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5.1 OBECNĚ

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

5.1.1 ÚVOD

Podkladní vrstvy tvoří spodní část konstrukce vozovky 
pozemníkomunikace, nemotoristické komunikace nebo 
dopravní stavby ležící mezi krytem a zemní plání.

Kapitola obsahuje:

a) Nestmelené podkladní vrstvy

- štěrkopísek, štěrkodrť, vibrovaný štěrk,

- mechanicky zpevněná zemina, mechanicky 
zpevněné kamenivo, minerální beton.

b) Podkladní vrstvy stmelené hydraulickými pojivý

- stabilizace zemin, zeminy zpevněné cementem,

- kamenivo zpevněné cementem, válcovaný beton,

- mezerovitý (drenážní) cementový beton,

- štěrk částečně vyplněný cementovou maltou, 
kamenivo zpevněné popilkovou suspenzí.

c) Podkladní vrstvy s asfaltovým pojivém

- obalované kamenivo,

- dodatečně stmelené vrstvy - penetrační maka- 
dam, vsypný makadam.

Poznámka: Ostatní druhy podkladních vrstev uvedené 
v dokumentaci stavby musí být definovány v ZTKP 
(např. podkladní vrstvy z cementového betonu s použi
tím pomalu tuhnoucího pojivá apod.)

5.1.1.1 Rozsah použití

Technické kvalitativní podmínky (dále jen TKP) platí 
pro stavbu podkladních vrstev pozemních komunikací 
a dopravních ploch všech druhů (kromě zvláštních 
komunikací, jako jsou např. komunikace pro vojenskou 
bojovou techniku, pro něž platí zvláštní předpisy).

5.1.1.2 Zásady výstavby

Podkladní vrstvy jsou součástí konstrukce vozovky, 
zajišťující roznášení tlaků vozidel a ochranu podloží proti 
promrzání. Nejmenší tloušťka konstrukce vozovky, 
zajišťující ochranu proti promrzání se řídí ON 73 6196 
(Ochrana silničních komunikací před účinky promrzání 
podloží").

Volba tloušťky a druhu podkladních vrstev závisí na 
dopravním zatížení komunikace, dostupných zdrojích 
materiálů a je určena v DZPS.

5.1.1.3 Zemní pláň

Pláň, na kterou se ukládají podkladní vrstvy, musí splňo
vat všechny požadavky stanovené v kap. 4 TKP,

především únosnost a rovnost, a musí být vybudována 
v předepsaném profilu. Dále musí být vybudováno 
odvodnění podle dokumentace stavby.

Pokud není pláň zřízena ze zemin odolných proti mrazu 
a pro spodní podkladní vrstvu je zvolen typ podkladní 
vrstvy bez pojivá, musí být v pláni vybudována plošná 
drenáž.

Při pokládce podkladních vrstev musí být odvodňovací 
zařízení chráněno před poškozením a po celou dobu 
výstavby musí být zajištěna jeho funkčnost.

Provádění podkladních vrstev z nestmelených materiálů 
bez ochranné vrstvy, která zabrání pronikání vody na 
pláň v zimním období, není dovoleno.

Pokládání podkladních vrstev na zmrzlou pláň rovněž 
není dovoleno.

5.1.1.4 Ochrana podkladních vrstev

Pokud budou podkladní vrstvy delší dobu pojížděny 
nebo zůstanou přes zimu bez překrytí další vrstvou, musí 
být před zahájením dalších prací provedena prohlídka, 
příp. opravy vzniklých poruch ve smyslu nařízení 
stavebního dozoru. Jakákoliv doprava po ukončené 
vrstvě je možná jen se souhlasem stavebního dozoru.

5.1.1.5 Příčný profd

Okraje podkladních vrstev musí být zkoseny v přede
psaném sklonu a urovnány tak, aby nevytvářely zvýšené 
hrázky. Přitom musí být jednotlivé vrstvy provedeny 
v odpovídající zvětšené šířce vzhledem k dalším, na 
nich ležícím vrstvám.

Pod vozovkou z cementového betonu je třeba podkladní 
vrstvu rozšířil na obě strany podle dokumentace stavby 
tak, aby rozšíření odpovídalo použité metodě betonáže, 
nejméně však o 35 cm.

5.1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Je uveden u jednotlivých druhů podkladních vrstev.

5.1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Každá vrstva musí být provedena tak, aby byly dodrženy 
předepsané parametry a její vlastnosti byly co nejrovno
měrnější.

Výkon a počet potřebných mechanismů musí být přizpů
soben tak, aby byl zajištěn plynulý postup pracovních 
operací při pokládce.

Podrobné technologické postupy prací jsou uvedeny 
u jednotlivých druhů podkladních vrstev.
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5.1.4 DODÁVKA, SKLADOVANÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Zhotovitel musí prokázat vlastnosti stavebních hmot 
a stavebních směsí formou protokolu o zkouškách. 
Protokol musí obsahovat údaje, které jsou pro příslušný 
druh podkladní vrstvy vyžadovány.

Stavební dozor může rozhodnout, že se od průkazní 
zkoušky upustí, pokud jsou mu vlastnosti stavebních 
hmot nebo směsí známy, např. pokud má k dispozici 
údaje o stavebních směsích totožného složení pro stejné 
druhy podkladních vrstev vozovek obdobného dopravního 
zatížení, obdobných klimatických a místních podmínek, 
a pokud zkušební protokoly nejsou starší než 2 roky 
a vlastnosti používaných stavebních materiálů se nezmě
nily.

Zhotovitel musí stavebnímu dozoru předložit výsledky 
průkazních zkoušek včas, s dostatečným předstihem 
před začátkem příslušných stavebních prací, v termínu 
určeném stavebním dozorem.

Pokud se změní druh nebo vlastnosti stavebních mate
riálů nebo směsí, nebo požadavky na ně, musí zhotovitel 
provést nové průkazní zkoušky.

Ze všech stavebních materiálů dodávaných pro přísluš
nou stavbu je zhotovitel na požádání stavebního dozoru 
povinen odebírat dostatečně velké vzorky a uchovávat 
je do dokončení stavby pro možnost rozhodčích zkou
šek. Vzorky musí být označeny podpisy zhotovitele 
a stavebního dozoru.

Druh a rozsah průkazních zkoušek je pro příslušný druh 
podkladní vrstvy stanoven touto kap. TKP a příslušnými 
citovanými ČSN.

Pokud průkazní zkoušky stavební směsi neprokáží 
vyhovující vlastnosti, musí být složení směsi upraveno 
tak, aby výsledky nových průkazních zkoušek prokázaly 
dodržení požadovaných parametrů.

Stavební dozor může požadovat i další průkazní zkouš
ky, uzná-li to za potřebné.

5.1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

5.1.5.1 Kontrolní zkoušky
Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky zajišťuje zhoto
vitel ve shodě s ustanoveními kap. 1 TKP - Všeobecně 
a příslušných článků uvedených u jednotlivých druhů 
vrstev v této kap.

Zhotovitel provádí kontrolní zkoušky během pokládky 
podkladních vrstev s potřebnou svědomitostí a v po
třebném rozsahu. Pokud jsou zjištěny odchylky od 
smlouvou stanovených parametrů, musí být jejich příči
na bezodkladně odstraněna.

