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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 materiály, 
technologické postupy,výrobu a zkoušky při provádění 
hutněných asfaltových vrstev při výstavbě, opravách 
a údržbě vozovek pozemních komunikací, konstrukcí 
dopravních a jiných ploch, konstrukcí nemotoristických 
komunikací a konstrukcí zpevněných krajnic (dále jen 
vozovky).

Hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat požadavky sta
novené v ČSN 73 6121. Hutněné asfaltové vrstvy se 
zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací 
musí dále splňovat požadavky na materiály, výrobu, po
kládku a zkoušení uvedené v TP 109. Studené pěnoas- 
faltové vrstvy musí splňovat požadavky uvedené v TP 
112. Hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat i požadav
ky obsažené v ZTKP stavby.

7.1.1 Stanovení pojmů

Asfaltový kryt vozovky, dále jen kryt, je horní část vo
zovky. Leží na podkladní vrstvě. Kryt sestává z jedné 
nebo dvou ložních vrstev a na nich ležící obrusné vrstvě 
nebo pouze z obrusné vrstvy. Terminologie, použité 
značky a označování jsou převzaty z ČSN 73 6121, ČSN 
72 1512 a dalších norem.

7.1.2 Stavební zásady

Z hutněných asfaltových vrstev se zřizují:

• Podkladní vrstvy - z obalovaného kameniva OK, ob
vykle v zrnitosti OKH, OKVH, případně také OKS. 
Mimořádně také z asfalt, koberce otevřeného AKO 
nebo z pěnoasfaltových směsí PAS.

• Ložní vrstvy - z asfaltového betonu AB, obvykle v zr
nitosti ABVH, ABH, případně ABS. Pro vozovky 
s vysokým dopravním zatížením z AB, který vyhoví 
požadavkům TP 109 (event, připravovaným TP pro 
směsi s vysokým modulem tuhosti). Pro vozovky 
s nižším dopravním zatížením také z AKO, OK nebo 
PAS. Lze je zřizovat také z asfaltocementového beto
nu ACB. Podmínky pro ACB musí být stanoveny 
v ZTKP s přihlédnutím k ČSN 73 6127 a k ustanove
ním této kapitoly TKP.

• Obrusné vrstvy - z asfaltového koberce mastixového 
AKM, obvykle v zrnitosti AKMS, případně i AKMJ 
nebo z AB obvykle v zrnitosti ABH, ABS a případně 
i ABJ nebo z asfaltového koberce tenkého AKT. Mi
mořádně a jako speciální úpravy se obrusné vrstvy 
provádějí z AKO, asfalt, koberce drenážního AKD 
nebo i z ACB a z PAS a také jako vtlačované vrstvy 
podle ČSN 73 6128, přičemž podmínky musí být 
upřesněny v ZTKP s přihlédnutím ke znění této kapi
toly TKP.

Uspořádání vrstev krytu, podkladu, druh asfaltových 
směsí, tloušťky vrstev a úpravu podkladu předepisuje 
dokumentace stavby. Je třeba vycházet zejména z třídy

dopravního zatížení vozovky a případného mimořádné
ho namáhání.

Mimořádným namáháním je míněno např.:

- usměrněná doprava v pruzích,
- pomalý provoz těžkých vozidel,

- provoz se zastavováním, častým brzděním a zrychlo
váním,

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

Druh obrusné vrstvy je nutné volit také s ohledem na po
žadované povrchové vlastnosti vozovky (protišmykové 
vlastnosti, drenážní účinek, emise hluku a j.).

Asfaltové vrstvy se při opravách mohou klást také na 
staré, dříve provedené konstrukční vrstvy vozovky. 
Podmínky pro provádění údržby a oprav vozovek po
mocí asfaltových směsí jsou uvedeny v příloze 2.

Použití podkladů dle TKP kapitoly 5 jako vrstvy krytu 
s obrusnou vrstvou tvořenou zpravidla nátěrem dle TKP 
kap. 26 nebo emulzní kalovou vrstvou dle TKP kap. 27 
je obsaženo v TKP kap. 5.

7.1.3 Způsobilost

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při výrobě asfaltových směsí a provádění hutně
ných asfaltových vrstev podle Metodického pokynu 
k RSJ-PK pro oblast 2.2.2 č.j. 23614/96-230 ve znění č.j. 
26236/97-120, č.j. 29693/98-120 a pozdějších změn.

Musí být prokázána způsobilost pracovníků, strojního za
řízení, obalovny i pokládky, skladování, dopravy, zkuše
ben, kontrolního systému a dalších činností, které mohou 
ovlivnit stálou jakost hutněných asfaltových vrstev.

V dokumentaci systému jakosti musí být doložen i tech
nologický postup výroby a dopravy asfaltových směsí, 
rozprostírání a hutnění asfaltových vrstev.

U staveb velkého rozsahu nebo technicky složitých sta
veb si objednatel vyžádá v ZTKP plán jakosti. Zhotovi
tel zpracuje plán jakosti, který musí obsahovat 
technologické předpisy výroby, dopravy, pokládky 
a hutnění asfaltové směsi konkretizované na podmínky 
dané stavby. Plán jakosti musí obsahovat také kontrolní 
a zkušební plán stavby.

7.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

Souhlas se zdroji dodávek asfaltu, kameniva, kamenné 
moučky a přísad uděluje objednatel/správce stavby před 
vypracováním průkazní zkoušky, případně před zaháje
ním stavby. Pro ověření jakosti materiálů z jednotlivých 
zdrojů budou vzorky odebírány podle jeho pokynů. Žád
né neodsouhlasené materiály nesmí být použity bez jeho 
písemného schválení.

Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci 
stavby jakost všech použitých materiálů podle zákona 
č. 22/97 Sb.:
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- u stanovených výrobků Prohlášením o shodě podle 
nařízení vlády č. 178/97 Sb.

- u materiálů, které nejsou stanovenými výrobky Pro
hlášením shody podle MP RSJ-PK č j. 23621/98-120 
pro oblast 2.3.2 ostatní výrobky.

K Prohlášením musí být přiloženy protokoly o provede
ných zkouškách a jejich výsledcích včetně posouzení 
splnění požadovaných parametrů podle příslušných 
ČSN, TP, podnikových předpisů výrobce a těchto TKP. 
Dále musí zhotovitel doložit doklady o splnění zvýše
ných a dalších technických požadavků dle ČSN, TP, 

TKP a ZTKP.

Vlastnosti poj i v a ostatních složek asfaltových směsí 
musí být posouzeny a dokladovány také z hlediska po
žadavků ekologické nezávadnosti.

Každá ucelená dodávka kameniva, pojivá a přísad musí 
být doložena dodacím listem od výrobce. Na dodacím 
listě musí být vyznačen, kromě jiných údajů (datum vy
stavení, název a adresa výrobce nebo dovozce, název 
a sídlo odběratele, místo určení dodávky), předmět 
a hmotnost dodávky, jakostní třída a potvrzení, že jakost 
výrobku odpovídá Prohlášení o shodě a protokolům 
s výsledky zkoušek a jejich posouzením (ujištění o sho
dě). Dodací list musí být podepsán odpovědným pracov
níkem výrobce. Zhotovitel stavebních prací musí dodací 
listy předkládat objednateli/správci stavby.

Dílčí dodávka (nákladní auto, vagon, prepravník, cister
na) musí být také doložena dodacím listem, na kterém 
musí výrobce, kromě jiných údajů, potvrdit hmotnost, 
druh a třídu jakosti.

