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7.1 ÚVOD

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

Tato kapitola TKP obsahuje požadavky na výrobu, usta
novení o materiálech, technologických postupech 
a zkouškách při provádění hutněných asfaltových vrs
tev. Hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat požadavky 
stanovené v ČSN 73 6121.

7.1.1 Stanovení pojmů

Asfaltový kryt vozovky, dále nazývaný „kryt“, je horní 
část konstrukce vozovky. Leží na podkladní vrstvě. Kryt 
sestává zjedná nebo dvou ložných vrstev a na nich ležící 
obrusné vrstvě, nebo pouze z jedné obrusné vrstvy.

Z hutněných asfaltových vrstev se zřizují:

- Podkladní vrstvy - z obalovaného kameniva OK, 
obvykle v zrnitosti OKH, OKVH, nebo mimořádně 
také z asfalt, koberce otevřeného AKO.

- Ložné vrstvy - z asfal. betonu AB, obvykle v zrnitosti 
ABVH, ABH, ale pro vozovky s nižším dopravním 
zatížením také z AKO nebo OK. Lze je zřizovat také 
z asfaltocementového betonu ACB. Podmínky pro 
ACB musí být upřesněny v ZTKP s přihlédnutím 
k ČSN 73 6127 a k ustanovením této kapitoly TKP.

- Obrusné vrstvy - z asfaltového koberce mastixového 
AKM, obvykle v zrnitosti AKMS; běžně se zřizují 
také z ABH, ABS, pro zvláštní účely i z AKMJ, 
ABJ, ABVH, AKO. Jako specielní úpravy se obrus
né úpravy provádějí z asfalt, koberce drenážního 
AKD, asfalt, koberce AKT, nebo i z ACB. Lze je 
zřizovat také vtlačované podle ČSN 73 6128, při
čemž podmínky musí být upřesněny v ZTKP.

7.1.2 Stavební zásady

Volbu uspořádání vrstev krytu, typu resp. druhu asfalto
vých směsí a tlouštěk vrstev předepisuje dokumentace 
stavby. Je třeba vycházet zejména z třídy dopravního 
zatížení vozovky a případného mimořádného namáhání. 
Mimořádným namáháním je míněno např.

- usměrněná doprava v pruzích,

- pomalý provoz těžkých vozidel,

- provoz se zastavováním, častým brzděním a zrych
lováním,

- klimatické vlivy, (jižní svahy, zalesněné úseky ap.)

- vozovka na mostech.

7.1.3 Systém jakosti

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při výrobě asfaltových směsí a provádění hutně
ných asfaltových vrstev podle Metodického pokynu 
k RSJ-PK č.j. 23 512/95-230.

Musí být prokázána způsobilost pracovníků, strojního 
zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního

systému a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou 
jakost hutněných asfaltových vrstev.

V dokumentaci systému jakosti musí být doložen i tech
nologický postup konkretizovaný na dané podmínky 
výroby a dopravy asfaltových směsí a pokládky hutně
ných asfaltových vrstev.

7.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

Souhlas se zdroji dodávek asfaltu, kameniva a kamenné 
moučky a přísad uděluje stavební dozor. Vzorky jednot
livých materiálů budou odebírány podle jeho nařízení.

7.2.1 Kamenivo

Musí být stejnoměrné kvality, tříděné na požadované 
frakce obsahující zdravé, pevné a trvanlivé částice. Veš
kerý materiál musí být čistý, bez jílových částic a orga
nických látek.

Pro výrobu asfaltových směsí lze použít kameniva třídy 
A, B, C podle ČSN 72 1512. Použití podle tříd pro 
jednotlivé druhy asfaltové směsi a zvýšené technické 
požadavky stanoví ČSN 73 6121. Pro zdrsňovací posy
py se použije kamenivo drcené třídy A a B podle 
ČSN 72 1512, které splňuje i zvýšené technické požadav
ky uvedené v ČSN 73 6122 tab. 5.

Zhotovitel musí předem doložit jakost kameniva osvědče
ním o jakosti a určením třídy jakosti podle ČSN 72 1512 
dále doplněným doklady o splnění zvýšených technických 
požadavků podle ČSN 73 6121 a těchto TKP.

Na dodacím listě každé dodávky (nákl. auto, vagon ap.) 
musí výrobce kromě jiných údajů potvrdit jím zaruče
nou jakost kameniva.

Zhotovitel případně výrobce asfaltových směsí je povi
nen dodací listy kameniva archivovat a vlastnosti kame
niva sám ověřovat nejméně v rozsahu uvedeném v 7.5.2.

Pro dálnice, rychlostní komunikace a komunikace I. a II. 
třídy dopravního zatížení může objednatel stavby stano
vit zvýšené nebo další požadavky na kamenivo v ZTKP.

7.2.2 Upravená asfaltová směs (R - materiál)

Maximální velikost stmelených částic nesmí být větší 
než 32 mm pro použití v obalovnách s přerušovaným 
cyklem výroby a s nepředehřívaným R - materiálem. 
Pro použití v obalovnách s bubnovou míchačkou a při 
použití předem zahřáté upravené 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. Vlastnosti kameniva po extrakci musí odpovídat 
požadavkům podle čl. 7.2.1.

Do AKM, AKD, AKT a AB I v obrusných vrstvách se 
R-materiál nesmí použít.

7.2.3 Kamenná moučka

Jako kamenná moučka se používá zejména mletý vápe
nec podle ČSN 72 1210 a ČSN 72 1220. Použití jiného
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druhu nebo typu může určit stavební dozor. Moučka 
musí byt čistá, suchá, bez shluků a nesmi ve škodlivých 
množstvích obsahovat organické a bobtnavé složky. 
Kvalitativní parametry kamenné moučky pro jednotlivé 
typy asfaltových směsí stanoví ČSN 73 6121.

Vratná moučka musí splňovat kvalitativní parametry 
kamenné moučky. Povolené množství ve směsi kameni
va udává výrobní předpis, maximálně však může být 
použita vratná moučka v kamenivu obsažená.