Zhotovitel odsouhlasí se stavebním dozorem čas a místo 
zkoušky nebo kontroly. Stavební dozor sdělí zhotoviteli 
nejméně 24 hodin předem, že se hodlá zkoušky zúčast

nit. Jestliže se ke zkoušce nedostaví, může zhotovitel 
provést zkoušku bez účasti stavebního dozoru, výsledky 
zkoušek pak předá stavebnímu dozoru písemně a ten je 
musí považovat za správné.

Stavební dozor je oprávněn provádět své kontrolní 
zkoušky kdykoliv. Zhotovitel k místům těchto zkoušek 
zajistí přístup. Tyto zkoušky nezbavují zhotovitele 
žádného závazku vyplývajícího ze smlouvy.

Druh a rozsah kontrolních zkoušek je předepsán 
v příslušných článcích této kap. TKP a citovaných CSN.

5.1.5.2 Doplňující kontrolní zkoušky

Pokud se stavební dozor domnívá, že výsledek kon
trolních zkoušek objednatele neodpovídá ploše, na niž 
je vztažen, je oprávněn požadovat provedení doplňu
jících kontrolních zkoušek. Místa odběru a plochu, kte
rou tyto doplňující zkoušky reprezentují, určí stavební 
dozor. Plocha, kterou doplňující kontrolní zkouška 
reprezentuje, nemá být menší než 20% původní plochy 
vztažené k jedné kontrolní zkoušce.

Právo objednatele na možnost provádění vlastních 
doplňujících kontrolních zkoušek na základě vlastních 
výsledků tím zůstává nedotčeno.

Pro přejímací řízení jsou rozhodující původní a doplňu
jící kontrolní zkoušky vztažené na příslušnou plochu.

Náklady na doplňující kontrolní zkoušky, které si vyžá
dal stavební dozor, hradí objednatel.

Rozhodčí zkoušky

Rozhodčí zkouška je opakováním kontrolní zkoušky, 
k jejíž věrohodnosti vznese zhotovitel nebo stavební 
dozor pochybnosti (např. na základě vlastního šetření). 
Tuto rozhodčí zkoušku provádí na základě dohody 
smluvních stran uznávaná zkušebna, která se nepodílela 
na provádění původních kontrolních zkoušek.

Výsledek rozhodčí zkoušky nahrazuje výsledek původ
ní kontrolní zkoušky.

Náklady na rozhodčí zkoušku včetně všech vedlejších 
výdajů hradí ta smluvní strana, v jejíž neprospěch 
vyzněl výsledek zkoušky.

5.1.5.3 Zkušební metody

Pro odběr vzorků a prokazování kvalitativních para
metrů stavebních hmot, směsí a hotových vrstev platí 
metody uvedené v příslušných článcích této kap. TKP 
nebo ČSN, na něž se TKP odvolávají.

Požadované parametry vrstev musí být zajištěny v jejich 
celé výměře.

Pokud je normou povolena volba více zkušebních metod, 
musí být v TKP nebo ZTKP uvedena zkušební metoda, 
která bude k prokazování příslušných vlastností hmot, 
směsí a hotových vrstev použita.

Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby

Dodržení stanovených výšek se zkouší nivelací.
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Tloušťka vrstvy

Tloušťka vrstvy se měří nivelací nebo přímým měřením 
(provedením sondy, na vývrtech apod.).

Rovnost povrchu

Rovnost podkladních vrstev se měří ručně 4 m latí nebo 
jiným odpovídajícím zařízením pro měření rovnosti.

Měření rovnosti v podélném směru se provádí zpravidla 
ve středu každého jízdního pruhu, pokud stavební dozor 
nestanoví jinak.

5.1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Pokud objednatel připustí odchylky od parametrů 
uvedených v dokumentaci stavby, uvede je v ZTKP.

5.1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Jsou uvedena u jednotlivých druhů podkladních vrstev.

5.1.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

5.1.8.1 Přejímací řízení

Přejímací řízení se provede ve shodě s čl. 48.1, 48.2 
a 48.3 Všeobecných dodacích podmínek staveb pozem
ních komunikací (dále jen VDP).

5.1.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

5.1.10 EKOLOGIE

Při provádění podkladních vrstev je třeba dbát pokynů 
a ustanovení uvedených v čl. 1.10. kap. 1 TKP - Všeo
becně.

5.1.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

5.1.11.1 Související normy
ČSN 65 7201 - 1968, Asfalty cestné ropné (1.5.1968)

- změna a (1.10.1968)
- změna b (1.7.1982)

ČSN 65 7206 - 1975, Polofúkané cestné asfalty 

(1.7.1976)
- změna a (1.11.1979)

ČSN 72 1002 - 1971, Klasifikace zemin pro silniční 

komunikace (1.10.1972)
-změna a (1.7.1982)

ČSN 72 1006 - 1985, Kontrola zhutnenia zemin 

a sypaniu (1.2.1987)
ČSN 72 1015 - 1988, Laboratorní stanovení zhutni- 

telnosti zemin (1.1.1991)
ČSN 72 1210 - 1983, Vápenec. Všeobecná ustanovení 

(1.1.1985)
- změna 1 (11/92)

ČSN 72 1220 - 1983, Mleté vápence a dolomity 

(1.1.1984)
- změna 1 (11/92)

ČSN 72 1511 - 1990, Kamenivo pro stavební účely.

Základní ustanovení (1.1.1992)
- změna 1 (4/92)

ČSN 72 1512 - 1990, Kamenivo pro stavební účely.
Technické požadavky (1.1.1992) 

ON 73 6132 - 1980, Mechanicky spevnená zemina
(1.10.1981)

ON 73 6143 - 1989, Cestné komunikácie. Medze
rovitý (drenážný) cementobetón 
na podklady tuhých vozoviek
(1.12.1990)

ČSN 73 6145 - 1967, Penetrační makadam pro podkla

dy vozovek (1.4.1968)
- změna a (1.2.1976)
- změna 2 (09/92)

ČSN 73 6151 - 1988, Vsypný makadam (1.5.1989)

- změna 1 (9/92)
ON 73 6158 - Válcovaný betón pre podklady 

a kryty vozoviek. (Konečný 
návrh z r.1989)

ČSN 73 6160 - 1986, Zkoušení silničních živičných 

směsí 
(1.3.1988)

ČSN 73 6171 - 1989, Stavba cementobetónových 

krytov vozoviek (1.1.1991)
- změna 1 (9/92)

ČSN 73 6175 - 1980, Měření rovnosti povrchu 

vozovky latí (1.1.1982)
ON 73 6181 - 1981, Stabilizace zemin (1.4.1983)

- změna a (1.10.1986)
- změna b (1.7.1987)

ON 73 6186 - 1980, Spevňovanic zemín cementom
(1.10.1981)

ČSN 73 6187 - 1963, Silniční podklady z nestme- 

leného kameniva (1.4.1964)
- změna a (1.10.1965)
- změna b (1.2.1976)
- změna 3 (9/92)

ON 73 6188 - 1982, Cestný podklad z obalovaného 
kameniva (1.6.1983)

- změna a (1.10.1986)
- změna b (1.12.1987)
- změna c (1.11.1990)

ČSN 73 6189 - 1989, Podklady vozoviek z kameniva 

spevneného cementom
(1.8.1990)

- změna 1 (9/92)
ON 73 6196 - 1981, Ochrana silničních komunikací 

před účinky promrzání podloží
(1.10.1982)

-změna a (1.3.1987)

5.1.11.2 Související předpisy

PNN 02-03-79 Podniková norma DS n.p. Olomouc. 
Nestmelená podkladní vrstva vozovek z minerálního 

betonu (mechanicky zpevně-
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ného kameniva). Účinnost od 

1.1.1986.
Technologické pokyny Sdružení pro výstavbu silnic 

v ČSR č.18. Nestmelená 

podkladní vrstva vozovek 
z mechanicky zpevněného kame
niva. Účinnost od 28.5.1986. 