Zhotovitel, případně výrobce asfaltových směsí je povi
nen dodací listy materiálů archivovat a vlastnosti všech 
materiálů sám ověřovat nejméně v rozsahu uvedeném 
v 7.5.2.

Objednatel stavby může stanovit zvýšené nebo další po
žadavky pro složky asfaltové směsi v ZTKP, zpravidla 
pro dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komu
nikace a vozovky I. a II. třídy dopravního zatížení.

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 kamenivo třídy 
A, B, C (podle ČSN 72 1512). Třídy kameniva pro jed
notlivé druhy asfaltových směsí, další a zvýšené tech
nické požadavky stanoví ČSN 73 6121 (Tabulka 4), 
případně TP 109, event. TP 112. Pro zdrsňovací posypy 
se použije kamenivo drcené třídy A nebo B podle ČSN 
72 1512, které splňuje i další technické požadavky uve
dené v ČSN 73 6122 tab. 5 pro LA I. Hrubé drcené ka
menivo HDK pro obrusné vrstvy musí také splňovat 
součinitel ohladitelnosti. Drobné drcené kamenivo 
DDK do asfaltových směsí musí být vyrobeno z mateční 
horniny a nesmí obsahovat podsítný propad kameniva 
z prvního drcení.

Způsob hodnocení míry zahlinění ztrátou sušením 
(MZnv) DDK z bazických hornin jako je např. čedič, zně
lec a některé droby dohodne zhotovitel s objednatelem 
při výběru zdrojů kameniva. Lze přitom postupovat tak, 
že množství DDK bazického původu je nutno omezit, 
aby součet MZnv všech poměrných částí filerových zrn 
zastoupených v asfaltové směsi (včetně vápencové 
moučky) nebyl vyšší než kriterium uvedené v ČSN 73 
6121 tab. 4 (max 0,35).

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 po
užití předem zahřáté upravené asfaltové směsi nesmí být 
větší než 63 mm. Používají se široké frakce R- materiálu 
zrnitosti 0-8, 0-11,0-16, 0-22, 0-32, 0-45 mm. Použití 
R-materiálu musí být odsouhlaseno objednatelem, 
pokud nebylo jeho užití již schváleno v dokumentaci 
stavby.

Do AKM, AKD, AKT a AB I v obrusných vrstvách se 
R-materiál nesmí použít.
V ložních vrstvách, je-li jako pojivo ve směsi předepsán 
modifikovaný asfalt, lze použít R-materiál v množství 
do 15%. R-materiál musí být získán frézováním krytů 
vozovek.

7.2.3 Kamenná moučka

Jako kamenná moučka se používá obvykle mletý vápe
nec podle ČSN 72 1210 a ČSN 72 1220. Použití jiného 
druhu objednatel/správce stavby schvaluje na základě 
kladných výsledků průkazních zkoušek předložených 
zhotovitelem. Moučka musí být čistá, suchá, bez shluků 
a nesmí ve škodlivých množstvích obsahovat organické 
a bobtnavé složky.

Kvalitativní parametry kamenné moučky pro jednotlivé 
druhy asfaltových směsí stanoví ČSN 73 6121.

Vratná moučka musí splňovat kvalitativní parametry 
kamenné moučky. Povolené množství ve směsi kameni
va udává průkazní zkouška a výrobní předpis. Maximál
ně však může být použita vratná moučka v množství 
obsaženém v kamenivu dle průkazní zkoušky a nesmí 
nahrazovat ve směsi kamennou moučku.

7.2.4 Pojivo
Asfalty musí vyhovovat požadavkům ČSN 65 7201 
a ČSN 65 7206 a modifikované asfalty požadavkům uve
deným v tabulce 1 a 2 této kapitoly TKP. Užití jiného mo
difikovaného asfaltu je přípustné, pokud bude 
zhotovitelem předem technicky zdůvodněno (např.podle 
zahraničních norem a předpisů) a bude doloženo zkouš
kami pojivá a směsi a odsouhlaseno objednatelem.

Použití modifikovaného asfaltuje účelné na mimořádně 
namáhaných úsecích vozovek (viz 7.1.2) a určuje ho do
kumentace stavby, případně ZTKP podle TP 109.

4



Směsi asfaltů z různých rafinerií se nepřipouští. Obvyk
le se používá asfalt druhu 40-200. Při použití asfaltů dru
hu 25 je nezbytné posoudit chování směsi za nízkých 
teplot, které lze v oblasti stavby očekávat. Přitom je tře
ba postupovat individuálně a po dohodě s objednatelem.

Tabulka 1 Technické požadavky na asfalty modifikované elastomery

Druh modifikoveného asfaltu AMe
130

AMe
65

AMe
45

AMe
25

Zkoušeno dle

Penetrace Dři 25 °C min. [0.1 mml 120 50 20 10 ČSN 65 7062

Bod měknutí KK min. PCI 40.0 48.0 55.0 63.0 ČSN 65 7060

Bod lámavosti dle Fraasse max. PCI -20 -15 -10 -5 ČSN 65 7063

Duktilita 7 °C min. [cm] 70 - - - ČSN 65 7061

13 °C [cm] - 50 - - ČSN 65 7061

25 °C min. [cm] _ - 30 20 ČSN 65 7061

Vratná duktilita Dři 25 °C min. f%l 50 50 50 50 PND 23-075-94

Skladovací kapacita max. PCI 2 2 2 2 PND 23-075-94

Vlastnosti do teplotním namáhár í - ČSN 65 7070

Hmotnostní úbytek max. f%l 1.0 1.0 1.0 1.0

Změna penetrace při 25 °C max. snížení [%1 40 40 40 40 ČSN 65 7062

max. zvýšení [%1 10 10 10 10 ČSN 65 7062

Změna bodu měknutí KK max. snížení PC] 2.0 2.0 2.0 2.0 ČSN 65 7060

max. zvýšení PCI 6.5 6.5 6.5 6.5 ČSN 65 7060

Duktilita při 7 °C min. [cm] 60 - - - ČSN 65 7061

13 °C [cm] - 40 - - ČSN 65 7061

25 °C min. [cm] - - 20 10 ČSN 65 7061

Vratná duktilita Dři 25 °C min. [%1 50 50 50 50 PND 23-075-94

Tabulka 2 Technické požadavky na asfalty modifikované plastomery

Druh modifikoveného asfaltu AMp
65

AMp
45

AMp
25

Zkoušeno dle

Penetrace při 25 °C min. [0.1 mm] 50 20 10 ČSN 65 7062

Bod měknutí KK min. PCI 48.0 55.0 63.0 ČSN 65 7060

Bod lámavosti dle Fraasse max. PCI -15 -10 -5 ČSN 65 7063

Duktilita 7 °C min. [cm] 15 - - ČSN 65 7061

13 °C [cm] - 15 10 ČSN 65 7061

Vratná duktilita Dři 25 °C min. [%1 - - - PND 23-075-94

Skladovací kapacita max. PCI 2 2 2 PND 23-075-94

Vlastnosti po teplotním namáhání ČSN 65 7070

Hmotnostní úbvtek max. _i%] 1.0 1.0 1.0

Změna penetrace při 25 °C max. snížení [%1 40 40 40 ČSN 65 7062

max. zvýšení [%1 10 10 10 ČSN 65 7062

Změna bodu měknutí KK max. snížení PCI 2.0 2.0 2.0 ČSN 65 7060

max. zvýšení PCI 6.5 6.5 6.5 ČSN 65 7060

Duktilita při 7 °C min. [cm] 8 - - ČSN 65 7061

13 °C [cm] - 5 5 ČSN 65 7061

7.2.5 Přísady
Ke zlepšení přilnavosti asfaltu ke kamenivu a zlepšení 
Teologických vlastností asfaltu a asfaltové směsi se mo
hou přidávat přísady. Pro AKM a AKD se zpravidla uží-
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vají stabilizační přísady. Druh a požadované množství 
přísad stanoví průkazní zkouška.