7.2.4 Asfalt

Asfalty musí vyhovovat požadavkům ČSN 65 7201 
a ČSN 65 7206. Pro mimořádně namáhané úseky se do
poručuje použít modifikovaných asfaltů, které musí vy
hovět ukazatelům jakosti uvedeným v tabulce 1 pokud 
není v ZTKP uvedeno jinak. Použití modifikovaného 
asfaltu určují dokumentace nebo ZTKP stavby.

Druhy asfaltů, které zhotovitel hodlá použít, musí být 
určeny a stavebním dozorem odsouhlaseny před zaháje
ním prací. Žádné ostatní asfalty nesmějí být použity bez 
písemného souhlasu stavebního dozoru. Směs asfaltů 
z různých rafinerií nesmí být použita. Jakost asfaltu 
musí být doložena osvědčením 
o jakosti nebo atestem.

Dodavatel asfaltu vystaví pro kaž
dou dodávku pověřeným pracov
níkem podepsaný dodací list. Na 
něm, kromě jiného, musí být zaru
čeno splnění jakostních parametrů 
podle objednávky příslušné ČSN, 
těchto TKP nebo ZTKP.

Zhotovitel případně výrobce asfal
tových směsí je povinen si vlast
nosti asfaltu ověřovat nejméně 
v rozsahu uvedeném v 7.5.2.

7.2.5 Přísady

Ke zlepšení přilnavosti asfaltu ke 
kamenivu a reologických vlast
ností asfaltu a asfaltové směsi se 
mohou přidávat přísady. Pro AKM 
a AKD se zpravidla užívají celuló
zová vlákna k zabránění segregace 
složek směsi. Před použitím přísad 
se musí provést nezbytné zkoušky. 
Druh a požadované množství pří
sad se určí na základě průkazních 
zkoušek a o jejich použití rozhod
ne stavební dozor.

7.2.6 Stavební směsi

7.2.6.1 Složení směsi

Asfaltové směsi se skládají z drce
ného kameniva, těženého kameniva, 
kamenné moučky, asfaltu gradace 
40 - 200, příp. přísad a R-materiálu.

Veškeré minerální složky musí být tříděné a složené 
v takovém poměru, aby bylo dosaženo zrnitosti pro ur
čitý typ směsi (podle ČSN 73 6121), určený dokumen
tací stavby. Ke směsi kameniva se přidá asfalt 
v množství stanoveném průkazními zkouškami.

Směsi pro obrusnou vrstvu musí být sestaveny i se zře
telem na vytvoření drsného povrchu.

V návrhu složení asfaltové směsi je třeba zohlednit třídu 
dopravního zatížení, mimořádné namáhání, typ směsi, 
tloušťku vrstvy, místní a klimatické poměry, bezpečnost 
uživatelů a ekologické účinky. Všechny uvedené infor
mace musí být obsaženy v dokumentaci stavby.

1.2.62 Technické požadavky

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnos
ti a parametry uvedené v ČSN 73 6121.

Pro dálnice a rychl. komunikace a komunikace I. a II. 
třídy dopravního zatížení jsou zkoušky přehledně uve
deny v tab. 2. Objednatel stavby může dále stanovit 
v ZTKP další, nebo zvýšené požadavky na vlastnosti 
směsi a parametry hotové vrstvy.

Tabulka 1

Druh přísady Elastomer Termoplast

A B

Druh modif. asfaltu 80 65 45 80 65 45 65 45

Penetrace při 25°C v 0,1 mm min 120 50 20 120 50 20 50 20

Bod měknutí ve °C min-
-max

40-48 48-55 55-63 40-48 48-55 55-63 48-55 55-63

Teplota lámavosti ve °C max -20 -15 -10 -20 -15 -10 -15 -10

Duktilita v cm při 7°C min 100 — — 50 — — — —

při 13°C min — 100 — — 30 — 15 —

při 25°C min — — 40 — — 20 — 10

Vratná duktilita v % min 50 50 50 50 50 50 — —

Skladovací stabilita °C (rozdíl KK 

pred a po teplot namáháni)
max 2 2 2 2 2 2 2 2

Tepelná stálost (163°C 5h)

-hmotnostní úbytek v % max 1 1 1 1 1 1 1 1

- snížení penetrace v % max 40 40 40 40 40 40 40 40

- zvýšení penetrace v % max 10 10 10 10 10 10 10 10

- snížení bodu měknutí v % max 2 2 2 2 2 2 2 2

- zvýšení bodu měknutí v % max 5 5 5 5 5 5 5 5

- duktilita v cm při 7°C min 50 — — 40 — —■ — —

při 13°C min — 50 — — 20 — 8 —

při 25°C min — — 50 — — 20 — 5
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U AB I, AB II a AKM I se při zkoušení hotové vrstvy 
dále požaduje zkouška mezerovitosti. Mezerovitost ho
tové vrstvy pro ABH, ABVH je max 7%, pro ABS a ABJ 
je max 6% a pro AKM I je 2,5 až 7%.

Požadavek na vyhovující spojení je hodnota síly odporu 
min. 15,0 kN pro průměr vývrtu 150,0 mm, nebo min 
6,7 kN pro průměr vývrtu 101,6 mm.

7.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

7.3.1 Strojní vybavení

Veškeré strojní vybavení a zařízení související s prace
mi uvedenými v této kap. TKP musí být odsouhlaseno 
stavebním dozorem a musí být udržováno v dobrém 
provozním stavu.

7.3.1.1 Obalovna

Obalovací souprava musí být navržena a řízena tak, aby 
vyráběla asfaltovou směs podle průkazních zkoušek. 
Musí zajistit dokonalé vysušení a ohřev kameniva, 
ohřev asfaltu, správné dávkování jednotlivých materiá
lů, udržení nastaveného teplotního režimu a dokonalé 
obalení směsi kameniva asfaltem.

Obalovna musí mít minimálně takovou hodinovou ka
pacitu výroby, aby byla umožněna nepřerušovaná, ply
nulá pokládka zejména vrstev krytu. Výrobce 
asfaltových směsí prokazuje splnění tohoto požadavku 
výpočtem, ve kterém je zohledněna tloušťka pokládané 
vrstvy, šířka záběru a minimální rychlost pokládky fini
šerem.