Znění TP č. 18 je totožné se 
zněním PNN 02-03-79.

Technologické pokyny č.23 Sdružení pro výstavbu 
silnic.

Konstrukční vrstva vozovek z kameniva zpevněného 
popílkovou suspenzí (KAPS). 
Účinnost od 26.10.1988. 

Technologická pravidla Dopravních staveb n.p.
Olomouc č.27.

Konstrukční vrstva vozovky ze štěrku částečně 
vyplněného cementovou 
maltou. Účinnost od 1.1.1987.

5.2. SILNIČNÍ PODKLADY Z NESTMELENÉHO KAMENIVA 
(štěrkopísek, štěrkodrť, vibrovaný štěrk)

5.2.1 OBECNĚ

Pro podklad musí být použito pouze nenamrzavých 
zrnitých materiálů nebo směsi materiálů, které jsou 
dostatečně propustné a vyhovují ON 73 6196 Ochrana 
silničních komunikací před účinky promrzání podloží 
a ČSN 73 6187 Silniční podklady z nestmeleného 

kameniva.

Silniční podklad z nestmeleného kameniva musí být 
proveden tak, aby zajišťoval dokonalé odvedení vody, 
jak je uvedeno v dokumentaci stavby.

5.2.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ, ZKOUŠKY

Vlastnosti materiálů pro nestmelené podkladní vrstvy jsou 
předepsány ČSN 72 1511, ČSN 72 1512, ČSN 73 6187 

a ON 73 6196.

5.2.2.1 Průkazní zkoušky
Vlastnosti materiálů musí být prokázány průkazními 
zkouškami. Průkazní zkoušky provádí zhotovitel na 
třech reprezentativních vzorcích a na zprůměrovaném 
vzorku z každé lokality zpravidla v tomto rozsahu 
(pokud stavební dozor vzhledem k druhu podkladu 
nestanoví jinak):

- druh a původ materiálu,

- zrnitost,

- cizorodé částice podléhající změnám struktury v do
bě životnosti vozovky,

- nasákavost zrn 4-63,

- otlukovost materiálu pro zrna 8 - 32,

- číslo nestejnozrnitosti,

- ekvivalent písku,

- hodnoty max. a min. objemové hmotnosti (příp. 
max. objemová hmotnost a optimální vlhkost podle 
Proctorovy zkoušky) pro štěrkopísek,

- posouzení filtračního kritéria mezi plání a podkladní 
vrstvou z nestmeleného kameniva.

5.2.2.2 Kontrolní zkoušky

Míra zhutnění a modul přetvárnosti
Míra zhutnění se zkouší na každých 1 000 m2 zhutněné 

vrstvy. Při prokazatelně stejnorodém materiálu, stejné 
hutnicí technologii a po odsouhlasení stavebním dozo
rem se provede jedna zkouška na každých 1 500 m 
zhutněné vrstvy; při použití hutnicích prostředků s kom- 
paktometry jedna zkouška na každých 6 000 m . Modul 
přetvárnosti, který nahrazuje kontrolu míry zhutnění, se 
zkouší ve stejné četnosti, pokud v ZTKP není stanoveno 
jinak.

Míra zhutnění štěrkopísku je určena hodnotou relativní 
ulehlosli Id s ohledem na použitý materiál a je určena 
v dokumentaci stavby.

Minimální hodnoty relativní ulehlosti pro štěrkopísek:

Druh zeminy Relativní ulehlost Id

písek, písek se štěrkem (štěrku méně než 25%) 0,90

písek se štěrkem (štěrku 25 - 50%), 
štěrk s příměsí písku (písku 26 - 50%), 
písčitý štěrk

0,85

štěrk s příměsí písku a jemných zrn 
(v množství do 25% z celkové hmotnosti), 
štěrk

0,80

Štěrkem se rozumí frakce nad 2 mm podle ČSN 72 1002.

Modul přetvárnosti na pláni pro vozovky skupiny 
dopravního zatížení A, B, C musí mít hodnotu nejméně 
E2 = 45 MPa, na podkladní vrstvě ze štěrkopísku nejmé
ně E2 = 120 MPa.

Poznámka: E2 znamená modul přetvárnosti z druhého 
zatěžovacího cyklu podle ČSN 72 1006.

Modul přetvárnosti na pláni pro vozovky SDZ D, E, F, 
G a u komunikací, u nichž není SDZ určena, musí mít 
hodnotu nejméně E2 = 45 MPa, 11a podsypné vrstvě 
E2= 100 MPa.

Modul přetvárnosti na vrstvě štěrkodrti nebo vibro
vaného štěrku pro vozovky SDZ A, B a C musí mít 
hodnotu E2 = 180 MPa. V případě, že se na vrstvu SD 
a VŠ pokládá vrstva stmelená hydraulickým pojivém,
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materiálu pro minerálni beton jsou předepsány 
PNN DS 02-03-79, přip. TP č.18.

5.3.2.1 Průkazní zkoušky

Vlastnosti materiálů musí být prokázaný průkazními 
zkouškami. Průkazní zkoušky provádí zhotovitel na 
třech reprezentativních vzorcích a na zprůměrovaném 
vzorku z každé lokality zpravidla v tomto rozsahu, 
pokud objednatel nestanoví jinak:

- druh a původ materiálu, poměr míšení,

- zrnitost jednotlivých materiálů, zrnitost výsledná,

- cizorodé částice podléhající změnám struktury v do
bě životnosti vozovky,

- nasákavost zrn 4-63,

- otlukovost materiálu pro zrna 8 - 32,

- číslo nestejnozrnitosti,

- číslo plasticity,

- kalifornský modul únosnosti CBR,

- hodnoty max. a min. objemové hmotnosti (příp. 
max. objemová hmotnost a optimální vlhkost podle 
Proctorovy zkoušky modifikované - metoda D ČSN 

72 1015),

- posouzení filtračního kritéria mezi plání a podkladní 
vrstvou mechanicky zpevněné zeminy.

5.3.2.2 Kontrolní zkoušky

Míra zhutnění a modul přetvárnosti

viz odst.5.2.2.2 s tím, žejrro MS) platí hodnoty jako pro 
ŠP a pro MZK jako pro SD a VŠ.

V případě, že charakter materiálu pro mechanicky 
zpevněnou zeminu odpovídá soudržné zemině, hodnotí 
se hutnění na hodnotu objemové hmotnosti stanovené 
Proctorovou zkouškou modifikovanou - metoda D 
ČSN 72 1015. Při hutnění musí být dosaženo 98% této 
objemové hmotnosti stanovené Proctorovou zkouškou. 
Stejným způsobem se hodnotí hutnění minerálního 
betonu.

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek

- Zrnitost, ekvivalent písku - jedna zkouška na kaž
dých 1 000 tu3.

v 3
- Vlhkost směsi - jedna zkouška na každých 500 m 

nebo alespoň 2x denně.