7.2.6 Stavební směsi

7.2.6.1 Složení směsi
Asfaltové směsi se skládají z drceného kameniva, ka
menné moučky, asfaltu, případně z těženého kameniva, 
R-materiálu a přísad.

Všechny frakce kameniva musí být tříděné a složené 
v poměru podle průkazních zkoušek a výrobního před
pisu, aby bylo dosaženo předepsané zrnitosti pro určený 
druh a typ směsi. Ke směsi kameniva se přidá asfalt, ka
menná moučka a přísady ve stanoveném množství dle 
průkazních zkoušek.

Směsi pro obrusnou vrstvu musí být sestaveny i se zřete
lem na dodržení požadovaných povrchových vlastností 
vozovky (protišmykové vlastnosti, emise hluku a pod.).

7.2.6.2 Technické požadavky

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat paramet
ry zkoušek uvedené v ČSN 73 6121, případně v TP 109 
nebo TP 112 a v těchto TKP.Objednatel stavby může 
dále stanovit v ZTKP další nebo zvýšené požadavky na 
vlastnosti směsí i parametry hotové vrstvy.

Pro dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komu
nikace a vozovky I. a II. třídy dopravního zatížení jsou 
požadované zkoušky asfaltových směsí i hotových vrs
tev uvedeny v tabulce 4. Přehled zkoušek stavebních 
materiálů pro výrobu všech druhů asfaltových směsí je 
také uveden v tabulce 4.

U AB I, AB II, OK I a AKMI se dále požaduje zkouška 
mezerovitosti hotové vrstvy a zkouška spojení vrstev.

Mezerovitost hotové vrstvy musí být v těchto rozme
zích:

obrusná vrstva: ABS a ABI
ABH a AKM

ložní vrstva: ABH a ABVH

podkladní vrstva: OK

Požadavky na spojení vrstev jsou 
čl.5.

2,5 - 6,0 %
2,5 - 7,0 %

3,0-8,5 %

3,5-12,0 %

uvedeny v TP 109

Odolnost asfaltových směsí proti trvalým deformacím 
se zkouší a hodnotí podle TP 109 přílohy A. Prokázání 
odolnosti se požaduje u AB při užití na vozovky třídy 
dopravního zatížení las pomalou a zastavující dopra
vou třídy II a III. U AKM a AKD se odolnost prokazuje 
u vozovek dopravního zatížení III a vyšší. V ZTKP 
může objednatel požadavek na zkoušky odolnosti rozší
řit i na další druhy směsí a vozovky nižších tříd doprav
ního zatížení.

7.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit techno
logický předpis výroby, dopravy, pokládky, hutnění 
a kontroly asfaltových směsí objednateli/správci stavby.

7.3.1 Strojní vybavení

Veškeré strojní vybavení a zařízení související s pracemi 
uvedenými v této kapitole musí být odsouhlaseno objed
natelem/správcem stavby a musí být udržováno v dobrém 
provozním stavu. Nevyhovující zařízení musí zhotovitel 
na žádost objednatele/správce stavby nahradit.

7. 3.1.1 Obalovna

a) Obalovací souprava musí být vybavena a provozo
vána tak, aby trvale vyráběla asfaltovou směs podle 
průkazních zkoušek v povolených tolerancích. 
Musí zajistit dokonalé vysušení a ohřev kameniva, 
ohřev asfaltu, správné dávkování jednotlivých ma
teriálů, udržení nastaveného teplotního režimu 
a dokonalé obalení směsi kameniva asfaltem.

b) Obalovna musí mít takovou hodinovou kapacitu 
výroby, aby byla umožněna nepřerušovaná, plynu
lá pokládka.

c) Obalovna musí být vybavena teploměry
a kontrolním vážícím zařízením pro kamenivo a as
falt průkazně cejchovanými před zahájením sta
vební sezóny. Váhy a teploměry musí být 
pravidelně měsíčně kontrolovány.

d) K vybavenosti obalovacího střediska patří zpevně
né a přiměřeně prostorné skládky kameniva dělené 
podle lokalit, frakcí a jakostních tříd, zásobníky na 
kamennou moučku, asfaltové hospodářství s dosta
tečným počtem nádrží pro všechny druhy asfaltu 
a případně zařízení na přidávání přísad.
Topné zařízení k vyhřívání asfaltu v nádržích musí 
být konstruováno tak, aby se asfalt nepřehříval (ne
přímý ohřev).

e) Pokud je obalovna vybavena zásobníkem pro skla
dování hotové směsi, zásobník musí být izolován 
a vybaven tak, aby nedocházelo k rozměšování 
směsi a aby bylo možné zásobník zcela vyprázdnit.

7.3.1.2 Vozidla

Vozidla pro přepravu asfaltových směsí musí mít těs
nou, hladkou a čistou kovovou korbu, která se tence po
stříká mýdlovým roztokem, parafinovým olejem nebo 
vápenným roztokem k zabránění nalepování směsi na 
korbu. Použití petroleje, nafty, benzínu a jiných roz
pouštědel je zakázáno. Každé vozidlo musí být vybave
no plachtou nebo jiným vhodným zařízením pro 
ochranu směsi před povětrnostními vlivy, prachem 
a ztrátou tepla.

Jakékoliv vozidlo, u kterého se objeví neúměrné rozmě
šování materiálu vlivem poškozeného pérování nebo ji
ných příčin, u kterého odkapává olej nebo které je příliš 
pomalé, nesmí být k přepravě použito.

7.3.1.3 Finišery

a) Finišer může být na kolech nebo pásech; musí být 
zajištěna konstantní rychlost. Nastavitelná rozpros- 
tírací a hladící lišta musí mít možnost vyhřívání.
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b) Rozprostírací lišta musí být vybavena předhutňo- 
vacím zařízením (vibrační deska, hutnící trám). 
Zařízení musí být seřízeno tak, aby stupeň předhut- 
nění směsi za finišerem v příčném i podélném smě
ru byl rovnoměrný.
Rychlost dopravníku a otáčky šneku finišeru musí 
být měnitelné a nezávisle řízené z každé strany.

c) Při provádění asfaltových vrstev na vozovkách tří
dy I, II, III dopravního zatížení, musí být finišer vy
baven nivelačním zařízením, schopným dodržovat 
niveletu bez ohledu na změny tloušťky vrstvy a ne
pravidelnosti podkladní vrstvy. Nivelační systém 
musí být automaticky řízen ze srovnávací roviny 
nebo povrchu systému snímačů, které musí udržo
vat rozprostírací zařízení finišeru v určeném sklo
nu a správné výšce.

d) Snímače musí být schopny snímat výšku ze:

- zařízení typu tažené tyče dlouhé nejméně 5 m,
- napnuté struny (drátu),
- krátké lyže nebo patky.

