu se provádí podle souboru 
norem ČSN EN ISO 4628. Vizuálně se vyhodnotí výskyt puchýřků, stupeň prokorodování, praskání, 
odlupování, křídování, případně výskyt nitkové koroze. Stanoví se přilnavost (jednotlivých vrstev nebo 
celého nátěrového systému) a v místech s korozním napadením se vyhodnotí stav podkladového 
kovu, případně se vyhodnotí korozní úbytky. Podle získaných výsledků se provede návrh dalšího 
postupu (částečná nebo celková obnova PKO). 
 

8.2.3 Rozhodnutí o opravě NS musí být předem konzultováno s konkrétním výrobcem nátěrových hmot. Pro 
ověření doporučení výrobce je vhodné připravit a natřít zkušební plochy. 
 

8.3 Návrh způsobu obnovy povlaku 
 
8.3.1 Částečná (místní) obnova  

 
Přistupujeme k ní tehdy, jestliže PKO je v dobrém stavu, přilnavost je dostatečná, nedochází k samo-
volnému odlupu jednotlivých vrstev ani celého systému PKO, prokorodování se vyskytuje na ploše 
menší než Ri 3, tj. 1 % celkové plochy. 
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8.3.2 Celková obnova  
 
První větší údržba nátěru by se obvykle měla provádět z důvodu ochrany proti korozi tehdy, jakmile 
asi 10 % povlaků dosáhne stupně Ri 3 definovaného v ISO 4628-3. Provádí se u silně poškozených 
a prokorodovaných PKO s nízkou přilnavostí. Prokorodování se vyskytuje na ploše hodnocené 
stupněm Ri 3 až Ri 4, obvykle je větší než 5 % celkové plochy. 

 
8.4 Návrh nátěrového systému při celkové obnově  
 
8.4.1 U návrhu nátěrového systému se při celkové obnově vychází ze shodných principů a pravidel jako 

u volby nátěrového systému nových konstrukcí, včetně přípravy povrchu. 
 

8.4.2 V případě poškozených původních nátěrových systémů je nutno tyto nátěry důkladně odstranit, 
nejlépe otryskáním. Otryskání zabezpečí povrch zbavený zejména korozních produktů, zbytků 
degradovaných nátěrů a současně dosažení potřebného kotevního profilu povrchu. Po očištění 
povrchu je nutné důkladně odstranit všechny nečistoty, prach a zbytky po otryskání. V případě, že 
nelze provést abrazivní otryskání, je žádoucí, aby se ještě před ručním/mechanizovaným čištěním 
povrchu provedlo vysokotlaké čištění vodou. 
 
Poznámka: Pokud chceme povrch dokonale zbavit jakýchkoliv zbytků původního nátěru s docílením 
povrchu ve stavu kovového lesku, bez jakýchkoliv zbytků korozních produktů (stupeň čistoty Sa 2½ 
nebo Sa 3), při současném dosažení optimálního kotevního profilu, je nutno provést intenzivní 
abrazivní tryskání povrchu s vhodně volenou velkosti abrazivního zrna. Při několikanásobném 
opakovaném tryskání však může dojít ke zmenšení drsnosti.   
 

8.4.3 Pro návrh nátěrového systému pro obnovu je nutné použít nátěrovou hmotu na stejné pojivové bázi 
nebo ověřit kompatibilitu stávající a nové nátěrové hmoty. V každém případě je nutné pečlivě 
dodržovat pravidla pro přípravu povrchu podle ČSN ISO 8501-2 a následně aplikaci nátěrového 
systému, včetně doporučených tlouštěk.  

 
 
9 ZHOTOVOVÁNÍ A OBNOVA POVLAKŮ V KOLEKTORECH A PODOBNÝCH PROSTORECH  
 

Vzhledem k velmi náročným podmínkám při zhotovování nebo obnově PKO v kolektorech 
a podobných prostorách, je nutné přistupovat k řešení problematiky vždy individuálně. K zajištění 
vhodných podmínek pro PKO je nutné využít všechny dostupné prostředky, např. úprava prostředí 
pomocí ventilátorů, použití vhodných nátěrových systémů.  
 
V případě opravných prací je nutné vzít v úvahu, že životnost takových povlaků bude nižší než 
u nových konstrukcí a bude záviset na kvalitě přípravy povrchu a dodržení aplikačních podmínek 
(teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu, teploty povrchu). 

 
 
10 SPECIÁLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ POVLAKY 
 

Tento předpis se nevztahuje na protipožární povlaky. 
 
 

11 HYGIENICKÉ, POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 
 

Za dodržování uvedených zásad ochrany zdraví, bezpečnostních a požárních předpisů i ochrany 
životního prostředí zodpovídá zhotovitel. Všechny tyto zásady musí být uvedeny v konkrétním 
technologickém postupu pro danou akci. 

 
11.1 Bezpečnost a hygiena při práci s nátěrovými hmotami 
 
11.1.1 Nátěrové hmoty (laky, emaily, tmely, ředidla, katalyzátory, tužidla, pomocné přípravky) jsou látky 

škodlivé lidskému zdraví, které mají charakter přípravků obsahujících nebezpečné látky ve smyslu 
příslušných právních předpisů4). Nátěrové hmoty dráždí, až poškozují pokožku a sliznici, jsou škodlivé 
při vdechování a při požití. Proto při jejich výrobě i použití musí být dodržovány zásady ochrany zdraví. 