- Hodnota max. a min. objemové hmotnosti, případně 
max. objemová hmotnost a optimální vlhkost podle 
Proctorovy zkoušky modifikované - jedna zkouška 
na každých 5 000 m3, po prokázání neměnnosti 

(nevybočuje-li křivka zrnitosti z mezí, stanovených 
v rámci průkazních zkoušek) na každých 10 000 tu.

- Míra zhutnění - jedna zkouška na každých 1 000 m , 
při stejnorodém materiálu a stejné hutnicí techno
logii jedna zkouška na každých 1 500 m2.

- Modul přetvárnosti - jedna zkouška na každých 
6 000 m , při stejnorodém materiálu a stejné hutnicí 
technologii jedna zkouška na každých 12 000 m .

- Tlouštíka vrstvy - v profilech po 100 bm v bodech 
šířkového profilu, vzdálených od sebe 5 m.

- Odchylky od projektovaných výšek - v profilech po 
20 bm ve 3 bodech jízdního pásu u vícepruhových 
komunikací, příp. ve 3 bodech šířky vozovky u dvou- 
pruhové komunikace.

5.3.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

5.3.3.1 Pokládka

viz čl. 5.2.3.1

5.3J.2 Dodržení výšek určených v doku
mentaci stavby

viz čl. 5.2.3.2

5.3.3.3 Tloušťka vrstvy

viz čl. 5.2.3.3

5.3.3.4 Rovnost povrchu

Rovnost povrchu se měří podle čl. 5.1.5.3.

Naměřené nerovnosti nesmějí být větší než 20 mm.

5.4 STABILIZACE ZEMIN A ZEMINY ZPEVNENE CEMENTEM

5.4.1 OBECNĚ

Pro stabilizaci a zpevnění mohou být použity pouze 
materiály nebo směsi materiálů, které vyhovují poža
davkům ON 73 6181.

Podélné a příčné spáry v podkladních stmelených vrstvách 
se provádějí, pokud to předepisuje dokumentace stavby.

Způsob provedení spár určují ZTKP.

U podkladních hydraulicky stmelených vrstev pod ce- 
menlobetonovou vozovkou musí poloha všech spár 
v podkladních vrstvách souhlasit s polohou příčných 
a podélných spár v CB vozovce.

Ve všech případech je třeba před pokládkou další vrstvy 
zkontrolovat, zda byla splněna dokumentací předepsaná 
opatření.

Způsob odstranění pnutí a vzdálenosti spár musí být 
předepsány v dokumentaci stavby.
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5.42 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLU, ZKOUŠKY

Vlastnosti materiálů pro stabilizaci a zpevnění zemin 
jsou předepsány ON 73 6181 a ON 73 6186. Jako poji
vá se používá cementu nebo hydraulického vápna, pou
žívání rychle tuhnoucího pojívaje zakázáno.

5.4.2.1 Průkazní zkoušky

Složení směsi musí být prokázáno průkazními zkouškami.

Průkazní zkoušky provádí zhotovitel na třech repre
zentativních vzorcích a na zprůměrovaném vzorku, 
pokud stavební dozor nestanoví jinak. Zkouší se:

- druh a původ zeminy,

- zrnitost zeminy, odplavitelné částice,

- druh a třída pojivá,

- množství pojivá v % (vztaženo k suché zemině),

- číslo plasticity, ekvivalent písku,

- humusovitost,

- max. objemová hmotnost a optimální vlhkost podle 
Proctorovy zkoušky,

- pevnost v prostém tlaku po 7 dnech,

- odolnost cementové stabilizace proti účinkům mra
zu a vody.

Tyto údaje slouží pro provádění, odsouhlasenía převze
tí podkladní vrstvy.

5.4.2.2 Kontrolní zkoušky 

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek

- Vlhkost, zrnitost, číslo plasticity, obsah organických 
látek - jedna zkouškana každých 1 000 rn navážené 
zeminy.

- Stejnoměrnost promísení fenolftaleinovou zkouškou, 
množství dávkovaného pojivá - jedna zkouška na 
každých 1 000 m3, min. 3x denně z odběru těsně před 

hutněním.

- Pevnost v prostém tlaku - jedna zkouška na každých 
5 000m\min. lx denně z odběru těsně před hutněním.

- Odolnost proti účinkům mrazu - jedna zkouška na 
každých 10 000 m3 z odběru těsně před hutněním.

- Míra zhutněni - jedna zkouška na každých 1 500 m .

- M od u 1 pfctvámosú - jedna zkouška na každých 6 000 m , 
při stejnorodém materiálu a stejné hutnicí techno
logii jedna zkouška na každých 12 000 m2.

- Tlouštíka vrstvy - v profilech po 100 bm v bodech 
šířkového profilu, vzdálených od sebe 5 m.

- Odchylky od projektovaných výšek - v profilech po 
20 bm ve 3 bodech jízdního pásu u vícepruhových 
komunikací, příp. ve 3 bodech šířky vozovky 
u dvoupruhové komunikace.

- Rovnost povrchu v podélném směru - v ose každého 
jízdního pruhu.

5.4.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

5.4.3.1 Pokládka

Nejmenší tloušťka vrstvy ve zhutněném stavuje závislá 
na velikosti max. zrna použité zeminy

- zemina frakce 0/32 min. 12 cm,

- zemina frakce 0/45 min. 15 cm.

Při míchání směsi pro stabilizaci musí být dodrženo 
dávkování pojivá a vody v tolerancích, předepsaných 
ON 73 6181. Pokud je reálné nebezpečí odsávání vody 
z čerstvé směsi stabilizace, musí být podklad, na který 
bude stabilizace pokládána, předem navlhčen.

Směs pro stabilizaci musí být vyrobena a zabudována 
tak, aby nedošlo k jejímu rozmísení.

Směs je zpravidla pokládána finišerem. U menších ploch 
a ploch složitého profilu s četnými přerušeními může 
být stabilizace pokládána bez finišeru.

Stabilizace musí být min. 7 dnů udržována vlhká nebo 
vhodnými způsoby chráněna proti vysychání. Další 
vrstva smí být na stabilizaci pokládána dříve než za 7 
dnů pouze tehdy, pokud při pokládce nedojde k jejímu 
nepřípustnému namáhání a pokud horní vrstva nezpů
sobí škodlivé odsávání vody, potřebné k jejímu vyzrání.

5.4.3.2 Dodržení výšek určených v doku
mentaci stavby

Tolerance pro výsledky měření odchylek skutečných 
výšek stabilizace a zpevnění zemin od výšek navrže
ných dokumentací stavby předepisuje ON 73 6181.

5.4.3.3 Tloušťka vrstvy

Pro měření tloušťky vrstvy stabilizace a zpevnění zemin 
platí čl. 5.1.5.3, tolerance pro výsledky měření přede
pisuje ON 73 6181 a ON 73 6186.

Tlouštka vrstvy cementové stabilizace a zpevnění zemin 
se kontroluje přímým měřením, není-li stavebním dozo
rem stanoveno jinak.

5.4.3.4 Rovnost povrchu

Rovnost povrchu se měří podle čl. 5.1.5.3.

Naměřené nerovnosti nesmějí být větší než 20 mm.