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

e) V případě pokládky podle struny (drátu), musí být 
úsek opatřen vyrovnávacími sloupky nastavenými 
tak, aby niveleta odpovídala dokumentaci stavby. 
Sloupky se nastaví v přímce rovnoběžné s po
délnou osou v odstupu podle příkazu objednate
le/správce stavby, obvykle 5 m, ne však větším než 
10 m.

f) V případě, že automatické nivelační zařízení má 
během dne poruchu, je dovoleno provést pokládku 
asfaltové směsi vyrobené do vzniku poruchy po
mocí ručního řízení. Další práce mohou pokračovat 
až po opravě nivelačního systému.

7.3.1.4 Hutnicí mechanismy

a) Požadovaného zhutnění musí být dosaženo hladký
mi, pneumatikovými, vibračními, oscilačními nebo 
kombinovanými válci.Válce musí být v dobrém 
technickém stavu, schopny plynulé změny směru 
jízdy bez zpětného trhnutí při změně směru jízdy.

b) Ze stojících nebo jezdících válců nesmějí na vo
zovku odkapávat oleje, tuky, pohonné ani jiné 
hmoty. Válce, které tuto podmínku nesplňují, musí 
být odstaveny.

c) Skrápění ocelových běhounů musí být uzpůsobeno 
tak, aby běhoun byl pouze vlhký a směs se nelepila.

d) Pneumatikové nebo kombinované válce musí být 
vybaveny zařízením umožňujícím plynulou změnu 
tlaku v pneumatikách. Všechny pneumatiky musí 
být huštěny na stejný tlak. Kola pneumatikových 
válců musí být chráněna vhodným způsobem proti 
ochlazování pneumatik.

e) Místa pro válec nedostupná se hutní mechanickými 
pěchy nebo vibračními deskami. Válce vybavené 
pro podrcování musí mít před zahájením prací od
zkoušenu funkci podrťovacího zařízení.

7.3.2 Personální obsazení
Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu obalovny, finišeru, 
hutnící techniky a pro pokládku asfaltových směsí po
učené, zkušené a zodpovědné pracovníky. V případě 
projevů nedodržení technologické kázně musí být pří
slušní pracovníci na žádost objednatele/správce stavby 
odvoláni. Na stavbě musí být při provádění prací trvale 
přítomen zástupce zhotovitele pověřený k řízení prací 
(viz VDPčl. 15.1).

7.3.3 Příprava podkladu

a) Asfaltová směs se klade na podkladní nebo ložní 
vrstvu nebo na povrch staré vozovky. Podklad pod 
asfaltovými úpravami musí být pevný, tuhý a rov
ný. Na staré vozovce musí být předem odborně 
opraveny výtluky, trhliny a nerovnosti. Způsob 
a rozsah úprav podkladu stanoví dokumentace 
stavby nebo objednatel/správce stavby. Nerovnosti 
podkladu v podélném i příčném směru nesmí být 
větší než tolerance normy, podle které byl podklad 
proveden. Nerovnosti staré vozovky v podélném 
i příčném směru nesmí být větší než 20 mm. Větší 
nerovnosti musí být odstraněny frézováním nebo 
vyrovnávací vrstvou.

b) Podklad musí být dokonale očištěn od uvolněného 
materiálu, prachu a nečistot košťaty, vymytím 
proudem vody nebojinými vhodnými prostředky. Na 
očištěný povrch nesmí být vpuštěn žádný provoz.

c) Po očistění se provede spojovací postřik (podle TP 
102 a TKP kap. 26) zpravidla rychloštěpnou asfal
tovou emulzí. Je-li v asfaltové směsi použit jako 
pojivo modifikovaný asfalt, pak se doporučuje uži
tí asfaltové emulze vyrobené také z modifikované
ho asfaltu. Postřik ředěnými asfalty je zakázán. 
Doporučená množství zbytkového asfaltového po
jivá jsou uvedena v TP 109 tab. 12. Dávkování po
střiku je nutné kontrolovat. V případě, že podklad 
byl položen bezprostředně před pokládkou a je 
v celé ploše bez prachu a nečistot, může výjimečně 
objednatel/správce stavby, s přihlédnutím k druhu 
asfaltové směsi, od spojovacího postřiku upustit. 
Postřik na litý asfalt se neprovádí (obvykle se užívá 
jako ochrana izolace na mostech).

d) Pokládka asfaltové směsi se provádí po postřiku 
s časovým odstupem. Jenom tehdy, když je finišer 
vybaven postřikovači rampou se provádí pokládka 
současně. Přitom však musí být druh emulze a tep
lota voleny tak, aby bylo zajištěno dobré spojení 
vrstev.

e) Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrs
tev, obrubníků, žlabů, rigolů, dešťových vpustí ap. 
se opatří tlustou rovnoměrnou vrstvou asfaltového 
pojivá, těsnícím zálivkovým páskem nebo asfalto
vou zálivkou podle dokumentace nebo požadavku 
objednatele/správce stavby. U mostů se postupuje 
podle dokumentace a ČSN 73 6242.
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7.3.4 Výroba asfaltové směsi

a) Před zavedením běžné výroby asfaltové směsi pod
le nové průkazní zkoušky musí být provedeno zku
šební ověření výroby a vypracován výrobní 
předpis. Ve výrobním předpisu se podle výsledků 
zvýšeného počtu kontrolních zkoušek stanoví dáv
kování jednotlivých složek asfaltové směsi pro jed
nu šarži, teploty složek, pořadí plnění složek do 
míchačky, doba míchání a prokáže se splnění všech 
požadovaných parametrů směsi uvedené v průkaz
ní zkoušce. Výrobní předpis musí být ve velíně 
obalovny vždy k dispozici.

b) Jednotlivé frakce kameniva musí být skladovány 
odděleně podle druhu, jakostních tříd a lokalit 
a musí být chráněny před vzájemným míšením 
a znečištěním. Kamenivo musí být do sušícího 
bubnu dávkováno podle frakcí a odměřováno 
hmotnostně nebo objemově.Všechny vstupní ma
teriály se přesně odměří, dopraví do míchačky 
a přidá se požadované množství asfaltu.

c) Při objemovém dávkování asfaltuje nutno brát zře
tel na měrnou hmotnost a viskozitu v závislosti na 
teplotě asfaltu.

d) Kamenná moučka se dodává tak, aby v případě, že 
je povoleno přidávání vratné moučky, byl zacho
ván jejich vzájemný poměr.

e) Stabilizující přísady, zejména pak organická vlák
na, je nutno chránit před stykem s vodou a vlhkostí, 
aby se předešlo shlukování a nerovnoměrnému 
rozdělení přísad ve směsi. Dávkování má být me
chanizované pomocí speciálního zařízení, nebo 
výjimečně i ruční.

f) Postup a doba míšení se musí volit tak, aby se do
sáhlo dokonalého a stejnoměrného obalení všech 
částí kameniva pojivém a vznikla homogenní 
směs. Při dávkování R - materiálu se prodlouží 
v obalovacích soupravách šaržového typu doba su
chého míšení alespoň o 5 sec.
V případě dávkování samotných vláknitých přísad 
do asfaltových směsí typu AKM nebo AKD je doba 
suchého míchání prodloužena o 5-15 sec. pro dosa
žení rovnoměrného rozdělení všech složek kame
niva a stabilizujících přísad. Po přidání asfaltu se 
míchací čas také prodlouží o 5-10 sec. proti běžně 
používaným časům.