 

 
4) Zákon č. 350/2011 Sb..,  zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 76/2002 Sb. 
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11.1.2 Při zpracování většiny nátěrových hmot se používají organická rozpouštědla (úprava konzistence, mytí 
pracovních pomůcek). Rozpouštědla i jejich páry odmašťují a dráždí pokožku, působí narkoticky 
a dráždí sliznici dýchacích cest. V prostorech, kde jsou nátěrové hmoty zpracovávány, musí být 
zajištěno účinné větrání, aby nedocházelo k překročení nejvyšších přípustných koncentrací par 
v ovzduší, neboť tyto páry, vedle fyziologických účinků na lidský organismus, tvoří se vzduchem 
výbušnou směs. 

 
11.1.3 Osoby pracující s nátěrovými hmotami, musí být minimálně jedenkrát za rok proškoleni o jejich vlivu 

na lidský organismus a o zásadách bezpečnosti a hygieny práce. Rovněž jsou povinni absolvovat 
pravidelné preventivní prohlídky u lékaře podle vyhlášky č.70/2012 Sb.   
 

11.1.4 Osoby pracující s nátěrovými hmotami jsou povinny používat při práci ochranné oděvy a osobní 
ochranné pomůcky (ochranné rukavice, brýle, štíty, respirátory apod.), které jsou předepsány podle 
konkrétních technologických postupů a technických podmínek. Na pracovišti se nesmí jíst, pít, kouřit 
a ukládat jakékoliv poživatiny. Během pracovní činnosti, zejména před každým jídlem, je nutno 
dodržovat přísnou osobní hygienu. K mytí pokožky není přípustné používat organická rozpouštědla. 
 

11.1.5 Na pracovišti musí být k dispozici příruční lékárnička, jejíž vybavení je nutno pravidelně kontrolovat 
a doplňovat. Zásady bezpečnosti a hygieny práce musí být uvedeny v příslušných pracovních 
instrukcích zpracovaných pro jednotlivá pracoviště. Na pracovištích a ve skladech musí být umístěny 
pokyny pro poskytnutí první pomoci, včetně telefonního spojení na nejbližší lékařskou pomoc. 

 
11.2 Požární požadavky 
 

Sklady, příruční sklady a pracoviště, kde se manipuluje s hořlavinami, musí být vybaveny: 
a) hasicím přístrojem pěnovým nebo práškovým (viz ČSN 65 0201); 
b) bednou s pískem a lopatkou; 
c) výstražnými nápisy podle ČSN 01 8013 a ČSN ISO 3864-1,3,4; 
d) kovovou nádobou nebo kontejnerem s dobře těsnícím víkem, na podstavci vysokém minimálně 

10 cm, přičemž tato nádoba musí být uložena na bezpečném místě, mimo vlastní sklad a je 
určena pro odkládání zbytků nebo odpadu, u kterého může dojít k samovznícení. 

 
Za dodržování uvedených zásad hygieny, ochrany zdraví, bezpečnostních a požárních předpisů 
i ochrany životního prostředí zodpovídá zhotovitel. Všechny tyto zásady musí být uvedeny 
v konkrétním technologickém postupu pro danou akci. 
 
 

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Činnosti a zařízení provedené podle technických pravidel odpovídají stavu vědeckých a technických 
poznatků. Odchýlení se od těchto pravidel při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spolehli-
vosti, která je deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní odpovědnost 
s vědomím skutečnosti, že splnění bezpečnosti a spolehlivosti musí prokázat. 

 
 
13 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
 
13.1 České technické normy 
 
ČSN EN 45020 Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník 
(01 0101) 
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady  
(01 8011) navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
ČSN ISO 3864-3 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady 
(01 8011) navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách 
ČSN ISO 3864-4 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické 
(01 8011) a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek 
ČSN 01 8013 Požární tabulky 
ČSN EN ISO 8044 Koroze kovů a slitin – Základní termíny a definice 
(03 8001) 
ČSN EN ISO 2080 Kovové a jiné anorganické povlaky – Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické  
(03 8006)  povlaky – Slovník   
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ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, stanovení a odhad 
(03 8203) 
ČSN ISO 11303 Koroze kovů a slitin – Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi 
(03 8204) 
ČSN EN ISO 9224 Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Směrné hodnoty pro stupně korozní  
(03 8208) agresivity 
ČSN EN ISO 9225 Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Měření činitelů prostředí 
(03 8209) ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry 
ČSN EN ISO 9226 Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Stanovení korozní rychlosti 
(03 8210) standardních vzorků pro určení korozní agresivity 
ČSN EN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8221)  Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy 

ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění 
předchozích povlaků 

ČSN ISO 8501-2 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8221) Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného 

ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků 
ČSN EN ISO 8501-3 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků –  
(03 8221) Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních 

ploch s povrchovými vadami 
ČSN EN ISO 8501-4 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8221)  Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy 

a bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou 
ČSN EN ISO 8502-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8222)  Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 3: Stanovení prachu na ocelovém 

povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepící páskou) 
ČSN EN ISO 8502-4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8222)  Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti 

kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů 
ČSN EN ISO 8502-6 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8222)  Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro 

analýzu – Breslova metoda 
ČSN EN ISO 8502-9 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8222)  Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 9: Provozní metoda pro 

konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě 
ČSN EN ISO 8503-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8223)  Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 1: Specifikace 

a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu 
povrchu 

ČSN EN ISO 8503-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8223)  Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 2: Hodnocení 

profilu povrchu otryskané oceli komparátorem 
ČSN EN ISO 8504-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8224)  Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady 
ČSN EN ISO 8504-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8224)  Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání 
ČSN EN ISO 8504-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8224)  Metody přípravy povrchu – Část 3: Ruční a mechanizované čištění 
ČSN EN ISO 11124-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků  
(03 8234) – Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod a klasifikace 
ČSN EN ISO 11124-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků 
(03 8234) – Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 2: Drť z tvrzené litiny 
ČSN EN ISO 11124-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8234)  Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 3: Broky a drť z vysoko-

uhlíkové lité oceli 
ČSN EN ISO 11124-4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8234)  Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 4: Broky z nízkouhlíkové lité 

oceli 
ČSN EN ISO 11126-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků 
 (03 8236) – Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod a klasifi-

kace 
ČSN EN ISO 11126-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8236)  Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 3: Měděná struska 
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ČSN EN ISO 11126-4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8236)  Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 4: Uhelná vysokopecní 

struska 
ČSN EN ISO 11126-5 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8236)  Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 5: Niklová struska 
ČSN EN ISO 11126-6 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8236)  Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 6: Železné a ocelové strusky 
ČSN EN ISO 11126-7 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8236)  Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 7: Tavený oxid hlinitý 
ČSN EN ISO 11126-8 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – 
(03 8236)  Specifikace nekovových otryskávacích prostředků – Část 8: Olivín 
ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými  
(03 8241)  systémy – Část 1: Obecné zásady 
ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými 
(03 8241)  systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí 
ČSN EN ISO 12944-3 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými 
(03 8241)  systémy – Část 3: Navrhování 
ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými 
(03 8241)  systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava 
ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými 
(03 8241)  systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
ČSN EN ISO 12944-6 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými  
(03 8241)  systémy – Část 6: Laboratorní metody zkoušení 
ČSN EN ISO 12944-7 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými  
(03 8241)  systémy – Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů 
ČSN EN ISO 12944-8 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými 
(03 8241)  systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry 
ČSN EN ISO 12944-9 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými 
(03 8241) systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich 

odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám 
ČSN EN ISO 14713-1 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových  
(03 8261) konstrukcí proti korozi – Část 1: Obecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi 
ČSN EN ISO 14713-2 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových  
(03 8261) konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem 
ČSN EN ISO 14713-3 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových 
(03 8261) konstrukcí  proti korozi – Část 3: Sherardování 
ČSN EN ISO 15257 Katodická ochrana – Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické 
(03 8391) ochrany – Základ pro certifikační schéma 
ČSN EN ISO 14917 Žárové stříkání – Názvosloví, klasifikace 
(03 8700) 
ČSN EN ISO 12679 Žárové stříkání – Doporučení pro žárové stříkání 
(03 8702) 
ČSN EN ISO 12670 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Technické dodací podmínky 
(03 8703) 
ČSN EN ISO 12671 Žárové stříkání – Žárově stříkané povlaky – Symbolické zobrazování na výkresech 
(03 8704) 
ČSN EN ISO 14922-1 Žárové stříkání – Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí – Část 1: 
(03 8711)  Směrnice pro jejich volbu a použití 
ČSN EN ISO 14922-2 Žárové stříkání – Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí – Část 2: 
(03 8711)  Komplexní požadavky na jakost 
ČSN EN ISO 14922-3 Žárové stříkání – Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí – Část 3: 
(03 8711)  Standardní požadavky na jakost 
ČSN EN ISO 14922-4 Žárové stříkání – Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí – Část 4:  
(03 8711) Základní požadavky na jakost 
ČSN EN 13507 Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním 
(03 8731) 
ČSN EN ISO 14921 Žárové stříkání – Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti 
(03 8732) 
ČSN EN ISO 2063-1 Žárové stříkání – Zinek, hliník a jejich slitiny – Část 1: Navrhování a požadavky na 
(03 8734) kvalitu  systémů ochrany proti korozi 
ČSN EN ISO 2063-2 Žárové stříkání – Zinek, hliník a jejich slitiny – Část 2: Realizace systémů ochrany proti 
(03 8734)  korozi 
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ČSN EN ISO 14924 Žárové stříkání – Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků 
(03 8735) 
ČSN EN 15520 Žárové stříkání – Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými 
(03 8736)  povlaky 
ČSN EN ISO 14918 Žárové stříkání – Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání 
(03 8750) 
ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti 
(03 8900) 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
ČSN EN ISO 4618 Nátěrové hmoty – Termíny a definice 
(67 0010) 
ČSN EN ISO 2808 Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru 
(67 3061) 
ČSN EN ISO 4628-1 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti 
(67 3071) defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém 