5.4.4 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Podkladní vrstvy stmelené hydraulickými pojivý ne
smějí být pokládány při teplotě nižší než + 5°C a je-li 
nebezpečí poklesu teploty při ošetřování vrstvy pod 0°C. 
Pokud však teplota během prvních 7 dní zrání klesne pod 
0°C, musí být stabilizace chráněna tak, aby nedošlo 
k jejímu poškození.
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5.5 PODKLADY VOZOVEK Z KAMENIVA ZPEVNĚNÉHO CEMENTEM 
A VÁLCOVANÉHO BETONU

5.5.1 OBECNE

Kamenivo zpevněné cementem a válcovaný beton je 
směs přírodního anebo umělého kameniva s plynulou 
čárou zrnitosti, stmelená cementem, s parametry urče
nými ČSN 73 6189 a návrhem ON 73 6138.

Podélné a příčné spáry v podkladech vozovek z kame
niva zpevněného cementem a válcovaného betonu se 
provádějí jen pokud to předepisuje dokumentace stavby.

Způsob provedení spár určuje ZTKP.

5.5.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ, ZKOUŠKY

Vlastnosti materiálů pro kamenivo zpevěné cementem 
jsou předepsány ČSN 73 6189, pro válcovaný beton 

návrhem ON 73 6138.

Množství cementu a poměr míšení kameniva musí být 
prokázány průkazními zkouškami.

5.5.2.1 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky provádí zhotovitel zpravidla v tomto 
rozsahu, pokud stavební dozor nestanoví jinak:

- zrnitost jednotlivých frakcí vč. konečné zrnitosti 
a určení procentuálního zastoupení jednotlivých druhů 
(frakcí) kameniv,

- množství pojivá v % (vztaženo k suchému kamenivu),

- pevnost v tlaku po 28 dnech zrání,

- pevnost v tahu za ohybu,

- odolnost proti mrazu pro válcovaný beton.

Tyto údaje slouží pro provádění, odsouhlasení a převze
tí podkladní vrstvy.

5.5.2.2 Kontrolní zkoušky 

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek

- Zrnitost směsi kameniva - nejméně lx denně.

- Vlhkost směsi a její úprava - při každé změně zpra
covatelnosti, nejméně však 3x denně.

- Pevnost v tlaku na třech zkušebních vzorcích - 
z každých 2 000 m" ulozene směsi.

- Kvalita popílku (pokud se nedodáva s atestem) - 
z každé ucelené dodávky.

- Kvalita záměsové vody (pokud není použita pitná 
voda) - před započetím výroby a při každé změně 
zdroje.

- Kvalita cementářských odprašků - před odběrem 
a při každé změně suroviny (ztráta žíháním, obsah 
SO3, obsah alkálií, objemová stálost).

- Míra zhutnění - jedna zkouška na každých 1 000 m . 
Modul přetvárnosti - jedna zkouška na každých 
6 000 m“, při stejnorodém materiálu a stejné hutnicí 
technologii jedna zkouška na každých 12 000 m2.

- Tloušťka vrstvy - v profilech po 100 bm v bodech 
šířkového profilu, vzdálených od sebe 3 m.

- Odchylky od projektovaných výšek - v profilech po 
20 bm ve 3 bodech jízdního pásu u vícepruhových 
komunikací, příp. ve 3 bodech šířky vozovky 
u dvoupruhové komunikace.

- Rovnost povrchu v podélném směru - v ose každého 
jízdního pruhu.

5.5.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

5.5.3.1 Pokládka

Při míchání směsi pro kamenivo zpevněné cementem 
musí být dodrženo dávkování pojivá a vody tak, aby se 
množství pojivá neodchylovalo v kterémkoliv místě 
o více než ±10% od průkazními zkouškami stanoveného 
množství a obsah vody o více než + 1,5% od optimální 
vlhkosti, stanovené průkazními zkouškami.

Ošetřování vrstvy a dobu zrání předepisuje ČSN 73 6189 

a ON 73 6158.

5.5.3.2 Požadavky na materiál a vlastnosti 
směsi

Požadavky na materiál a vlastnosti směsi pro výrobu kame
niva zpevněného cementem předepisuje ČSN 73 6189, pro 

válcovaný beton návrh ON 73 6158.

5.5.3.3 Dodržení výšek určených v doku
mentaci stavby

Odchylky od výšek určených v dokumentaci stavby ma
jí být v toleranci ±20 mm, přičemž

- odchylky směrem nahoru nesmějí přesáhnout +30 mm 
a hodnot přesahujících +20 mm smí být maximálně 
5%,

- odchylky směrem dolů nesmějí přesáhnout - 40 mm 
a hodnot nižších než - 20 mm nesmí být více než 
15%.

5.5.3.4 Tloušťka vrstvy

Pro měření tloušťky vrstvy kameniva zpevněného ce
mentem a válcovaného betonu platiči. 5.1.5.3, tolerance 
pro výsledky měření předepisuje ČSN 73 6189 a návrh 

ON 73 6158.

Tlouštka vrstvy se kontroluje na vývrtech (není-li v ZTKP 
uvedeno jinak).
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5.53.5 Rovnost povrchu

Rovnost povrchu se měří podle čl. 5.1.5.3.

Naměřené nerovnosti nesmějí být větší než 20 mm 
u horní podkladní vrstvy a 30 mm u spodní podkladní 
vrstvy.

5.5.4 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Podkladní vrstvy z kameniva zpevněného cementem 
a válcovaného betonu nesmějí být pokládány při teplotě 
nižší než + 5°C a je-li nebezpečí poklesu teploty při 
ošetřování vrstvy pod 0°C. Pokud však teplota během 
prvních 7 dní zrání klesne pod 0°C, musí být vrstva 
chráněna tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

5.6 MEZERO VITÝ (DRENÁŽNÍ) BETON PRO PODKLADY TUHÝCH VOZOVEK

5.6.1 OBECNĚ

Mezerovitý (drenážní) cementový beton je beton s vel
kou mezerovitostí, zhotovený z úzkých frakcí hrubého 
a drobného kameniva, cementu, vody a přísad, určený 
pro horní podkladní vrstvu.

Pro mezerovitý beton mohou být použity pouze mate
riály a betonová směs, které vyhovují ON 73 6143.

5.6.1.1 Zásady výstavby

Je-li vrstva podkladu pod mezerovitým betonem ze 
stmeleného kameniva, jeho povrch se uzavře asfaltovým 
infiltračním postřikem a asfaltovým nátěrem s posypem 
písku podle ON 73 6143.

V podkladu z mezerovitého betonu se neprovádějí 
spáry.

Ostatní zásady výstavby, kladení a zhutňování jsou 
předepsány ON 73 6143.

5.6.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ, ZKOUŠKY

Vlastnosti materiálů pro mezerovitý beton jsou pře
depsány ON 73 6143.

5.6.2.1 Průkazní zkoušky

Složení směsi musí být prokázáno průkazními zkouškami.

Průkazní zkoušky provádí zhotovitel v rozsahu přede
psaném ON 73 6143.

5.6.2.2 Kontrolní zkoušky 

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek
Složky směsi:

- Cement - doba tuhnutí, objemová stálost, pevnost 
v tahu za ohybu a tlaku - jedna zkouška na každých 
1 200 m3 vyrobené betonové směsi.

- Záměsová voda ( pokud není použita pitná) - lx za 
dva týdny.