Obalovna musí být vybavena cejchovanými teploměry 
a kontrolním vážícím zařízením pro kamenivo a asfalt.

K vybavenosti obalovacího střediska patří zpevněné 
a přiměřeně prostorné skládky kameniva dělené podle 
lokalit, frakcí a jakostních tříd, zásobníky na kamennou 
moučku, asfaltové hospodářství s dostatečným počtem 
zásobníků na asfalt s možností ohřívání a případně zaří
zení na přidávání přísad.

Topné zařízení k vyhřívání asfaltu musí být konstruová
no tak, aby se asfalt nepřehříval (nepřímý ohřev).

Pokud je obalovna vybavena zásobníkem pro skladová
ní hotové směsi, zásobník musí být izolován a navržen 
tak, aby nedocházelo k rozměšování směsi a aby se 
zbytky materiálu nepřilepovaly na stěny.

7.3.1.2 Vozidla

Vozidla pro přepravu asfaltových směsí musí mít utěs
něnou, hladkou a čistou kovovou korbu, která se tence 
postříká minimálním množstvím mýdlového roztoku, 
parafinového oleje nebo vápenného roztoku k zabránění 
nalepování směsi na korbu. Použití petroleje, nafty, ben
zínu a jiných ropných rozpouštědel je zakázáno. Každé 
vozidlo musí být vybaveno plachtou nebo jiným vhod
ným zařízením pro ochranu směsi před povětrnostními 
vlivy, prachem a ztrátou tepla.

Jakékoliv vozidlo, u kterého se objeví neúměrné rozmě
šování materiálu vlivem pérování nebo jiných škodli

vých příčin, u kterého odkapává olej, nebo které je příliš 
pomalé, musí být odstaveno dokud nebude učiněna ná
prava.

7.3.1.3 Finišery

Finišer musí být samohybný stroj na kolech nebo pá
sech, se zajištěním konstantní rychlosti. Nastavitelná 
rozprostírací a hladící deska musí mít možnost vyhřívá
ní buď plynem nebo elektricky a musí umožnit pokládku 
směsi v příčném profilu a šířce navržené dokumentací 
stavby, nebo požadované stav. dozorem.

Rozprostírací lišta musí být vybavena vibrací a hutnicím 
trámem. Frekvence se může u jednotlivých dílů měnit. 
Musí však být seřízena tak, aby stupeň předhutnění 
směsi za finišerem v příčném směru byl po celé šířce 
položeného pruhu rovnoměrný.

Rychlost dopravníku a otáčky šneku musí být měnitelné 
a nezávisle řízené z každé strany.

Při provádění asfaltových vrstev na vozovkách třídy 
dopravního zatížení L, II., III., musí být finišer vybaven 
nivelačním zařízením, schopným dodržovat niveletu bez 
ohledu na změny tloušťky vrstvy a nepravidelnosti pod
kladní vrstvy. Nivelační systém musí být automaticky 
ovlivňován resp. řízen ze srovnávací roviny nebo povr
chu systému snímačů, které musí udržovat rozprostírací 
zařízení finišeru v předem určeném podélném sklonu 
a správné výšce.

Snímače musí být schopny snímat výšku ze

- zařízení typu tažené tyče dlouhé nejméně 9 m nebo 
jak nařídí stavební dozor,

- napnuté struny (drátu),

- krátké lyže nebo patky.

Zhotovitel musí být vybaven tak, aby mohl použít všech
ny tři způsoby.

V případě, že se automatické nivelační zařízení během 
dne pokazí, je dovoleno dokončit denní práci pomocí 
ručního řízení. Další práce však mohou pokračovat až 
po opravě nivelačního systému.

V případě pokládky podle struny (drátu), musí být úsek 
opatřen vyrovnávacími sloupky nastavenými a udržova
nými zhotovitelem a kontrolovanými stavebním do
zorem tak, aby niveleta odpovídala dokumentaci stavby. 
Sloupky se nastaví v přímce rovnoběžné s podélnou 
osou podkladové plochy v odstupu podle příkazu sta
vebního dozoru, ne však větším než 10 m.

7.3.1.4 Hutnicí mechanismy

Požadovaného zhutnění musí být dosaženo hladkými, 
pneumatikovými, vibračními nebo kombinovanými vál
ci. Válce musí být v dobrém technickém stavu, schopny 
plynulé změny směru jízdy bez zpětného trhnutí. Ze 
stojících nebo jezdících válců nesmějí na vozovku od
kapávat oleje, tuky, pohonné ani jiné hmoty.

Skrápění ocelových běhounů musí být uzpůsobeno tak, 
aby běhoun byl pouze vlhký a směs se nelepila.
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Pneumatikové nebo kombinované válce musí být vybave
ny zařízením umožňujícím plynulou změnu tlaku v pneu
matikách. Všechny pneumatiky musí být huštěny na stejný 
tlak. Kolapneumatikových válců musí být chráněna vhod
ným způsobem proti ochlazování pneumatik.

Místa pro válec nedostupná se hutní ručními a mecha
nickými pěchy nebo vibračními deskami. Ruční pěch 
musí vážit více než 15 kg a mít pěchovací plochu menší 
než 30 cm“.

7.3.2 Pracovníci

Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu obalovny, finišeru 
a hutnící techniky zkušené a zodpovědné pracovníky. 
V případě projevů nedodržení technologické kázně musí 
být příslušní pracovníci na žádost stavebního dozora 
odvoláni.

7.3.3 Příprava podkladu

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo 
dostatečného spojení. Bezprostředně před pokládkou 
další vrstvy musí být proto podklad dokonale očištěn od 
uvolněného a cizího materiálu košťaty nebo jinými 
vhodnými prostředky. Na staré vozovce musí být opra
veny výtluky, trhliny a nerovnosti. Rovnost podkladu 
musí vyhovovat požadavku ČSN 73 6121. Je-li doku
mentací stavby požadován spojovací postřik, nebo po- 
žaduje-li postřik stavební dozor z důvodu zabezpečení 
spolupůsobení vrstev, provede se podle ČSN 73 6129 
po převzetí povrchu stavebním dozorem. Způsob a roz
sah úprav podkladu stanoví dokumentace stavby nebo 
stavební dozor.