označování 
ČSN EN ISO 4628-2 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti 
(67 3071) defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování 
ČSN EN ISO 4628-3 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti  
(67 3071) defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 3: Hodnocení stupně prorezavění 
ČSN EN ISO 4628-4 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti 
(67 3071) defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 4: Hodnocení stupně praskání 
ČSN EN ISO 4628-5 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti 
(67 3071) defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 5: Hodnocení stupně odlupování 
ČSN EN ISO 4628-6 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti 
(67 3071) defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 6: Hodnocení stupně křídování 

metodou samolepicí pásky 
ČSN EN ISO 4628-7 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti 
(67 3071) defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 7: Hodnocení stupně křídování 

metodou sametu 
ČSN EN ISO 4628-8 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti 
(67 3071) defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a 

koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu 
ČSN EN ISO 4628-9 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti 
(67 3071) defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 10: Hodnocení stupně nitkové 

koroze 
ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty – Odtrhová zkouška přilnavosti 
(67 3077) 
ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška 
(67 3085) 
ČSN EN ISO 3231 Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého 
(67 3096) 
ČSN EN ISO 6270-1  Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kondenzace (expozice 
(67 3108) z jedné strany) 
ČSN EN ISO 6270-2  Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 2: Kondenzace (expozice 
(67 3108)  v komoře se zásobníkem ohřáté vody) 
ČSN ISO 19840 Nátěrové hmoty – Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi 
(67 3130) – Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu 
ČSN EN ISO 29601 Nátěrové hmoty – Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení  
(67 3132) pórovitosti suchého nátěru 
ČSN EN ISO 16276-1 Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – 
(67 3202) Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 1: Odtr-

hová zkouška 
ČSN EN ISO 16276-2 Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – 
(67 3202) Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 2: Mříž-

ková zkouška a křížový řez 
  
13.2 Technická pravidla 
 
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
TPG 920 24 Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím 
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13.3 Právní předpisy 
 
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů  
278/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financo-

vání vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
254/2001 Sb.  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 

předpisů 
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů 

120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 
některých souvisejících zákonů 

361/2007 Sb.  Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů  

350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

70/2012 Sb. Vyhláška o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů 
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 
pozdějších předpisů 

 
13.4 Zahraniční předpisy 

 

ASTM D 5162-15  Standard Practice for Discontinuity (Holiday) Testing of Nonconductive Protective 
Coating on Metallic Substrates 

ASTM D 3359-17 Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape Test 
DIN 55670 Beschichtungsstoffe – Prüfung von Beschichtungen auf Poren und Risse mit 

Hochspannung 
NS 476  Paints and Coatings – Approval and certification of surface treatment inspectors  
SSPC-VIS 4/NACE VIS 7 Guide and Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Waterjetting 
 
 
14 LITERATURA 
 
CS STD 401 APC Certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany 
ENV P 12837:2001 Nátěrové hmoty – Kvalifikační požadavky na inspektory protikorozní ochrany ocelových 

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy 
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PŘÍKLADY NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ 
 

ŽIVOTNOST NAD 25 LET (VELMI VYSOKÁ – VH) 
 

A) Ocelové konstrukce: přemostění (řeky, pozemní komunikace); těžko přístupná a nesnadno 
opravitelná místa (horkovodní výměníky TS na KS atp.), zařízení pracující do teploty 120 °C 

 
NS 1 – Žárově stříkaný kovový povlak s nátěrem (Kombinovaný systém) 

 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 3 

Předúprava povrchu Metalizace ZnAl15 (Zinakor 850) 1 vrstva 100 µm 

Penetrační nátěr/zákl. 
vrstva 

Misc. EP 1 vrstva – 

Mezivrstva / Vrchní vrstva EP, PUR 2–3 vrstvy 160 až 200 µm 

Celkem 260 až 300 µm 

 
NS 2 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva Zn(R) EP, Zn(R) ESI 1 vrstva 60 až 80 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva EP, PUR, AY 2–3 vrstvy 200 až 220 µm 

Celkem 260 až 300 µm 

 
B) Zařízení exponovaná ve velmi vlhkých prostředích; potrubí a konstrukce uložené v kolektorech 

(interiéry) 
 

NS 3 – Nátěrový systém 
 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva Zn(R) ESI 1 vrstva 60 až 80 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva EP 2–3 vrstvy 240 až 260 µm 

Celkem 300 až 340 µm 

 
NS 4 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva  EP vysokosušinový 1 vrstva 160 až 200 µm 

Vrchní vrstva EP vysokosušinový 1 vrstva 160 až 200 µm 

Celkem 320 až 400 µm 

 
NS 5 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva 
Zn(R) PUR vytvrzovaný  

vzdušnou vlhkostí 
1 vrstva 80 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva EP vysokosušinový 2–3 vrstvy 240 až 280 µm 

Celkem 320 až 340 µm 

 
Opravné nátěrové systémy: 

 
O-NS 6 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Ruční čištění St 3 

Základní vrstva/mezivrstva 
EP vhodný na ručně čištěné 

povrchy 
2 vrstvy 200 µm 

Vrchní vrstva EP 1 vrstva 100 µm 

Celkem 300 µm 
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O-NS 7 – Nátěrový systém 
 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½; výjimečně ruční čištění St 3 

Základní vrstva/mezivrstva 
Zn(R) PUR vytvrzovaný  

vzdušnou vlhkostí 
1 vrstva 80 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva 
1složkový PUR  

vytvrzovaný vzdušnou 
vlhkostí na bázi polyuretandehtu 

2 vrstvy 300 µm 

Celkem 380 µm 

 
C) Ocelové konstrukce, potrubní rozvody vedené nad úrovní terénu (VVO KS, TU), nosné a obslužné 

konstrukce plynovodů, filtry, chladiče plynu, vstupní a výstupní komory čistících pístů, exte-
riéry kabelových mostů, exteriéry nasávacích traktů TS atp. 