g) Obalovací teplota kameniva a asfaltu se řídí podle 
penetrace asfaltu a její rozmezí je určeno v ČSN 73 
6121. Nejvyšší přípustná teplota asfaltové směsi 
nesmí být překročena. Teplota kameniva před dáv
kováním asfaltu do míchačky má dosáhnout nejvý
še teploty asfaltu a nesmí způsobit jeho přepůlení. 
Pracovní teplotu modifikovaného asfaltu stanoví 
výrobce.
Při přidávání R-materiálu do míchačky se teplota 
kameniva zvýší o hodnotu odvozenou z množství 
R-materiálu, jeho vlhkosti a teploty. V žádném pří
padě však teplota kameniva nesmí překročit 
250°C. Teplota kameniva, asfaltu a asfaltové směsi

musí být v souladu s výrobním předpisem a během 
výroby musí být stále kontrolována. Všechny pře
hřáté nebo zuhelnatělé směsi, stejně jako směsi 
s pěněním nebo jinými známkami vlhkosti nesmějí 
být použity.

h) Minimální četnost odběru vzorků je uvedena v čl. 
7.5.2. Vzorky se však odebírají a zkoušejí tak často, 
jak je považováno za nutné k prokázání, že zrnitost, 
obsah asfaltu a další parametry směsi a podmínky 
pro obalování odpovídají výrobnímu předpisu, 
průkazní zkoušce a dalším požadavkům.

7.3.5 Skladování a doprava směsi

Dobu skladování v zásobnících a dobu dopravy asfalto
vé směsi je nutné omezit, aby nedošlo k jejímu znehod
nocení. Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn 
plynulý postup pokládky a musí být vedena nejkratší 
cestou. Její doba nemá překročit 1,5 hodiny.

Během přepravy a čekání musí být asfaltová směs za
kryta. Na stavbu se dodá jen takové množství směsi, aby 
rozprostírání a zhutnění celého množství mohlo být 
skončeno za denního světla nebo vyhovujícího umělého 
osvětlení.

Přeprava přes čerstvě položenou směs není povolena.

7.3.6 Pokládka

a) Asfaltová vrstva se rozprostírá finišery nebo ve vý
jimečných případech a se souhlasem objednate
le/správce stavby ručně nebo gradery tak, aby byla 
dodržena tloušťka, projektované výšky a příčný 
sklon vrstvy. Navazující pracovní operace musí 
být navzájem sladěny a prováděny plynule, bez za
stávek.
Teplota asfaltové směsi nesmí být při vysypání do 
násypky finišeru nižší než předepsaná pro rozpros
tření směsí (viz ČSN 73 6121 tab. č. 11). Směsi 

s teplotou nižší nesmí být použity.

b) Finišer se nastaví a jeho rychlost se reguluje tak, 
aby povrch pokládané vrstvy byl rovný a vrstva 
měla projektovanou výšku povrchu a tloušťku, kte
rá po dokončení hutnění bude v souladu s doku
mentací stavby. Rychlost finišeru musí být 
přizpůsobena množství přísunu asfaltové směsi, 
aby zastávky byly co nejkratší, nejlépe žádné. Zho
tovitel prokáže výpočtem, že kapacita obalovny 
i dopravy umožňuje plynulou pokládku. Přitom 
musí zohlednit tloušťku vrstvy, šířku záběru a mi
nimální rychlost finišeru.

c) Finišer rozprostírá směs na celou šíři vozovky, ane
bo v takové šíři, jaká je dohodnuta s objednate
lem/správcem stavby a to tak, aby počet podélných 
spárbyl co nejmenší. Podélná pracovní spára vjed- 
né vrstvě musí být posunuta proti spáře ve vrstvě 
přímo pod ní nejméně o 20 cm. Rozprostírání je tře
ba provádět tak, aby podélná pracovní spára v ob- 
rusné vrstvě byla v ose vozovky u dvoupruhových
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a na styku jízdních pruhů v případě vícepruhových 
vozovek (pod vodorovným značením).

d) Obrusná vrstva musí být kladena na celou šíři vo
zovky bud1 jedním nebo dvěma finišery za sebou 
všude, kde to je možné. To určuje dokumentace 
stavby nebo objednatel/správce stavby. V případě 
dvou finišerů jedoucích za sebou nesmí být vzdále
nost mezi nimi větší než dovolí požadavky na dos
tatečnou teplotu podélného spoje.

e) Podélné i příčné pracovní spáry je nutno vhodnými 
opatřeními stejnoměrně utěsnit.
Před pokládkou dalšího pruhu se napojovaná plo
cha rovnoměrně natře nebo postříká asfaltovým 
pojivém. U obrusných vrstev musí být spáry v celé 
tloušťce vrstvy zkoseny nebo lépe zaříznuty, natře
ny a utěsněny zálivkou nebo zálivkovou páskou. 
Stejným způsobem se upravují příčné spoje den
ních úseků nebo při pracovních přestávkách. U ob- 
rusné vrstvy provedené ze směsi typu AKD je tato 
úprava spar zakázána pro zajištění drenážního 
účinku.

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

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

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

i) Pokládka obrusné vrstvy se provádí za uzavřeného 
silničního provozu. V nezbytných případech je 
možno pokládku provést i za omezení provozu, 
avšak je nutno vhodnými opatřeními minimalizo
vat jeho škodlivé vlivy na výslednou jakost asfalto
vých vrstev. Přitom je nutno respektovat TKP kap. 
1 čl. 1.9.5.1 pro zajištění bezpečnosti. Návrh způ
sobu omezení provozu a technologický postup po
kládky předloží zhotovitel objednateli/správci 
stavby k odsouhlasení.

7.3.7 Hutnění

a) Technologický předpis pro hutnění asfaltových 
vrstev musí obsahovat zásady správného postupu 
hutnění. Výkon zhutňovací sestavy musí být v sou
ladu s rychlostí pokládky. Dostatečná účinnost 
zhutňovací sestavy pro daný druh asfaltové směsi 
a tloušťku vrstvy se prokazuje hutnícím pokusem 
(viz 7.4.2e)).

b) Při hutnícím pokusu se zjišťuje nárůst a dosažená 
míra zhutnění, mezerovitost a další předepsané pa
rametry hotové vrstvy při dané tloušťce vrstvy, tep
lotě ovzduší a teplotě kladené směsi. Hutnící pokus 
dále stanoví sestavu válců s přesným určením typu, 
pořadí nasazení válců, potřebný počet pojezdů pro 
každý válec a schema válcování. U vibračních vál

ců musí být také stanoveno zda jde o pojezdy s vib
rací nebo bez ní. U pneumatikových válců musí být 
stanoven tlak v pneumatikách.

c) Hutnění příčných pracovních spar a hutnění asfal
tové vrstvy v napojení na mostní závěr nebo na stá
vaj ící vozovku musí být v technologickém 
předpisu samostatně řešeno.

d) Při hutnění musí být respektovány především tyto 
zásady:

- Rychlost postupu pokládky přizpůsobit možnos
tem dokonalého hutnění vrstvy (vliv teploty ov
zduší, teploty kladené směsi a spodní vrstvy, 
směru a síly větru).

- Rozprostřenou směs hutnit při teplotách co nej- 
vyšších a proto zajíždět s válci až za finišer.