- Kamenivo - odplavitelné částice, humusovitost, ekvi
valent písku - jedna zkouška na každých 1000 m3 

vyrobené betonové směsi.

- nasákavost, obsah síry - jedna zkouška na 
každých 5000 m3 vyrobené betonové směsi,

- vlhkost - podle potřeby.

Betonová směs:

Obsah vzduchu - každé 2 hodiny.

Beton:

- Objemová hmotnost, pevnost v tlaku na zkušebních 
krychlích - z každých 1 000 m3 na 3 krychlích, min. 

však na 3 zkušebních krychlích denně, vyrobených 
ze stejné záměsi.

- Tloušťka vrstvy - v profilech po 100 bm v bodech 
šířkového profilu, vzdálených od sebe 5 m.

- Odchylky od projektovaných výšek - v profilech po 
20 bm ve 3 bodech jízdního pásu u vícepruhových 
komunikací, příp. ve 3 bodech šířky vozovky 
u dvoupruhové komunikace.

- Rovnost povrchu - v podélném směru v ose každého 
jízdního pruhu.

5.6.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

5.6.3.1 Požadavky na materiál, vlastnosti beto
nové směsi a hotového betonu

Veškeré kvalitativní požadavky na materiál, vlastnosti 
betonové směsi a hotového betonu jsou předepsány 
ON 73 6143.

5.6.3.2 Dodržení výšek a tloušťky vrstvy urče
ných v dokumentaci stavby

Odchylky od výšek a tloušťky vrstvy určených v doku
mentaci stavby nesmějí být větší než ±20 mm.

Pro měření tloušťky vrstvy mezerovitého betonu platí 
čl. 5.1.5.3. Tlouštíka se kontroluje na vývrtech, nesta- 
noví-li stavební dozor jinak.

5.6.3.3 Rovnost povrchu

Rovnost povrchu se měří latí délky 4 m ve směru rovno
běžném s osou komunikace podle čl. 5.1.5.3.

Naměřené nerovnosti nesmějí být větší než 20 mm.
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Každá dodávka kameniva musí být doložena atestem, 
obsahujícím jednotlivé kvalitativní parametry předepsa
né ČSN 72 1512, určení třídy kameniva a podpis odpo
vědného pracovníka výrobny.

5.8.2.3 Upravená asfaltová směs (R-materiál)

Maximální velikost stmelených částic nesmí být větší 
než 32 mm pro použití v šaržových obalovnách, 45 mm 
v kontinuálních obalovnách s předem předehřívaným 
R-materiálem. Pro použití v obalovnách s bubnovou 
míchačkou a při použití předehřívané asfaltové směsi 
nesmí být větší než 63 mm. Používají se široké frakce 
R-materiálu zrnitosti 0 - 4, 0 - 8, 0 - 11,0- 16, 0 - 22, 
0-32,0-45 mm.

5.8.2.4 Kamenná moučka

Druh nebo typ kamenné moučky schvaluje stavební dozor.

Množství přidávané kamenné moučky musí být v soula
du s předepsanou zrnitostí pro typ směsi. Kamenná 
moučka může být nahrazena vratnou moučkou, maxi
málně však v množství obsaženém v kamenivu. Vratná 
moučka musí splňovat parametry kamenné moučky.

5.8.2.5 Asfalt

Asfalt musí vyhovovat požadavkům ČSN 65 7201 
a ČSN 65 7206. Rafinerie, vyrábějící asfaltové výrobky, 

vystaví pro každou dodávku atest, podepsaný odpo
vědným pracovníkem závodu. Atest udává výsledky 
všech předepsaných zkoušek podle výše uvedených 
ČSN a hmotnost dodávky. Na požádání musí být atest 

předložen stavebnímu dozoru.

Druhy asfaltů, které zhotovitel hodlá použít, musí být 
určeny a objednatelem odsouhlaseny před zahájením 
prací, jiné asfalty nesmějí být použity bez písemného 
souhlasu stavebního dozoru.

Pro výrobu obalovaného kameniva ze staré asfaltové 
směsi se na doplnění použijí asfalty gradace 130 - 200. 
Pro mimořádně namáhané úseky, pokud se provádějí 
v klimaticky vhodném období, se použijí asfalty grada
ce 40 - 70. Použití jiných asfaltů nebo změkčovacích 
hmot musí odsouhlasit stavební dozor.

5.8.3 ZKOUŠKY

Složení směsi kameniva a výsledné asfaltové směsi se 
zjistí průkazními zkouškami, které se provádějí podle 
přílohy 1 ČSN 73 6160 a čl. 5.1.4 této kap. TKP. Zejmé

na podle nich bude stanoveno dávkování jednotlivých 
frakcí kameniva, R-materiálu a asfaltu, dále pracovní 
teploty pro výrobu směsi a její zpracování, tj. výrobní 
předpis.

Přílohou předpisu musí být hutnicí schéma, uvádějící 
počet válců, postup válcování s počtem přejezdů s ohle
dem na výkon obalovny a rychlost finišeru. Hutnicí 
schéma se zpracuje na základě předcházejících zkuše
ností s daným typem směsi. Pokud je vyráběna směs

nového typu nebo druhu, z nových materiálů, provede 
se hutnicí pokus.

Zkoušky zahrnují:

- odběr vzorků,

- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny,

- provedení zkoušky vč. zkušebního protokolu.

Každý vzorek bude označen popisem s následujícími 
informacemi:

- původ vzorku, název obalovny nebo místa stavby,

- staničení a upřesnění místa, kde byl vzorek odebrán 
(číslo auta, místo na vozovce - vpravo, vlevo, vzdá
lenost od osy),

- označení vrstvy a typu směsi,

- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru,

- komu je vzorek určen, adresa.

5.8.3.1 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky slouží k prokázání vhodnosti staveb
ních hmot a směsí pro předpokládaný účel použití podle 
dokumentace stavby a smlouvy o dílo.

Průkazní zkoušky zajišťuje zhotovitel. Jejich přílohou 
jsou atesty asfaltových poj i v.

U obalované směsi se v případě stavebních prací stejné
ho druhu s podobným výrobním zařízením mohou 
použít dřívější průkazní zkoušky, pokud se neměnil druh 
a vlastnosti kameniva, asfaltu, kamenné moučky a as
faltové směsi a pokud zkoušky nejsou starší než 2 roky. 
Pokud se druh a vlastnosti uvedených materiálů změní, 
je nutno vhodnost znovu prokázat.

Průkazní zkouška asfaltové obalované směsi se provádí 
podle ČSN 73 6160 přílohy 1 a je součástí výrobního 

předpisu.

Ve zvláštních případech mohou být žádoucí rozšířené 
průkazní zkoušky. Objednatel předkládá požadavek na 
doplňkové nebo další zkoušky v popisu prací.

5.8.3.2 Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky zhotovitele, které 
provádí za účelem zjištění shody jakostních vlastností 
stavebních hmot, asfaltových směsí a hotové úpravy 
s vlastnostmi předepsanými smluvnímy požadavky 
a průkazními zkouškámi. Zhotovitel musí kontrolní 
zkoušky provádět během provádění prací s potřebnou 
pečlivostí a v požadovaném rozsahu. Výsledky se proto
kolují v laboratorním deníku, který je součástí stavební
ho deníku.