Na očištěný povrch, resp. opatřený postřikem nesmí být 
vpuštěn žádný provoz. Pokud byl spojovací postřik pro
veden asfaltovou emulzí nebo ředěným asfaltem, prová
dí se pokládka vrstvy s časovým odstupem.

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev, 
obrubníků, žlabů, rigolů, dešťových vpustí ap. se opatří 
tenkou a rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojivá, těs
nícím páskem, nebo asfaltovou zálivkou podle doku
mentace nebo přání stavebního dozoru. U mostů se 
postupuje podle dokumentace a ČSN 73 6242.

7.3.4 Výroba obalované směsi

Jednotlivé frakce kameniva musí být skladovány oddě
leně podle druhu, jakostních tříd a lokalit a musí být 
chráněny před vzájemným míšením a znečištěním. Ka
menivo musí být do sušícího bubnu dávkováno odděleně 
podle frakcí a odměřováno hmotnostně nebo objemově. 
Váhy resp. podavače pod zásobníky musí být před zahá
jením stavební sezóny ocejchovány a pravidelně měsíč
ně průkazně kontrolovány. Stejná zásada platí pro 
dávkování vyhřátého kameniva z horkých zásobníků. 
Kamenivo se před vstupem do horkého zásobníku vy
hřívá na předepsanou pracovní teplotu a současně vy
souší. Při použití R - materiálu se teplota kameniva zvýší 
o hodnotu odvozenou z množství R - materiálu, jeho 
vlhkosti a teploty. V žádném případě však teplota kame
niva nesmí překročit 250°C.

Při výrobě asfaltové směsi AKM a AKD je nutno stabi
lizující přísady, zejména pak organická vlákna, chránit 
před stykem s vodou a vlhkostí, aby se předešlo shluko
vání a nerovnoměrnému rozdělení přísad ve směsi. Dáv
kování může být mechanizované, pomocí speciálního 
zařízení, nebo výjmečně i ruční.

Kamenná moučka se dodává tak, aby v případě, že je 
povoleno přidávání vratné moučky, byl zachován jejich 
vzájemný poměr. Vratná moučka však může být přidána 
pouze v množství, které se při běžné výrobě asfaltové 
obalované směsi vytvořilo.

Před zavedením běžné výroby asfaltové směsi podle 
nové průkazní zkoušky musí být provedeno zkušební 
ověření výroby. Při něm se podle výsledků zvýšeného 
počtu zkoušek stanoví zejména údaje pro nastavení dáv
kování jednotlivých složek asfaltové směsi a prokáže se 
splnění všech požadovaných parametrů ve výrobním 
předpisu.

Všechny vstupní materiály se přesně odměří a dopraví do 
míchačky a přidá se požadované množství asfaltu. Při ob
jemovém dávkování asfaltuje nutno brát zřetel na měrnou 
hmotnost a viskozitu v závislosti na teplotě asfaltu.

Obalovací teplota kameniva a asfaltu se řídí podle gra
dace asfaltu a složení směsi a její rozmezí je určeno 
ČSN 73 6121. Nej vyšší teplota asfaltové směsi nesmí 
být překročena. Teplota kameniva dávkovaného do mí
chačky může nejvýše dosáhnout teploty asfaltu a nesmí 
způsobit jeho prepálení.

Postup a doba míšení se musí volit tak, aby se dosáhlo 
dokonalého a stejnoměrného obalení všech částí kame
niva pojivém a vznikla homogenní směs.

Při použití R - materiálu se z důvodu využití starého 
pojivá prodlouží v obalovacích soupravách šaržových 
doba suchého míšení o 5 sec.

V případě dávkování vláknitých přísad do asfaltových 
směsí typu AKM nebo AKD je doba suchého míchání 
prodloužena (5-15 sec.) pro dosažení rovnoměrného 
rozdělení všech složek kameniva a stabilizujících pří
sad. Po přidání asfaltu se míchací čas také prodlouží (o 5- 
10 sec.) proti běžně používaným časům.

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

Minimální četnost odběru vzorků na obalovně je uvede
na v čl. 7.5.2. Vzorky se však odebírají a zkoušejí tak 
často, jak je považováno za nutné k prokázání, že zrni
tost, obsah asfaltu a všechny podmínky pro obalování 
odpovídají výrobnímu předpisu.

7.3.5 Skladování a doprava směsi

Během skladování, přepravy a rozprostírání směsi musí být 
dodrženy hranice teplot udávané v tabulce 11 ČSN 73 6121.

Dobu skladování asfaltové směsi v zásobnících je nutné 
omezit tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.
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Asfaltovou směs je třeba převážet v souladu s plynulým 
postupem stavebních prací. Doprava směsi (vzdálenost, 
časové odstupy, pořadí vozidel, pracovní přestávky) bu
de organizována tak, aby teplota směsi během přepravy 
nepoklesla pod hranici teplot v tabulce (měřeno před 
rozhrnovací lištou finišeru). Během přepravy a čekání 
musí být asfaltová směs zakryta. Na stavbu se dodá jen 
takové množství směsi, aby rozprostírání a zhutnění ce
lého množství mohlo být skončeno za denního světla 
nebo vyhovujícího umělého osvětlení.

Přeprava přes čerstvě položenou směs není povolena.

7.3.6 Pokládka

Asfaltová vrstva se rozprostírá finišery, nebo ve výjmeč- 
ných případech a se souhlasem stavebního dozoru ručně 
nebo gradery, v souladu s požadovanou tloušťkou hoto
vé vrstvy podle dokumentace stavby. Navazující pracov
ní operace musí být navzájem sladěny a prováděny 
plynule.