- Nasadit výkonné vibrační válce a těžké statické 
válce; pneumatikové válce používat jen pro spe
ciální účely např. velké tloušťky vrstev, zameze
ní vzniku trhlin a pod.

- Pro hutnění směsi AKM používat válce se zap
nutou vibrací jen na začátku hutnění, s omeze
ním počtu pojezdů s vibrací (max. 3x).

- Není dovoleno stání válců na nevychladlé vrs
tvě. Vibrační válce musí mít při zastavení vyp
nutou vibraci.

- Změna směru jízdy válců nesmí způsobovat po
ruchy vrstvy.

- Válcování začíná na nejnižším okraji a pokraču
je do středu, při čemž se stopy válců musí pře
krývat. Při střechovitém sklonu vozovky 
a pokládce dvěma finišery za sebou se hutní po
délný spoj nakonec.

- Asfaltové vrstvy podél říms, obrubníků, rigolů 
se hutní s maximální šetrností.

- Příčné spoje se válcují, pokud možno, vždy ve 
směru spoje.

- Opravy povrchu vrstvy s ukončeným hutněním 
nejsou dovoleny.

- U každé sestavy válců musí být trvale připraven 
náhradní válec pro případ poruchy.

- Hutnění provádět tak, aby nedocházelo k drcení 
zrn. Hutnění s vibrací nebo bez vibrace se doporu
čuje ukončit při teplotách uvedených v tabulce 3.

Tab. 3 Doporučené minimální teploty pro hutnění 
asfaltových směsí

Druh asfaltu

nemodifiko
vaný

modifikovaný

65 45 AM 65 AM 45 AM 25

Ukončení hutnění s vibrací 100 105 105 110 120

Ukončení hlavního 1) hut
nění

80 90 85 90 100

Poznámka 1): Bez závěrečné fáze hutnění (uhlazení, žehlení).
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e) Hutnění speciálních asfaltových směsí (např. 
AKT, AKD) se řídí zvláštními zásadami, které 
musí zhotovitel předem projednat s objednate
lem/správcem stavby a ověřit při zhutňovacím po
kusu.

f) Povrch obrusné vrstvy z AKM musí být u vozovek 
s dovolenou rychlostí vozidel vyšší než 90 km/hod. 
vždy opatřen zaválcovaným, obvykle předobale- 
ným kamenivem. Podrcení lze použít i u obrusných 
vrstev z jiných druhů asfalt, směsí (ABS, ABH).

g) Míra zhutnění a mezerovitost každé hotové vrstvy 
se zkouší a prokazuje před odsouhlasením prací. 
Nedostatečně zhutněné úseky vozovky objedna
tel/správce stavby posoudí, zda musí být odstraně
ny a nahrazeny novou vrstvou na náklady 
zhotovitele, nebo zda mohou být řešeny srážkou 
z ceny.

h) Po skončení hutnění může být po položené vrstvě 
zahájen provoz, proveden postřik nebo pokládka 
další vrstvy až po dostatečném zchladnutí vrstvy, 
provedení předepsaných zkoušek a měření a po 
schválení objednatelem/správcem stavby.

7.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZ
NÍ ZKOUŠKY

7.4.1 Dodávka a skladování

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku a kontro
lu stavebních materiálů, aby na obalovně byl k dispozici 
jen materiál, který odpovídá vyráběnému sortimentu 
směsí a na stavbě pouze materiál odpovídající požadav
kům smlouvy. Dobu a teplotu skladování pojiv je nutno 
omezit podle pokynů výrobce, aby nedošlo k jejich zne
hodnocení.

Každému vozidlu, které odváží asfaltovou směs z oba
lovny, musí být vystaven dodací list. Na něm musí být 
kromě jiných údajů údaje o výrobci, odběrateli, hmot
nost směsi, číslo průkazní zkoušky, druh směsi a údaje 
o vozidle (SPZ).

7.4.2 Průkazní zkoušky

a) Průkazní zkoušky asfaltových směsí zajišťuje zho
tovitel. Doložením prohlášení shody (viz MP RSJ - 
PK oblast 2.3.2 ostatní výrobky) včetně protokolů 
s výsledky průkazních zkoušek směsí a posouze
ním splnění kvalitativních parametrů podle poža
davků ČSN, TP a těchto TKP prokáže zhotovitel 

objednateli/správci stavby vlastnosti směsi.
Pro ložní a obrusné vrstvy u dálnic, rychlostních 
silnic a rychlostních místních komunikací a vozo
vek L, II. a III. třídy dopravního značení zhotovitel 
musí také prokázat přilnavost použitého asfaltu 
k HDK podle ČSN 65 7089-1999 nebo jinou ověře

nou a objednatelem schválenou metodou (např. 
„Vialit testem“).
Přílohou je Prohlášení o shodě výrobců materiálů 
s protokoly s výsledky zkoušek, posouzení splnění

kvalitativních parametrů podle příslušných ČSN, 
TP a těchto TKP a doklad o splnění případných 
zvýšených a dalších technických požadavků dle 
ČSN, TP, TKP, ZTKP.
Protokoly o průkazních zkouškách musí obsahovat 
údaje, které jsou pro příslušnou asfaltovou směs 
vyžadovány. Požadavek na rozšířené průkazní 
zkoušky a doplňkové zkoušky uvádí objednatel 
v ZTKP.

b) Průkazní zkoušky provádí laboratoř se způsobilostí 
podle MP RSJ - PK v oblasti 2.2.1 zkušebnictví 
(laboratorní činnosti) č.j. 19160/95 - 230 ve znění 
č.j. 22785/96 - 230, č.j. 29693/98 - 120 a poz
dějších změn. Tato laboratoř musí být odsouhlase
na objednatelem/správcem stavby.

c) Průkazní zkoušky a Prohlášení shody musí zhotovi
tel předložit objednateli/správci stavby nejpozději 
do 21 dnů před zahájením prací. Objednatel/správ
ce stavby se k nim musí vyjádřit do 10 dnů. Schvá
lené průkazní zkoušky platí 2 roky za předpokladu, 
že se nezměnil druh a vlastnosti žádné ze složek as
faltové směsi.

d) Pokud se druh a vlastnosti některé ze složek změní 
v průběhu platnosti průkazní zkoušky, je nutno 
prokázat vlastnosti a jakost asfaltové směsi a vydat 
nové Prohlášení o shodě.

e) Po schválení průkazních zkoušek objednate
lem/správcem stavby zhotovitel vypracuje výrobní 
předpis (viz čl. 7.3.4) a provede hutnící pokus (viz 
čl. 7.3.7). Přitom musí prokázat, zeje trvale zajiště
na výroba jakostní směsi a pokládka vrstvy, která 
splňuje požadované vlastnosti. K účasti na hutní
cím pokusu musí zhotovitel objednatele/správce 
stavby včas vyzvat.
Hutnící pokus se u staveb dálnic, rychlostních sil
nic, rychlostních místních komunikací a vozovek 
L, II. a III. třídy dopravního zatížení provádí při ná
běhu výroby podle nové průkazní zkoušky vždy. 
U ostatních staveb se hutnící pokus provádí jen po
kud je objednatelem požadován v ZTKP.

7.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ, 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 při odběru označí záznamem s následu
jícími informacemi :

- původ vzorku, název obalovny, název stavby,

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

- označení vrstvy a typu směsi, číslo průkazní zkoušky,
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- komu je vzorek určen, název a adresa zkušebny,
- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru.