Výsledky kontrolních zkoušek je třeba na požádání 
předložit stavebnímu dozoru nebo jím pověřenému 
zástupci, který má v doprovodu zhotovitele do zkušebny 
kdykoliv přístup. Tento postup platí, pokud stavební 
dozor nestanoví jiný způsob.
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Druh a rozsah kontrolních zkoušek:

zkoušená hmota 
druh zkoušky

četnost (1 zkouška na počet tun)

kamenivo drobné hrubé

zrnitost 1000 2000
odplavitelné částice 1000 2000
tvarový index - 5000
otlukovost - 10000

kamenná moučka cizí vratná

propad sítem 0,09 500 250
koef. hydrofilnosti 1000 250

Asfalt

penetrace 1x denně z každého druhu použitého asfaltu
bod měknutí 1 x denně z každého druhu použitého asfaltu

Obalovaná směs

rozbor směsi-zrnitost 500-nejméně 1x za směnu
- obsah asfaltu 500 - nejméně 1 x za směnu

stabilita 1000
přetvoření 1000
tuhost 1000
objem, hmotnost 1000
mezerovitost 1000
teplota - u obalovny 1x za hodinu

- u finišeru 1 x za hodinu

Stará asfaltová směs

rozbor směsi-zrnitost 500
- obsah asfaltu 500

asfalt - penetrace 1000 (po každém druhém
- bod měknutí 1000 rozboru směsi)

Položená vrstva

míra zhutnění 12000 m21 zkouška, tj. 4 vývrty

tloušťka 12000 m21 zkouška, tj. 4 vývrty

mezerovitost 12000 m2 1 zkouška, tj. 4 vývrty

rovnost v ose položeného pruhu

Z výsledků všech uvedených zkoušek připraví zhoto
vitel zprávu o kontrolních zkouškách, kterou přiloží 
k žádosti o zahájení přejímacího řízení.

5.S.3.3 Zkušební postupy

Pro odběr vzorků a zkoušení minerálních hmot platí 
ČSN 72 1511 a související normy. Pro odběr vzorků 
a zkoušení asfaltových pojiv platí ČSN 65 7201, 
ČSN 65 7206 a související normy.

Pro odběr vzorků a zkoušení vzorků asfaltové směsi 
a jádrových vývrtů platí ČSN 73 6160.

Mczerovitost hotové úpravy je třeba zjistit z objemové 
hmotnosti materiálu získaného z tohoto vývrtu.

Po schválení stavebním dozorem je možno použít ke 
zjištění míry zhutnění nedestruktivních metod. V tom 
případě je možno změnit odběr na 1 vývrt na 12 000 m 
a provést dalších 9 měření nedestruktivní metodou rov

noměrně v celé ploše. Další 2 měření k ověření kalib
račních vztahů se provedou v těsné blízkosti vývrtu.

Rovnost povrchu se měří latí dlouhou 4 m podle 
ČSN 73 6175. Je možno měřit také jinými vhodnými 

přístroji např. pojízdnou latí Strassentest. V případě 
sporu je rozhodující ruční měření.

Správný profil vrstvy a dodržení výšek stanovených 
dokumentací stavby se kontroluje nivelací.

Tlouštka vrstvy se zjišťuje buďz jádrových vývrtů v přípa
dě, že vzdálenost mezi nimi je maximálně 200 m a bylo 
podchyceno alespoň 20 měřících míst, nebo se měří 
nivelací 3 měřící body v profilech vzdálených stejno
měrně po 50 m.

5.8.4 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

5.8.4.1 Příprava podkladu

Bezprostředně před pokládkou vrstvy musí být podklad 
očištěn od uvolněného a cizího materiálu, opraveny 
nerovnosti a výtluky a stavební dozor požádán o sou
hlas k podkládce. Vrstva se pokládá nejméně 24 hod. po 
provedení postřiku, pokud je dokumentací stavby 
předepsán.

5.5.4.2 Strojní vybavení

Strojní vybavení musí být odsouhlaseno stavebním 
dozorem a musí být v dobrém provozním stavu. Veške
ré výrobní zařízení a doprava musí být v souladu s obje
mem a plánovaným postupem prací.

Obalovna

Zpevněné skládky kameniva musí být oddělené podle 
frakcí a jakostních tříd a musí být chráněny před vzá
jemným míšením frakcí a znečištěním. Obalovací sou
prava musí být navržena a řízena tak, aby vyráběla 
asfaltovou směs podle průkazních zkoušek a v přede
psaném teplotním režimu.

Obalovna musí být vybavena cejchovanými teploměry 
a odprašovacím zařízením dávajícím předpoklad splně
ní příslušných hygienických předpisů.

Topné zařízení k vyhřívání asfaltu musí zaručovat ne
přímý ohřev a musí být nařízeno tak, aby se asfalt 
ncpřehříval. Celý prostor musí být zabezpečen proti 
úniku ropných látek.

Vozidla

Vozidla pro přepravu asfaltové směsi musí mít hladkou 
a čistou kovovou korbu, která se stříká minimálním 
množstvím parafinového oleje, mýdlového nebo vá
penného roztoku k zabránění nalepování směsi na korbu. 
Použití nafty, petroleje a jiných ropných rozpouštědel je 
zakázáno.

Každé vozidlo musí být vybaveno plachtou nebo jiným 
vhodným zařízením pro ochranu směsi před povětrnostní
mi vlivy, prachem a ztrátou tepla.

15



Finišery

Finišer, buď kolový nebo pásový musí být vybaven 
převodovkou zajišťující konstantní rychlost. Rychlost 
dopravníku a otáčky šneku musí být měnitelné a nezá
visle řízené z každé strany. Nastavitelný rozprostírací 
trám musí umožňovat pokládku směsi v příčném profilu 
navrženém dokumentací stavby, v požadované šířce 
a výšce vrstvy.

Finišer musí být vybaven nivelačním zařízením schop
ným dodržovat niveletu bez ohledu na změny tloušťky 
vrstvy a nepravidelnosti podkladu. Snímače nivelačního 
systému musí být schopny snímat výšky ze

- zařízení typu taženého trámu,

- napnuté struny (drátu),

- krátké lyže nebo patky.

V případě pokládky podle struny musí být úsek opatřen 
vyrovnávacími sloupky nastavenými a udržovanými zhoto
vitelem a kontrolovanými technickým dozorem lak, aby 
niveleta odpovídala dokumentaci stavby. Sloupky se 
nastaví v přímce rovnoběžně s podélnou osou podkla
dové plochy v odstupu podle příkazu stavebního dozo
ru, ne však větším než 10 m.

Hutnicí mechanismy

Hutnicí válce musí být v dobrém technickém stavu, 
nesmějí z nich odkapávat pohonné hmoty a oleje.

Skrápění ocelových běhounů musí být uzpůsobeno tak, 
aby byl běhoun vlhký, ale po běhounu a povrchu 
vozovky nestékala voda. Běhoun musí být pouze vlhký 
aby se směs nelepila.

Pneumatikové nebo kombinované válce musí být vyba
veny zařízením umožňujícím plynulou změnu tlaku 
v pneumatikách. Všechny pneumatiky musí být huštěny 
na stejný tlak.

5.8 A3 Výroba obalované směsi

Kamenivo musí být do sušícího bubnu dávkováno oddě
leně podle frakcia odměřováno hmotnostně nebo obje
mově. Váhy, resp. podavače pod zásobníky, musí být 
před zahájením sezóny ocejchovány a pravidelně mě
síčně kontrolovány.