Teplota asfaltové směsi nesmí být při vysypání do násypky 
finišeru nižší než v ČSN 73 6121 uvedené minimální hod
noty. Směsi s teplotou nižší musí být odmítnuty.

a) Finišer se nastaví a jeho rychlost reguluje tak, aby po
vrch pokládané vrstvy byl rovný a vrstva měla projek
tovanou výšku povrchu a tloušťku, která po dokončení 
hutnění bude v souladu s dokumentace stavby. Rych
lost finišem musí být přizpůsobena množství přísunu 
materiálu, aby zastávky byly co nejkratší, nejlépe žád
né.

b) Finišer rozprostírá směs buď na celou šíři vozovky, 
anebo v takové šíři, jaká je dohodnuta se stavebním 
dozorem a to tak, aby počet podélných spar byl co 
nejmenší. Podélná pracovní spára v jedné vrstvě 
musí být posunuta proti spáře ve vrstvě přímo pod 
ní nejméně o 15 cm. Rozprostírání je třeba organizo
vat tak, aby podélný pracovní spoj v obrusné vrstvě 
byl v ose vozovky u dvoupruhových a na styku jíz
dních pruhů v případě vícepruhových vozovek.

c) Je výhodné, aby obrusná vrstva byla kladena na 
celou šíři vozovky buď jedním nebo dvěma finišery 
za sebou. To určuje dokumentace stavby nebo sta
vební dozor. V případě dvou finišerů jedoucích za 
sebou nesmí být vzdálenost mezi nimi větší než 
dovolí dostatečně horká podélná spára.

d) Při pokládání v pruzích je nutno u podélných spojů 
zajistit vhodnými opatřeními stejnoměrné a těsné 
napojení. Před pokládkou dalšího pruhu se napojo
vaná plocha rovnoměrně natře nebo postříká asfal
tovým pojivém. U obrusných vrstev mohou být 
spoje v celé tloušťce vrstvy zkoseny nebo zaříznuty 
a utěsněny zálivkou nebo zálivkovou páskou. Stej
ným způsobem se upravují příčné spoje denních 
úseků nebo při pracovních přestávkách. U obrusné 
vrstvy provedené ze směsi typu AKD je tato úprava 
zakázaná pro zajištění drenážního účinku.

e) Pouze v nejnutnějších případech lze povrch vrstvy 
na jednotnou texturu a požadovanou rovnost upra
vovat dodatečně.

f) V místech, kde použití finišeru je nemožné, může
být směs rozprostřena ručně a upravena hrábly. 
Dodávky směsi musí být vysypávány tak rychle, 
aby mohly být zpracovány při vhodné teplotě. Děl
níci nesmějí vstupovat do horké směsi.

g) Vrstvy dosud nevychladlé nesmí být pojížděny, aby 
nedošlo k vzniku deformací.

h) Obrusná vrstva se klade v co nejdelších denních 
úsecích.

ch) V případě pokládky bez vyloučení dopravního pro
vozu se nezbytná opatření a postup provádění uve
dou v ZTKP a dopravních opatřeních.

7.3.7 Hutnění

Ihned po rozprostření směsi finišerem se započne s dů
kladným hutněním rovnoměrným válcováním. Typ, 
hmotnost, huštění pneumatik a počet válců, jejich sesta
va a počet pojezdů je určen po provedení hutnícího 
pokusu ve výrobním předpisu. Postup hutnění je nutno 
přizpůsobit rozsahu stavebních prací, počasí, ročnímu 
období a místním poměrům.

První fáze válcování pro každou vrstvu se provádí oce
lovými nebo pneumatikovými válci. Pro vrstvy AKM se 
pneuválce obvykle však nepoužívjí. Válce musí být tak 
těžké, resp. pneumatiky huštěny na takový tlak a použí
vány takovým způsobem, aby jejich účinkem nevznikly 
trvalé otisky, nerovnosti nebo trhliny.

Ihned po první fázi následuje druhá hlavní fáze válcová
ní ocelovými vibračními válci. Počet pojezdů s vibrací 
a stupeň vibrace je také obsažen ve výrobním předpisu. 
Druhá hlavní fáze válcování a zhutnění směsi na poža
dovaný stupeň musí být skončena dokud má směs tep
lotu min. 90°C při použití asfaltu gradace 65 a 45 p. j. 
a minimálně 80°C u asfaltů gradace 80 p. j. a vyšších. 
Vibrace válců nesmí být použito při teplotě směsi menší 
než 100°C pro asfalty gradace 80-45 p. j. a menší než 
90°C pro asfalty gradace 130-200 p.j.

Asfaltové směsi typu AKM, AKD a AKO se zhutňují válci 
s hladkými ocelovými běhouny s využitím především sta
tických účinků. Hutnění s vibrací může být výjimečně 
povoleno pouze při dostatečně vysoké teplotě směsi (max. 
2 pojezdy) a musí mu předcházet hutnění statické.

Válcování začíná na stranách a pokračuje rovnoběžně 
s osou vozovky k jejímu středu a překrývá každou před
cházející stopu o min. 15cm. Následující válcované pru
hy se ukončují s rozdílem min. 1 m od předcházejícího 
ukončení. Při provádění horké podélné spáry se proužek 
šířky 15 cm podél hrany, ke které se bude přidávat další 
pruh, před položením tohoto pruhu neválcuje. Po polo
žení dalšího pruhu začne válcování podél spoje. Také při 
pokládce směsi dvěma finišery se nejprve zaválcuje 
podélný spoj a pak pokračuje pravidelné válcování. 
V obloucích s jednostranným příčným sklonem se začne 
na nižší straně vozovky a pokračuje k vyšší. Přemístění
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materiálu vlivem změny směru jízdy válce nebo z ja
kýchkoliv jiných příčin se ihned opraví, nebo se vrstva 
případně odstraní a nahradí novou směsí. Není dovole
no, aby válce stály na vrstvě položené téhož dne.

Podél říms, obrubníků a dalších míst pro válce nepří
stupných se směs rovnoměrně hutní ručními nebo me
chanickými pěchy nebo vibrační deskou.

Povrchové opravy ploch s ukončeným válcováním ne
jsou dovoleny.

U každé hutnící sestavy musí být stále připraven náhrad
ní válec pro případ poruchy.

Povrch vrstvy AKM musí být vždy opatřen zaválcovaným 
předobaleným kamenivem k zabezpečení dostatečných 
protišmykových vlastností obrusné vrstvy.