7.5.2 Kontrolní zkoušky

a) Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních mate
riálů, stavebních směsí a hotových vrstev (dle ČSN 
jsou zkoušky hotových vrstev označovány jako 
přejímací). Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel 
za účelem zjištění, zda jakostní vlastnosti staveb
ních hmot, asfaltových směsí a hotových vrstev od
povídají smluvním požadavkům - zejména TKP, 
příp. ZTKP, Prohlášením o shodě a průkazním 
zkouškám.

b) Část kontrolních zkoušek bude provádět laboratoř 
nezávislá na zhotoviteli stavby. Rozsah zkoušek 
zajišťovaný nezávislou laboratoří musí být objed
natelem určen v ZTKP (TKP kap.l, čl. 1.6.2).

c) Kontrolní zkoušky může provádět laboratoř se 
způsobilostí podle MP RSJ-PK č.j. 19160/95-230 
ve znění č.j. 22785/96-230, č.j. 29693/98 - 120 
a pozdějších změn a odsouhlasená objednate
lem/správcem stavby.

d) Zhotovitel musí provádět kontrolní zkoušky během 
výroby, pokládky, hutnění a na hotové vrstvě s potře
bnou pečlivostí a v požadovaném rozsahu. Protokoly 
zkoušek se evidují a jsou součástí stavebního deníku 
a dokladů pro převzetí prací a zhotovitel je musí prů
běžně předkládat objednateli/správci stavby.

e) Zhotovitel musí před zahájením prací vypracovat 
a předložit ke schválení objednateli/správci stavby 
plán zkoušek a měření jako součást plánu jakosti 
pro danou stavbu (viz čl.7.1.3).

f) Objednatel/správce stavby a jím pověřené osoby 
mají kdykoliv přístup do laboratoří, na staveniště, 
do skladů a obalovny zhotovitele za účelem kon
troly správnosti odběru vzorků, kontroly zkoušek 
a měření. Zhotovitel je povinen čas, místo zkoušky 
nebo měření objednateli/správci stavby včas ozná
mit. Jestliže se objednatel/správce stavby k odběru 
nebo zkoušce nedostaví, může zhotovitel zkoušku 
přesto provést. Zhotovitel pak předá objednate
li/správci stavby výsledky zkoušky nebo měření 
písemně a objednatel/správce stavby je musí pova
žovat za správné.

g) Druhy a četnosti zkoušek stavebních materiálů 
jsou uvedeny v tabulce 4 a platí pro všechny druhy 
vyráběných asfaltových směsí a všechny komuni
kace a vozovky.

h) Druhy a četnosti zkoušek asfaltové směsi a hotové 
vrstvy musí být prováděny nejméně v rozsahu po
žadavků ČSN 73 6121. Pro dálnice, rychlostní sil
nice, rychlostní místní komunikace a vozovky I. 
a II. třídy dopravního zatížení jsou druhy a četnosti 
zkoušek uvedeny v tabulce 4.

i) Protišmykové vlastnosti se prokazují vždy u dál
nic, rychlostních silnic a rychlostních místních ko
munikací. U ostatních komunikací tehdy, pokud to

stanoví objednatel v ZTKP nebo v jiné části smluv
ních dohod nebo na žádost objednatele/správce 
stavby.

j) Z výsledků a hodnocení všech uvedených zkoušek 
a měření připraví zhotovitel souhrnnou zprávu (viz 
čl. 7.8.2), kterou přiloží k žádosti o zahájení přejí
macího řízení po dokončení stavebních prací.

7.5.3 Kontrolní zkoušky zajišťované objedna
telem

K ověření kvality prováděných prací nebo zkušební čin
nosti zhotovitele je oprávněn objednatel/správce stavby 
zajišťovat zkoušky podle vlastního systému kontroly ja
kosti.

Zkoušky provádí buď ve vlastní laboratoři nebo je zadá
vá u jiné, na dodávce prací nezávislé laboratoři.

Pro hrazení nákladů za zkoušky zajišťované objednate
lem platí ustanovení VDP čl. 36.2-36.5, uvedené též 
v TKP kap.l, čl. 1.6.1.3e.

7.5.4 Zkušební postupy
a) Pro odběr vzorků a zkoušení kameniva pro staveb

ní účely 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 smě
si ajádrových vývrtů platí ČSN 73 6160 a ČSN 73 

6121, TP, tyto TKP, event. ZTKP stavby.

b) Mezerovitost hotové úpravy se zjišťuje na vývrtech 
nebo radiometricky z objemové hmotnosti zhutně
né asfaltové směsi a objemové hmotnosti nezhut- 
něné asfaltové směsi získané z tohoto vývrtu (viz 
ČSN 73 6160) nebo se souhlasem objednate
le/správce stavby lze do výpočtu zavést objemovou 
hmotnost nezhutněné asfaltové směsi zjištěnou na 
vzorku prokazatelně příslušného k místu vývrtu 
nebo radiometrického měření. Při rozhodčích 
zkouškách jsou rozhodující hodnoty zjištěné na vý
vrtech.

c) Spojení vrstev se zkouší v lisu pro Marshallovu 
zkoušku střihem na vývrtech pomocí upravených 
čelistí. Popis zkušebního postupu je uveden v TP 
109 čl. 5.

d) Rovnost povrchu se měří latí dlouhou 4 m pro zjiš
tění nerovností v podélném směru (2 m dlouhou latí 
pro příčný směr) podle ČSN 73 6175. Je možno 
měřit také jinými přístroji podle této ČSN. V přípa

dě sporu je rozhodující měření latí.
U úprav zdrsněných posypem se rovnost zkouší až 
po zajetí provozem, ev. po odstranění volných zrn.

e) Příčný sklon vrstvy a dodržení výšek stanovených 
v dokumentaci stavby se kontroluje nivelací.

f) Tloušťka vrstvy se zjišťuje buď z jádrových vývrtů, 
nebo z nivelace předem určené sítě bodů, nebo ji
nou objednatelem/správcem stavby schválenou
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Tab. 4 Kontrolní zkoušky

Zkoušená hmota 
jtruh^zkoušk^^

min. četnost1*

Kamenivo drobné hrubé

Zrnitost 1 0001 1 0001
Odplavitelné částice 1 000 t 2 0001
Tvarový index - 5 000 t
Otlukovost61 - 10 000t
Trvanlivost61 - 5 000 t
Míra zahlinění81 5 000 t -

Kamenná moučka cizí vratná

Propad sítem 0,09 500t 250t
Asfalt 21

Penetrace 50t, ale max. 1 x za směnu
Bod měknutí 50t, ale max. 1 x za směnu
Asfaltová směs31 podle tab. 14 ČSN 73 6121

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

Rozbor směsi - zrnitost 500t, alespoň 1 za směnu
- obsah asfaltu 500t, alespoň 1 za směnu

Marshallova zkouška - SM, PM, M 500t, alespoň 1 za směnu
Odolnost vrstev krytu vůči trvalým deformacím 1 x při ověření výroby
R - materiál

Rozbor směsi - zrnitost 500 1
- obsah asfaltu 5001

Asfalt - bod měknutí 500 1
^jenetrac^_ 5001

Hotová vrstva71

Míra zhutnění-vývrty 1/1500 m2 (min. 2)
Míra zhutnění - sondou41 1/500 rrr (min. 2)
Tloušťka 1/1500 m2 (min. 2)
Mezerovitost 1/1500 m2 (min. 2)
Spojení vrstev 1/1500 m2(min. 2)
Rovnost51 průběžně podélná, po 20 m příčná
Příčný sklon po 20 m
Dodržení výšek a tloušťky vrstev po 10m; 25m před, na a za mosty po 5 m
Protišmykové vlastnosti obrusné vrstvy 1 x každý jízdní pruh

Poznámky:
1) Četnosti zkoušek jsou uváděny:

- u asfaltu v tunách dovezeného asfaltu
- u kameniva, k. moučky a R - materiálu v tunách dovezené 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, nezapočítávají se do předepsané četnosti.
Zjišťují se na požadavek objednatele/správce stavby.