 
NS 8 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva Misc. EP 1 vrstva 80 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva EP; PUR 2–3 vrstvy 160 – 200 µm 

Celkem 240 – 280 µm 

 
NS 9 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva Zn(R) EP 1 vrstva 80 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva EP vysokosušinový, PUR 2–3 vrstvy 120 – 160 µm 

Celkem 200 – 240 µm 

 
Opravné nátěrové systémy: 

 
O-NS 10 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Ruční čištění St 3 

Základní vrstva/mezivrstva 
EP vhodný na ručně čištěné 

povrchy 
2 vrstvy 200 µm 

Vrchní vrstva EP 1 vrstva 80 – 100 µm 

Celkem 280 - 300 µm 

 
 

OČEKÁVANÁ ŽIVOTNOST STŘEDNÍ, TJ. 15–25 LET (VYSOKÁ – H) 
 

D) Oplocení, orientační sloupky, podlahové rošty, poklopy, dveře, parapety, okapy, podpěry, objímky 
  

Tyto typy konstrukcí jsou vhodné pro PKO žárovým zinkováním – ponorem. V případě, že je požadován nátěrový 
systém, použije se NS 11, NS 12 nebo NS 13. 
 

NS 11 – Nátěrový systém 
 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva Misc. AK, AY 1–2 vrstvy 80 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva AK, AY 2–3 vrstvy 80 až 120 µm 

Celkem 160 až 200 µm 

 
NS 12 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva Misc. EP 1 vrstva 80 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva EP, PUR, AK 2–3 vrstvy 80–120 µm 

Celkem 160 až 200 µm 
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NS 13 – Nátěrový systém 
 

Příprava povrchu Ruční čištění St 3 

Základní vrstva EP vhodný na ručně čištěné povrchy 1 vrstva 80 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva EP, PUR 1–2 vrstvy 120 až 160 µm 

Celkem 200 až 240 µm 

 
E) Speciální PKO 

 
1. Uzavřené dutiny – návrh řešení : 

a) provést konstrukčně uzavřené prostory (uzavřené neprodyšnými svarovými spoji), které budou opatřeny 
na vnitřních plochách základním nátěrem vhodným pro svařování; 

b) otevřené dutiny – použít PKO jako v případě B, tj. NS 2 až NS 5, O-NS 6 až O-NS 7. 
 

2. Zařízení pracující při teplotách 120 °C až 199 °C 
 

NS 14 – Nátěrový systém 
 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva Zn(R) ESI 1 vrstva 60 až 70 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva Akrylsilikon 2 vrstvy 60 µm 

Celkem 120 až 130 µm 

 
NS 14 se použije také na OK pod izolaci pro uvedenou teplotu. 

 
O-NS 15 – Nátěrový systém 

  

Příprava povrchu Ruční čištění St 3 

Základní vrstva / vrchní vrstva 
EP fenolický – chemicky  

a teplotně odolný 
2–3 vrstvy 200 až 300 µm 

 
3. Zařízení pracující při teplotách 199 °C až 400 °C 

 
NS 16 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva Zn(R) ESI 1 vrstva 60 až 70 µm 

Mezivrstva / vrchní vrstva Silikon Al 2 vrstvy 40 až 60 µm 

Celkem 100 až 130 µm 

 
NS 15 se použije také na OK pod izolaci pro uvedenou teplotu. 

 
4. Konstrukce pod izolací do teploty 120 °C 

 
NS 17 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva EP vysokosušinový 1 vrstva 100 µm 

Vrchní vrstva EP vysokosušinový 1 vrstva 100 µm 

Celkem 200 µm 

 
NS 18 – Nátěrový systém 

 

Příprava povrchu Otryskávání Sa 2½ 

Základní vrstva EP vhodný na ručně čištěné povrchy 1 vrstva 100 µm 

Vrchní vrstva EP vysokosušinový 1 vrstva 120 µm 

Celkem 220 µm 
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PŘÍKLAD PROVEDENÍ PŘECHODU ZEMĚ-VZDUCH 

 
Typový technologický postup povrchové úpravy na přechodech země-vzduch 

 
1. Celkový řez jednoho z možných systémů protikorozní ochranu používaný na přechodů země-vzduch je 

znázorněn na Obrázku 1. V případě šikmého vyústění potrubí ze země se izolovaný úsek prodlužuje tak, 
aby pás povlaku zasahoval do výšky minimálně 300 mm (na spodní straně potrubí) nad úroveň terénu, 
resp. do hloubky 500 mm (na vrchní straně potrubí) pod úroveň terénu. 