Míra zhutnění a mezerovitost každé hotové vrstvy se 
zkouší a prokazuje před odsouhlasením. Nedostatečně 
zhutněné úseky vozovky musí být odstraněny a nahrazeny 
novou vrstvou na náklady zhotovitele. Toto opatření lze po 
pečlivém posouzení dosažené míry zhutnění a mezerovi- 
tosti hotové vrstvy s ohledem na třídu dopravního zatížení 
vozovky změnit a řešit srážkou z ceny.

Po skončení válcování může být po položené vrstvě 
zahájen provoz, postřik nebo pokládka další vrstvy až po 
prokázání jakosti směsi a hotové vrstvy a po schválení 
stavebním dozorem.

7.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZ
NÍ ZKOUŠKY

7.4.1 Dodávka a skladování

Viz čl. 7.3.5.

7.4.2 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky zajišťuje zhotovitel. Jejich přílohou 
jsou osvědčení o jakosti nebo atesty asfaltových po- 
jiv, kameniva, přísad a zkoušky R-materiálu.

U asfaltové směsi se v případě stavebních prací stejného 
druhu a stejným výrobním zařízením mohou použít dří
vější průkazní zkoušky, pokud se nezměnily druh 
a vlastnosti kameniva, asfaltu, kamenné moučky a asfal
tové směsi a pokud zkoušky nejsou starší než 2 roky. 
Pokud se druh a vlastnosti uvedených materiálů změní, 
je nutno vhodnost znovu prokázat.

Složení směsi kameniva a asfaltové směsi je třeba zjistit 
průkazními zkouškami, které musí být vypracovány 
podle ČSN 73 6160, přílohy 1. Zejména podle nich bude 
stanoveno dávkování jednotlivých složek, dále míchací 
doba, sled míchání složek, pracovní teploty pro výrobu 
směsi a její zpracování.

Výroba, pokládka a hutnění AB I, AKM I, AKD a AKT 
se po odsouhlasení průkazních zkoušek stavebním do
zorem ověří na pokusném úseku spolu s hutnicím poku
sem. Při hutnícím pokusu se prokazuje i dostatečná míra 
zhutnění a vyhovující mezerovitost hotové vrstvy. Po 
vyhodnocení se vypracuje výrobní předpis, který musí 
být rovněž schválen stavebním dozorem; obsahuje slo

žení frakcí z jednotlivých horkých zásobníků, jejich 
dávkování a hutnící schema, tj. počet, typ a postup na
sazení válců a počet přejezdů s ohledem na výkon oba
lovny a rychlost pokládky.

Při návrhu průkazních zkoušek se zohlední zásady uve
dené v čl. 7.2.6 této kapitoly TKP a v ČSN 73 6121.

Asfaltová směs nesmí být vyráběna a používána bez 
odsouhlasení průkazních zkoušek a výrobního předpisu 
stavebním dozorem. K průkazním zkouškám předlože
ným zhotovitelem se stavební dozor vyjádří do 21 dnů.

Jestliže se změní zdroje jakéhokoliv materiálu, musí být 
provedeny a odsouhlaseny nové průkazní zkoušky.

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

7.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

7.5.1 Všeobecně

Zkoušky zahrnují

- odběr vzorků,

- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny,

- provedení zkoušky vč. zkušebního protokolu.

Každý vzorek se označí záznamem s následujícími 
informacemi:

- původ vzorku, název obalovny, název 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.

7.5.2 Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních hmot, asfal
tových směsí a hotových vrstev.

Kontrolní a přejímací zkoušky jsou zkoušky zhotovitele, 
které provádí za účelem prokazování shody s vlastnostmi 
předepsanými smluvními požadavky zejména TKP 
a ZTKP a průkazními zkouškami. Zhotovitel musí ty
to zkoušky provádět během výroby, pokládky, hutně
ní a po dokončení vrstvy s potřebnou pečlivostí 
a v požadovaném rozsahu. Protokoly zkoušek se evi
dují v laboratorním deníku, který je součástí staveb
ního deníku a předkládají se stavebnímu dozoru.
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Tabulka 2

Zkoušená hmota, 
druh zkoušky

min. četnost1*

Kamenivo drobné hrubé

Zrnitost 10001 20001
Odplavitelné částice 10001 20001
Tvarový index - 50001
Otlukovost - 10000t

Trvanlivost - 5000 t

Míra zahlinění 50001 -

Kamenná moučka cizí vratná

Propad sítem 0,09 500 t 2501

Asfalt2)

Penetrace 1x denně z každého druhu použitého asfaltu
Bod měknutí 1x denně z každého druhu použitého asfaltu

Asfaltová směs3* podle tab. 14 ČSN 73 6121

Teplota - u obalovny 1x za hodinu
- u finišeru 1xza hodinu

Rozbor směsi - zrnitost 5001, alespoň 1 za směnu

- obsah asfaltu 5001, alespoň 1 za směnu
Marshalova zkouška -

SM, PM, M 5001, alespoň 1 za směnu

Odolnost vrstev krytu vůči 1x při zkušeb. ověření výroby

trvalým deformacím

R-materiál

Rozbor směsi - zrnitost 5001
- obsah asfaltu 5001

Asfalt - bod měknutí 5001

- penetrace 5001

Hotová vrstva

Míra zhutnění - vývrty 4 vývrty/6000 m2

Míra zhutnění-sondou4' 1 místo/400 m2

Tloušťka 4 vývrty/6000 m2

Mezerovitost
4 vývrty/6000 m2

Spojení vrstev 4 vývrty/6000 m2

Nerovnost5' průběžně podélná, po 20 m příčná

Příčný sklon po 40 m

Dodržení výšek a tloušťky nivelací po 40 m, ve vzestupnici

vrstev po 20 m, před objekty po 5 m

Poznámky:
1 JČetnosti zkoušek jsou uváděny:

- u kameniva, k. moučky a R-materiálu v tunách spotřebované frakce
- u asfaltové směsi v tunách vyrobené směsi
- u hotové vrstvy v m2 položené vrstvy

2)Vlastnosti asfaltu po extrakci asf. směsi se zjišťují navíc, nezapo-
čítávají se do předepsané četnosti. Zjišťují se na přání st. dozoru

3) Odběr vzorku asf. směsi musí být vždy proveden u finišeru.
V záznamu o odběru vzorku musí být i údaje o přesné identifikaci
místa odběru.