Teplota asfaltové směsi se řídí podle gradace asfaltu 
a složení směsi, její rozmezí je určeno ON 73 6188 
a výrobním předpisem.

Teplota kameniva, asfaltu a asfaltové směsi musí být 
v souladu s výrobním předpisem a během výroby musí 
být stále přísně kontrolována. Všechny přehřáté nebo 
zuhelnatělé směsi, stejně jako směsi s pěněním nebo 
jinými známkami vlhkosti, nesmějí být použity.

Povolená tolerance teploty směsi oproti výrobnímu 
předpisu je ±10°C.

Povolené tolerance od čáry zrnitosti odsouhlasených 
průkazních zkoušek zjištěné kontrolními zkouškami 
jsou:

tolerance pro aritmetický průměr [%]

počet výsledků zkoušek 1-2 3-8 9-19 >20

pr
op

ad
 n

as
ítě 4 mm a větší + 10 ±8 + 6 ±6

2 mm a menší ±8 ±7 + 6 ±5

0,09 mm ±3 ±2,5 ±2 ±1,5

obsah asfaltu + 0,6 + 0,5 + 0,4 + 0,3

Pro maximální toleranci jednotlivých vzorků platí hod
noty uvedené v prvním sloupci (1-2).

5.8A4 Skladování a doprava směsi

Při skladování asfaltové směsi v zásobnících je nutno 
dbát, aby nedošlo k jejímu poškození.

Doprava směsi musí být organizována tak, aby teplota 
směsi během přepravy nepoklesla pod hodnoty uvedené 
v tabulce (měřeno před rozhrnovací lištou finišeru).

gradace použitého 
pojivá

teplota [°C] asfaltové směsi

při tloušťce vrstvy

40-100 mm 101-200 mm

45 150 130
65 140 120
80 130 110
130 120 100
200 110 90

Během přepravy a čekání musí být asfaltová směs 
zakryta.

5.8A5 Pokládka a hutnění

Pokládka směsi musí být plynulá. Při pokládání v pru
zích je nutno u podélných spojů zajistit vhodnými opa
třeními stejnoměrné a těsné napojení. Před pokládkou 
dalšího pruhujenutno napojovanou plochu rovnoměrně 
natřít nebo postříkat asfaltovou emulzí nebo ředěným 
asfaltam. Stejným způsobem se upraví příčné spoje 
denních úseků nebo spoje při pracovních přestávkách.

V místech, kde použití finišeru není vhodné, může být 
směs rozprostřena jiným způsobem odsouhlaseným 
stavebním dozorem.

Ihned po rozprostření směsi finišerem musí být započato 
s důkladným hutněním rovnoměrným válcováním po
dle výrobního předpisu. Válce musí být tak těžké, resp. 
pneumatiky hutněny na takový tlak, aby jejich činností 
nevznikaly trvalé otisky, nerovnosti nebo trhliny. Podél 
říms, obrubníků a dalších míst nepřístupných pro válce 
se směs rovnoměrně hutní ručními nebo mechanickými 
pěchy nebo vibrační deskou.
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5.S.4.6 Kvalitativní požadavky na obalované 
kamenivo

Požadavky na vlastnosti směsi a provedenou vrstvu 
obalovaného kameniva

Povolené tolerance od čáry zrnitosti a obsahu asfaltu 
jsou uvedeny v čl. 5.8.43.

Požadavky na fyzikálně mechanické vlastnosti směsi 
pro obalované kamenivo podle jednotlivých typů směsi, 
jsou uvedeny v ON 73 6188.

Stupeň zhutněni každé dokončené vrstvy se zkouší na 
jádrových vývrtech průměru 100 - 150 mm podle 
ČSN 73 6160, minimální hodnoty stupně zhutnění jsou 

předepsánny v ON 73 6188.

Odchylky od výšek uvedených v dokumentaci

Kontrola odchylek od výšek uvedených v dokumentaci 
stavby se provádí nivelací ve třech bodech každého 
příčného profilu. Úroveň podkladní vrstvy z obalo

vaného kameniva se může lišit od výšek předepsaných 
dokumentací stavby v příčných řezech pro jednotlivá 
měření o ±15 mm.

Odchylky od příčného sklonu předepsaného dokumen
tací stavby jsou povoleny v rozmezí ±0,5%.

Tloušťka vrstvy

Pro měření tloušťky vrstvy obalovaného kameniva platí 
čl. 5.1.5.3, tolerance pro výsledky měření předepisuje 
ON 73 6188.

Za základ průměrné hodnoty zabudované tloušťky 
vrstvy je třeba brát celý stavební úsek. Stavební dozor 
je však oprávněn posuzovat při kontrole i dílčí úseky, 
které však musí odpovídat alespoň dennímu výkonu.

Rovnost povrchu

Naměřené nerovnosti nesmějí být větší než 10 mm.

5.8.5 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Asfaltové směsi nesmějí být pokládány za deště a je-li 
na podkladě souvislý vodní film, sníh nebo led.

Teplota vzduchu musí být nejméně 0°C s tendencí stou
pat a za posledních 24 hod. nesmí klesnout pod -5°C. Při 
pokládce směsí s asfalty gradace 40 - 70 se doporučuje 
teplota nejméně +5°C.

5.9 PENETRAČNÍ MAKADAM, VSYPNÝ MAKADAM

5.9.1 OBECNĚ

Penetrační makadam vznikne prolitím vrstvy hrubého 
drceného přírodního kameniva silniční živicí, vyplně
ním mezer suchým drceným kamenivem a jejich zhutně
ním podle ČSN 73 6145.

Vsypný makadam tvoří základní štěrková vrstva zpe
vněná vsypnou asfaltovou směsí, zaválcovanou do me
zer její horní části podle ČSN 73 6151.

5.9.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ, ZKOUŠKY

Vlastnosti materiálů a technologické postupy prací jsou 
pro penetrační makadam stanoveny ČSN 73 6145, pro 
vsypný makadam ČSN 73 6151.

5.9.2.1 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky provádí zhotovitel v tomto rozsahu:

- zrnitost kamenné kostry, vlastnosti použitého kame
niva,

- zrnitost a obsah asfaltu vsypné asfaltové směsi.

5.9.2.2 Kontrolní zkoušky

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek

- Kamenivo - čistota (vizuálně), zrnitost, odplavitelné 
částice - min. lx týdně.

- Zkoušky vsypné asfaltové směsi (u vsypného maka- 
damu) - množství pojivá, křivka zrnitosti - jedna 
zkouška na 5001 směsi, min. však jedna zkouška za 
pracovní směnu.

- Teplota asfaltu (penetračního makadamu) - min. lx 
za pracovní směnu.

- Modul přelvárnosti - jedna zkouška na každých 
6 000 m, při stejnorodém materiálu a stejné hutnicí 
technologii jedna zkouška na každých 12 000 m2.

- Tloušťka vrstvy - v profilech po 100 bm v bodech 
šířkového profilu, vzdálených od sebe 5 m.

- Odchylky od projektovaných výšek - v profilech po 
20 bm ve 3 bodech jízdního pásu u vícepruhových 
komunikací, příp. ve 3 bodech šířky vozovky 
u dvoupruhové komunikace.

- Rovnost povrchu v podélném směru v ose každého 
jízdního pruhu.
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