 
2. Potrubí ze strany „vzduch“ se po otryskání celého povrchu na stupeň čistoty Sa 3 opatří žárovým nástřikem 

slitinou ZnAl15 (Zinacor 850) v tloušťce 120 m. Povrch je třeba metalizovat od místa ukončení izolačního 
systému (obvykle tovární izolace) v zemi uložených částí potrubí a nad úroveň země musí vystupovat do 
výšky minimálně 300 mm. Ukončení tovární izolace je třeba srazit pod úhlem 30°. Konec izolace je třeba 

očistit v rozsahu minimálně 150  200 mm od kontaktního místa a zdrsnit např. otryskáním. 
 
3 Na připravený povrch se nanese nástřik, v případě malé dimenze je možné použít i ruční nátěr 

termosetové PUR izolační hmoty v tloušťce vrstvy 1500 m. PUR povlak (např. Protegol UR 32-55) je 
proveden s přetažením přes zkosený konec tovární, případně jiné izolace minimálně 150 mm a nad úroveň 
terénu do výšky minimálně 300 mm. Horní hranu PU povlaku – pokud vznikne – je třeba srazit pod úhlem 
30° nejlépe špachtlí ještě před vytvrzením povlaku. 

 
4. Kontaktní místo mezi tovární izolací a termosetovou izolací je nutné přeizolovat dvěma vrstvami páskového 

izolačního systému (1 ovin s 50 % překrytím). Páska musí být vždy namotávána zespoda nahoru, kolmo 
k ose potrubí a minimálně 150 mm na každou stranu od kontaktního místa. Použitá páska musí mít 
ověřenou kompatibilitu k oběma izolačním systémům. Nejlépe se osvědčil systém Serviwrap® díky 
optimální kompatibilitě ke všem běžně používaným izolačním systémům. 

 
5. Následně se plocha s nanesenou vrstvou PUR izolační hmoty opatří nástřikem kompatibilní krycí vrstvy 

reflexního nátěru v tloušťce min. 50 m, kterým bude překryta vrstva PUR povlaku vystupující nad povrch 
země. Krycí nátěr bude vždy volen tak, aby byl kompatibilní zejména s navazujícím nátěrovým systémem 
v nadzemní části zařízení. Aplikace nátěrového systému se řídí zejména materiálovými listy příslušné 
nátěrové hmoty. 

6. Alternativně je tento systém možné doplnit o pevně přiléhající mechanickou ochranu (cementované pásky 
nebo smršťovací plastové fólie). Zároveň je v případě nižších nároků na životnost možné ze systému 
vypustit žárový nástřik. 

 
Poznámka: Pokud má provozovatel potrubních rozvodů v praxi ověřený jiný systém povrchových úprav potrubí 
s optimální protikorozní ochranou, může ho nadále používat.  
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Obrázek 1 – Způsob řešení přechodu země-vzduch 
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METODIKA PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK PŘILNAVOSTI 

 

Všechny zkoušky se provádí na suchém, vytvrzeném a vyzrálém nátěrovém systému podle doporučení výrobce 
nebo povlak musí být vytvrzený nejméně 10 dní v podmínkách s dobrým prouděním vzduchu, při teplotě 
podkladu vyšším než 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80 % (ČSN EN ISO 16276-1,2). Nižší hodnoty 
teploty podkladu se projevují v prodloužené době vytvrzování nátěrových povlaků.  
 
Zkrácení doby vytvrzování a nedodržení požadovaných parametrů může vést ke zkresleným a neadekvátním 
výsledkům. 
 
1. Hodnocení přilnavosti nátěrů mřížkovou zkouškou podle ČSN EN ISO 2409 
 
Provede se řada šesti vzájemně kolmých a rovnoběžných řezů povlakem až k podkladu tak, aby vznikly shodné 
čtverce. Pro provádění řezů je normou přesně stanoven řezný nástroj, viz Obrázek 2. 

 

 
 

Obrázek 2 – Specifikace řezného nástroje 
 

Rozestupy jednotlivých řezů jsou určeny tloušťkou nátěru, viz Tabulka 6.  
 

Tabulka 6 – Vzdálenosti řezů v závislosti na tloušťce povlaku 
 

Tloušťka nátěru 
[µm] 

Rozestupy mezi řezy 
[mm] 

0–60 1 mm (tvrdé podklady) 

0–60 2 mm (měkké podklady (dřevo a plast)) 

61–120 2 mm (tvrdé i měkké podklady) 

121–250 3 mm (tvrdé i měkké podklady) 

 
Z oblasti řezů se odstraní veškerý uvolněný nátěr. Odstranění může být provedeno samolepící páskou nebo 
štětcem.   
 
Při použití samolepící pásky se střed přiloží na mřížku rovnoběžně s jednou sérií řezů a páska se uhladí po celé 
ploše mřížky špičkou prstu nebo nehtem, aby se zajistil dobrý kontakt s nátěrem. Po 5 min od připevnění pásky 
se páska odstraní tak, že se volný konec uchopí a rovnoměrně se za něj táhne po dobu 0,5 s až 1,0 s pod 
úhlem co nejbližším 60°. 
 
Při použití štětce se podél každé z úhlopříček mřížky v obou směrech několikrát lehce otře měkkým štětcem. 
 