4) Do uvedené četnosti se nazapočítávají kalibrační měření, která se musí
provést v místě vývrtů

5)Nerovnosti se obvykle měří 75 cm od osy vnějšího vod. proužku

rem čas a místo zkoušky. Stavební dozor sdělí zhotovi
teli nejméně 24 hodin předem, že se hodlá zkoušky 
zúčastnit. Jestiže se ke zkouškám nedostaví, může zho
tovitel provést zkoušku jako by tam stavební dozor byl. 
Zhotovitel pak předá stavebnímu dozoru výsledky zkou
šek písemně a ten je musí považovat za správné.

Druh, a četnost zkoušek stavebních materiálů, asfaltové 
směsi a hotové vrstvy musí být prováděna nejméně 
v rozsahu požadavků ČSN 73 6121. Pro dálnice, rych
lostní komunikace a komunikace I. a II. třídy dopravní
ho zatížení jsou druhy a četnosti zkoušek uvedeny 
v tabulce 2.

Protišmykové vlastnosti se prokazují pokud to stanovují 
ZTKP nebo podle požadavku stavebního dozoru.

Z výsledků všech uvedených zkoušek připraví zhotovi
tel zprávu, kterou přiloží k žádosti o zahájení přejímací
ho řízení.

7.5.3 Zkoušky objednatele

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele, provádí objednatel zkoušky 
podle vlastního systému kontroly jakosti.

Zkoušky provádí buď ve vlastní laboratoři, neboje za
dává u jiné, na dodávce prací nezávislé laboratoři.

Pro hrazení nákladů na zkoušky platí VDP čl. 36.1 
a další uvedené též v kapitole 1. TKP.

7.5.4 Zkušební postupy

7.5.4.1

Pro odběr vzorků a zkoušení minerálních hmot platí 
ČSN 72 1185 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 
ajádrových vývrtů platí ČSN 73 6160 a ČSN 73 6121.

7.5.4.2

Mezerovitost hotové úpravy se zjišťuje na vývrtech (ne
bo radiometricky) z objemové hmotnosti zhutněné as
faltové směsi a objemové hmotnosti nezhutněné 
asfaltové směsi získané z tohoto vývrtu (viz 
ČSN 73 6160). Se souhlasem stavebního dozoru lze do 
výpočtu zavést objemovou hmotnost nezhutněné asfal
tové směsi zjištěnou na vzorku prokazatelně příslušné
mu k místu vývrtu (radiometrickému měření). Při 
rozhodčích zkouškách jsou rozhodující hodnoty zjištěné 
na vývrtech.

7.5.4.3

Spojení vrstev se zkouší střihem na vývrtech o průměru 
150,0 mm, nebo 101,6 mm. Podmínky zkoušky střihem 
jsou: rychlost posunu lisu 50 mm/min a teplota vzorku

20±2°C.
Stavební dozor a jím pověřené osoby mají kdykoliv 
přístup do laboratoří, na staveniště, do skladů a výroben 
zhotovitelů. Zhotovitel odsouhlasí se stavebním dozo-



7.5.44

Nerovnost povrchu se měří latí dlouhou 4 m (2 m pro 
příčný směr) podle ČSN 73 6175. Je možno měřit také 
jinými přístroji podle této ČSN. V případě sporu je 
rozhodující měření latí.

7.54.5

Příčný profil vrstvy a dodržení výšek stanovených do
kumentací stavby se kontroluje nivelací.

7.54.6

Tloušťka vrstvy se zjišťuje buď z jádrových vývrtů, nebo 
se měří nivelací, nebo jinou stav. dozorem schválenou 
metodou.

7.54.7

Protišmykové vlastnosti se měří metodou podle 
ČSN 73 6177 schválenou stavebním dozorem.

7.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

7.6.1 Složení směsi

Povolené tolerance od čáry zrnitosti a obsahu asfaltu 
odsouhlasených průkazních zkoušek zjištěné kontrolní
mi zkouškami jsou uvedeny v ČSN 73 6121 tab. 15.

Přitom žádná zkouška nesmí překročit tolerance uvede
né pro 1 vzorek. Ze souboru zkoušek nesmí být žádná 
zkouška vyloučena.

7.6.2 Nerovnost a příčný sklon

Dokončený povrch obrusné vrstvy nesmí mít nerovnosti 
v podélném a příčném směru větší než hodnoty stanove
né ČSN 73 6121, tab. 16. Přípustné nerovnosti povrchu 
se však mohou vyskytovat jen s pozvolným přechodem 
a nikoliv v krátkých stejnoměrných vzdálenostech.

U úprav zdrsněných hrubým kamenivem se nerovnost 
zkouší až po zajetí provozem, ev. po odstanění volných 
zrn.

Měření nerovnosti se provádí podle ČSN 73 6175. Po 
ukončení válcování se rovnost vrstvy zkontroluje a ja
kékoliv nepravidelnosti, které převyšují povolenou tole
ranci nebo místa, kde zůstává voda na povrchu, se musí 
opravit broušením nebo odstraněním vadné plochy a po
ložením nové vrstvy. To vše na náklady zhotovitele.

Odchylky od předepsaného příčného sklonu stanovuje 
ČSN 73 6121.

7.6.3 Tloušťka

Tloušťka asfaltových vrstev nesmí být při jednotlivých 
měřeních menší o více než 20% tloušťky uvedené v do
kumentaci stavby. Přitom aritm. průměr musí být více

než 85% u h < 30 mm a 90% u vrstev tlustších.

V případě pochybnosti se na hotové asfaltové vozovce 
měří tloušťka vrstev v takovém intervalu, jaký nařídí 
stavební dozor. V úsecích, kde z celkové tloušťky všech 
asfaltových vrstev vozovky chybí více než 10% z celko
vé tloušťky předepsané dokumentací stavby, musí být

vozovka odstraněna a nahrazena novou na náklady zho
tovitele.