Způsob odstranění uvolněného nátěru musí být dohodnut. Výsledek zkoušky je vyjádřen jako číselné hodnocení 
odpovídající poškození, viz Tabulka 7. 
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Tabulka 7 – Číselné hodnocení výsledků mřížkové zkoušky 
 

Klasifikace Popis Vzhled 

0 
Hrany řezů jsou zcela hladké; žádný čtverec mřížky není 
poškozen. 

– 

1 
Malé kousky povlaku odloupnuty v místech křížení řezů. 
Poškozená plocha je menší než 5 %. 

 

2 
Povlak se odlupuje podél řezů a/nebo v místech křížení 
řezů. Poškozená plocha je větší než 5 %, ale menší než 
15 %. 

 

3 

Povlak se odlupuje podél řezů ve velkých pásech 
částečně nebo zcela, a/nebo se odlupuje částečně nebo 
zcela na různých místech čtverců. Poškozená plocha je 
větší než 15 %, ale menší než 35 %. 

 

4 

Povlak se odlupuje podél řezů ve velkých pásech zcela 
a/nebo některé čtverce jsou odloupnuty částečně nebo 
zcela. Poškozená plocha je větší než 35 %, ale menší 
než 65 %. 

 

5 
Jakýkoliv stupeň odlupování, který nemůže být 
klasifikován ani stupněm 4. 

– 

 
Minimální počet měření pro mřížkovou zkoušku je uveden v Tabulce 8. 

 
Tabulka 8 – Minimální počet měření 

 

Kontrolní plocha 
[m2] 

Počet platných měření 

≤1000 1 na každých 200 m2 plochy nebo její části 

>1000 5, plus 1 na každých dalších 1000 m2 plochy nebo její části1) 

1) Doporučuje se rozdělení na menší kontrolní plochy 

 
Poznámka: Doporučovaný minimální počet měření platí pro mřížkovou zkoušku i zkoušku křížovým řezem. 

 
2. Hodnocení přilnavosti nátěrů křížovým řezem podle ASTM D 3359-17 

 

Provedou se dva řezy pod úhlem 30–45°, které tvoří X. Přes řezy se pevně přitlačí lepící páska (např. tlakem 
prstu) a pak se odtrhne pod předepsaným úhlem. Vyhodnocení se provede podle obrazové přílohy, viz 
Obrázek 3.  
 
Minimální počet měření pro zkoušku křížovým řezem je uveden v Tabulce 8. 
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Stupeň 5A 
Žádné odlupování nebo odpadávající nátěr. 

 
Stupeň 4A 
Velmi malé odlupování podél řezů nebo v jejich průsečíku. 

 
Stupeň 3A 
Roztřepené odlupy podél řezů, v rozsahu maximálně 
1,5 mm na každé straně. 

 
Stupeň 2A 
Roztřepené odlupy podél téměř celé délky řezů, v rozsahu 
maximálně 3,0 mm na obou stranách. 

 
Stupeň 1A 
Odpadávající nátěr z většiny plochy křížového řezu pod 
lepicí páskou. 

 
Stupeň 0A 
Odpadávající nátěr v ploše mimo křížový řez. 

 
Obrázek 3 – Číselné hodnocení výsledků zkoušky mřížkovým řezem 

 
Poznámka: Pořadí číslování v hodnotícím schématu je na tomto obrázku opačné, než jak je tomu v ČSN EN 
ISO 16276-2.  

 
3. Hodnocení přilnavosti nátěrů odtrhovou zkouškou podle ČSN EN ISO 4624  

 
Při odtrhové zkoušce měříme skutečnou adhezi nátěru vyjádřenou v MPa. Hodnocení odtrhové pevnosti nátěro-
vého povlaku musí být provedeno na ocelovém podkladu o tloušťce, která nezpůsobí deformaci při vlastním 
tažném napětí. Výsledky získané použitím různých typů trhacích zařízení jsou různé a v záznamu zkoušky musí 
být vždy uveden typ, použité lepidlo, podmínky zkoušky, doba nalepení zkušebního tělíska. Poškození vrstev při 
odtrhové zkoušce se provede podle schématu uvedeného na Obrázku 4. 
 

 
 

Obrázek 4 – Hodnotící schéma odtrhu 
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Minimální počet měření pro odtrhovou zkoušku je uveden v Tabulce 9. 
 

Tabulka 9 –Minimální počet měření 
 

Kontrolní plocha 
[m2] 

Počet platných měření 

≤1000 3 na každých 250 m2 plochy nebo její části 

>1000 12, plus 1 na každých dalších 1000 m2 plochy nebo její části1) 

1) Doporučuje se rozdělení na menší kontrolní plochy 
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PŘÍKLAD – PLÁN KONTROL PROVÁDĚNÝCH ZHOTOVITELEM  
 

Plán kontrol: 
 

Tabulka plánu kontrol prováděných zhotovitelem: Počet stran: 

Poř. 
č. 