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

7.6.4 Dodržení výšek stanovených dokumentací

Maximální odchylky od projektovaných výšek podklad

ních vrstev jsou ±20 mm. U dálnic, rychlostních komu
nikací a komunikací I. a II. třídy dopravního zatížení

musí být výška vrstvy krytu max ±10 mm a průměrná 

odchylka max ±5 mm od projektovaných výšek.

7.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Asfaltové směsi nesmějí být pokládány za deště a je-li 
na podkladu souvislý vodní film, sníh nebo led. Ložná 
vrstva může být kladena na zvlhlý povrch, obrusná 
vrstva pouze na suchý povrch ložné vrstvy. Nejnižší 
teplota vzduchuje uvedena v ČSN 73 6121. Při zahájení 
prací musí mít tendenci stoupat.

7.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá 
zhotovitel stavebnímu dozoru zprávu o hodnocení kva
lity prací. Její součástí je přehled všech měření a vý
sledků zkoušek, skutečná spotřeba asfaltových směsí 
a minimálně požadované a skutečně provedené četnosti 
zkoušek. Uvede se i období pokládky jednotlivých vrs
tev a popíše se způsob zajišťující spojení vrstev a případ
ně i způsob ošetření obrusné vrstvy pro zvýšení 
počáteční drsnosti. Zpráva musí obsahovat minimálně 
body uvedené v příloze č. 1.

Objednatel, resp. jím pověřená organizace, připraví k pře
jímacímu řízení vlastní celkové hodnocení jakosti prove
dených prací, jehož kopii předá při zahájení řízení 
zhotoviteli a následnému správci. Podkladem pro hodno
cení je zpráva o hodnocení kvality vypracovaná zhotovite
lem, vyjádření stavebního dozoru k činnosti zhotovitele 
a výsledky zkoušek a měření objednatele. Závěrem hodno
cení je srovnání všech výsledků s požadavky této kap. TKP 
a příslušných norem a předpisů s případným návrhem na 
srážky z ceny nebo jiná opatření.

7.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

7.10 EKOLOGIE

Obecné požadavky jsou uvedeny v kap. 1 TKP.

Celý prostor obalovny musí být zabezpečen proti úniku 
ropných látek a výrobní zařízení musí být vybaveno
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odprašovacím zařízením, které dává předpoklad splnění 
příslušných hygienických předpisů.

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při 
manipulaci se škodlivými látkami a následně při zneš
kodnění odpadů postupovat zejména v souladu s naříze
ním vlády 513/92Sb. azákonem 138/73 Sb.,238/91 Sb.

7.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

7.11.1. Seznam příslušných ČSN a ON

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 1185 - 1987 Zkoušení kameniva pro stavební 

účely. Všeobecné požadavky na 
odběr a přípravu vzorků. 
(1.7.1988)

ČSN 72 1210 - 1983 Vápenec. Všeobecná ustanovení. 

Dolomit. (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 Hutné kamenivo pro stavební 
účely. Technické požadavky 
(1.1.1992)

- změna 1 (3/1995)
ČSN 73 6127 - 1994 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy 
ČSN 73 6128 - 1994 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy 
ČSN 73 6129 - 1994 Stavba vozovek. Postřiky vozovek 
ČSN 73 6121 - 1994 Stavba vozovek. Hutněné asfal

tové vrstvy
ČSN 73 6122 - 1994 Stavba vozovek. Lité asfalty 
ČSN 73 6160- 1986 Zkoušení silničních živičných 

směsí (1.3.1988)
ČSN 73 6175 - 1995 Měření nerovnosti povrchů vo

zovek
ČSN 73 6177 - 1996 Měření a hodnocení protišmyko

vých vlastností povrchů vozovek 
ČSN 73 6242 - 1995 Navrhování a provádění vozo

vek na mostech pozemních ko
munikací

7.11.2 Seznam předpisů a směrnic

Resortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací.
MDČR-OPK, č.j. 18074/94-230 

Metodický pokyn k resort, systému jakosti ve zkušebnictví.
MD ČR-OPK, č.j. 19160/95-230 

Metodický pokyn k resort, systému jakosti v oblasti 
provádění stav. prací MD ČR- 
OPK, č.j. 23 512/95-230

10



Příloha č. 1

Obsah zprávy zhotovitele a hodnocení kvality prací

1) Zhotovitel

2) Souhrnná zpráva o hodnocení kvality asfaltových směsí
na stavbě.................................................................. objekt............................................... (km

3) Datum zahájení a ukončení prací, rozhodující údaje o povětrnostních podmínkách

4) Asfaltové směsi

a) označení druhu sfaltové směsi

b) evidenční číslo průkazní zkoušky a číslo schvalovacího protokolu

c) dodané a zpracované množství asfaltové směsi tohoto druhu v tunách

d) jednotlivé zkoušky kameniva, asfaltu, asfaltové směsi tohoto druhu v požado
vané (případně skutečně provedené) četnosti a rozsahu (ČSN, TKP)

e) souhrn jednotlivých zkoušek kameniva, asfaltu, asfaltové směsi uvedeného druhu
a jejich vyhodnocení

f) odolnost asfaltové směsi uvedeného druhu proti trvalým deformacím podle požadavku
TKP a ČSN

g) celkové hodnocení uvedeného asfaltové směsi

5) Hotová vrstva

a) ozančení druhu asfaltové směsi

b) tloušťka vrstvy
2

c) položená plocha v m

d) zkoušky tloušťky vrstvy, míry zhutnění, mezerovitosti hotové úpravy v požadované
četnosti

g) nerovnost povrchu uvedeného druhu asfaltové směsi dle TKP a ČSN

h) měření výšek, vyhodnocení a závěr úředně oprávněného zeměměřického inženýra,
jak byly dodrženy výšky projektované

ch) vyhodnocení odchylek od příčného sklonu úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem

i) měření protišmykových vlastností obrusné vrstvy, hodnocení 

k) celkové hodnocení uvedeného druhu asfaltové směsi

6) Doložení dostatečného spojení mezi asfaltovými vrstvami

7) Celkové zhodnocení provedených prací

8) Datum, razítko, podpis
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