Předmět 
kontroly 

Norma, předpis 
Kritérium akceptace 

Četnost 
Objem 

Druh kontroly Záznam 

Za 
zhotovitele 

(Jméno a 
příjmení, 
podpis) 

Za 
objednatele 

(Jméno 
a příjmení, 

podpis) 

Příprava povrchu 

1 
Čistota  
povrchu  

podle odsouhlaseného 
pracovního postupu 
 
ČSN EN ISO 8501-1 
Sa 2,5  

100 % 
vizuální, srovnání 
se standardy 

Stavební 
deník 

  

2 

Kontrola 
klimatických 
podmínek 
při aplikaci 
ochran 
povrchu 

podle odsouhlaseného 
pracovního postupu 
 
Teplota podkladu, relat. 
Vlhkost max. 80 %, 
teplota povrchu vždy min. 
+3 °C nad rosným bodem 

2 x 
denně, 
případn
ě při 
změně 
počasí 

• teplota vzduchu 

• teplota podkladu, 

• relativní vlhkost 
vzduchu, 

• teplota podkladu 
vůči rosnému 
bodu 

Stavební 
deník 

  

Aplikace I. vrstvy 

3 I. vrstva 

Celistvost a vzhled 
povlaku 
 
Rovnoměrnost, barva, 
kryvost; bez defektů jako 
jsou nenatřená místa, su-
chý střik, kráterky, vrásně-
ní, puchýřky, odlupuvání, 
trhlinky, stékání apod. 

100 % vizuální 
Stavební 
deník 

  

4 I. vrstva 

Tloušťka vrstvy 
 
Nominální tloušťka suché 
vrstvy  
XXX µm  

počet 
měření 
 
XXX 

nedestruktivní 
měření tloušťky  
 
tloušťkoměr 

Stavební 
deník 

  

Aplikace II. vrstvy 

5 II. vrstva 

Tloušťka vrstvy 
 
Nominální tloušťka 
I. a II. Vrstvy 
XXX µm  

počet 
měření 
 
XXX 

nedestruktivní 
měření tloušťky  
 
tloušťkoměr 

Stavební 
deník 

  

6 II. vrstva 

Celistvost a vzhled 
povlaku 
 
Rovnoměrnost, barva, 
kryvost; bez defektů jako 
jsou nenatřená místa, su-
chý střik, kráterky, vrásně-
ní, puchýřky, odlupování, 
trhlinky, stékání apod. 

100 % vizuální 
Stavební 
deník 

  

Aplikace III. vrstvy 

7 III. vrstva 

Tloušťka vrstvy 
 
Nominální tloušťka celého 
systému 
XXX µm 

počet 
měření 
 
XXX 

nedestruktivní 
měření tloušťky  
 
tloušťkoměr 

Stavební 
deník 

  

8 III. vrstva 

Celistvost a vzhled 
povlaku 
 
Rovnoměrnost, barva, 
kryvost; bez defektů jako 
jsou nenatřená místa, su-
chý střik, kráterky, vrásně-
ní, puchýřky, odlupování, 
trhlinky, stékání apod. 

100 % vizuální 
Stavební 
deník 

  

 
Poznámka: Tloušťku a počet měření je nutné doplnit podle reálného projektu.
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INSPEKČNÍ PROTOKOL 
 

Vzor 
 

Identifikace kontrolovaného díla 
 

Označení objektu  

Umístění  

Konstrukční část  

 
 

Popis stávající povrchové úpravy 
 

Použitý nátěrový systém 
(názvy jednotlivých vrstev) 

1. vrstva 
2. vrstva 
3. vrstva 
4. vrstva 

Požadovaná tloušťka  

Podkladový kov  

Způsob přípravy podkladu před aplikací NS  

Aplikační firma  

Datum aplikace  

Poznámky: 
 

  
 

Povětrnostní podmínky při hodnocení povrchových úprav (inspekci) 
 

Teplota vzduchu              [°C]  

Relativní vlhkost vzduchu             [%]  

Teplota povrchu                            [°C]  

Rosný bod                                                 [°C]   

 
 

Hodnocení stavu povrchové úpravy – vizuální hodnocení podle řady norem ČSN EN ISO 4628 
 

 Stupeň degradace, č. fotografie apod. 

Výskyt puchýřkování   

Výskyt prorezavění   

Výskyt praskání   

Výskyt odlupování  

Poznámky: 
Slovní popis vad povlaků (např. potekliny, rovnoměrný odstín, slitý povlak apod.). 
Popis korozně významných projevů a napadení (koroze svarů, důlková koroze, koroze na hranách ve spárách, křídování 
apod.). 
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Hodnocení stavu povrchové úpravy – stanovení tloušťky povrchové úpravy (ČSN EN ISO 2808) 
 

Použitý měřicí přístroj:      Kalibrace: 

Naměřené hodnoty 
[µm] 

Minimální Maximální Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Počet měř. 

Místo měření I.      

Místo měření II.      

Místo měření III.      

Poznámky: 
 

 
 

Stanovení přilnavosti 
 

1. Mřížkovou zkouškou podle ČSN EN ISO 2409 
 

Místo měření I. Stupeň 

Místo měření II. Stupeň 

Místo měření III. Stupeň 

Poznámky: 
 

 

2. Křížovým řezem podle ASTM D 3359-17 

 

Místo měření I. Stupeň 

Místo měření II. Stupeň 

Místo měření III. Stupeň 

Poznámky: 
 

 

3. Odtrhovou zkouškou podle ČSN EN ISO 4624 

 

Použitý přístroj:      Použité lepidlo: 

  Hodnota (MPa) Popis lomu 

Místo měření I.   

Místo měření II   

Místo měření III.   

Poznámky: 
 

 

Další zjištěné skutečnosti: 
 

 
Doporučení: 

 
Datum inspekce:     Inspekci provedl:  
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