3) Odběr vzorku asf. směsi musí být proveden u finišeru alespoň 1xza směnu. Při větší předepsané
četnosti může být odběr dalších vzorků proveden na obalovně. V záznamu o odběru vzorku musí
však být vždy údaje o přesném určení místa odběru a místa uložení směsi na stavbě.

4) Do uvedené četnosti se nezapočítávají kalibrační měření, která se musí provést v místě vývrtů.
5) Nerovnosti se měří 75 cm od vnějšího vodícího proužku.
6) Zkouší se na frakci 8/16 u všech použitých frakcí HDK.
7) Zkoušky hotové vrstvy jsou v ČSN 73 6121 označovány jako přejímací.
8) Pokud odplavitelné části přesahují 50% předepsané hodnoty, zvyšuje se četnost zkoušky míry

zahlinění na 1/1 0001 (s výjimkou DDK z čistých vápenců).
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metodou (např. výpočtem z položené plochy, do
daného množství a objemové hmotnosti směsi).

g) Protišmykové vlastnosti obrusné vrstvy se měří ně
kterou metodou podle ČSN 73 6177 schválenou 
objednatelem/správcem stavby.

h) Hodnota IRI vyjadřující nerovnosti v podélném 
směru, příčný sklon, makrotextura povrchu a ne
rovnosti v příčném směru (koleje) se na dálnicích, 
silnicích I. tř. a vybraných silnicích II. tř. měří také 
multifunkčním přístrojem.

7.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Při překročení přípustných odchylek má objednatel prá
vo uplatnit nároky z vadného plnění. Objednatel má prá
vo žádat bezvadné plnění,může však souhlasit se 
srážkou v případě, že zjištěné odchylky významně neov
livní kvalitu a životnost díla. V tomto případě postupuje 
objednatel podle TKP kap. 1 -přílohy 8 „Srážky z ceny“. 
Srážku může objednatel uplatnit i v případech vad, které 
nejsou v této příloze uvedeny.

7.6.1 Složení směsi, Marshallova zkouška
a zkouška odolnosti proti tvorbě trvalých 
deformací

Povolené tolerance čáry zrnitosti, obsahu asfaltu a me- 
zerovitosti asfaltové směsi od odsouhlasených průkaz
ních zkoušek zjištěné kontrolními zkouškami jsou 
uvedeny v ČSN 73 6121 tab. 15.Přitom žádná zkouška 
nesmí překročit tolerance uvedené pro 1 vzorek. Ze sou
boru zkoušek nesmí být žádná zkouška vyloučena.

Hodnoty parametrů Marshallovy zkoušky (kromě me- 
zerovitosti)uvedené v ČSN 73 6121 tab. 8a, 8b, 8c a 8d 
jsou mezní. Také hodnoty parametrů zkoušky odolnosti 
uvedené v TP 109 příloha A jsou mezní.

7.6.2 Rovnost a příčný sklon
Povrch obrusné, ložní i podkladní asfaltové vrstvy ne
smí mít nerovnosti v podélném a příčném směru větší 
než hodnoty stanovené ČSN 73 6121, tab. 16.

U dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních ko
munikací je u novostaveb povolena maximální nerov
nost obrusné vrstvy 4 mm, přičemž přípustné nerovnosti 
se mohou vyskytovat jen s pozvolným přechodem a ni
koliv v krátkých stejnoměrných vzdálenostech.

Žádné nerovnosti nesmí bránit plynulému odtoku vody. Ja
kékoliv nerovnosti, které převyšují povolenou toleranci 
nebo místa, kde není zajištěno dobré odvodnění povrchu, 
musí zhotovitel opravit na své náklady způsobem odsouhla
seným objednatelem/správcem stavby.

Pro dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komu
nikace je přípustná odchylka příčného sklonu nejvýše 
±0,4%. Pro ostatní komunikace platí odchylka uvedená 
v ČSN 73 6121, tab. 16.

7.6.3 Tloušťka vrstvy
Tloušťka asfaltových vrstev nesmí být při jednotlivých 
měřeních menší než 80% tloušťky uvedené v dokumen
taci stavby. Přitom aritm. průměr musí být větší než 85% 
tloušťky u vrstev do 30 mm a větší než 90% u vrstev tlus
tších.

V případě pochybnosti se na hotové asfaltové vozovce 
měří tloušťka vrstev v takovém intervalu, jaký nařídí ob
jednatel/správce stavby .Za základ zabudovaného množ
ství a průměrné hodnoty tloušťky vrstvy je třeba brát 
celý stavební úsek. Objednatel/správce stavby je opráv
něn posuzovat při kontrole i dílčí úseky, které však musí 
odpovídat alespoň dennímu výkonu pokládky.

7.6.4 Dodržení výšek stanovených dokumentací
Maximální odchylky od projektovaných výšek horních 
podkladních vrstev jsou ±20 mm.

U dálnic, rychlostních silnic, rychlostních místních ko
munikací a vozovek I. a II. třídy dopravního zatížení 
musí být výška ložní i obrusné vrstvy max ±10 mm a prů
měrná odchylka max ±5 mm od projektovaných výšek. 
(Přitom se průměr počítá z absolutních hodnot naměře
ných odchylek.) Ve vzestupnici, na mostech a 25 m před 
a za mosty musí být projektovaná výška dodržena s přes
ností ±5 mm pro jednotlivá měření. (Přitom projektova
ná výška vozovky musí být upravena tak, aby 
respektovala skutečné výšky např. mostního závěru.)

7.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Asfaltové směsi nesmějí být pokládány za deště a je-li 
na podkladu souvislý vodní film, sníh nebo led. Ložní 
vrstva může být kladena na zvlhlý povrch, obrusná vrs
tva pouze na suchý povrch. Nejnižší přípustná teplota 
vzduchu pro pokládání je uvedena v ČSN 73 6121 tab. 9.

7.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

7.8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci stavby písemnou formou. K žádosti 
musí přiložit doklady prokazující řádné provedení prací. 
Jsou to zejména:

• Výsledky kontrolních zkoušek a měření a jejich po
rovnání s průkazními zkouškami a ustanoveními 
smlouvy o dílo, TKP, TP, ČSN a ZTKP.

• Doklady o kvalitě zabudovaných stanovených výrob
ků podle zákona č. 22/97 Sb. a nařízení vlády 178/97 
Sb.

• Doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zákona č. 
22/97 Sb. a MP RSJ - PK v oblasti 2.3.2 ostatní vý
robky.

• Zjištěné výměry a případně skutečně zabudovaná 
množství asfaltových směsí.

• Všechny ostatní doklady požadované smlouvou 
o dílo a obecně závaznými předpisy nebo vyžádané 
objednatelem/správcem stavby.
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Odsouhlasení provede objednatel/správce stavby jen 
pokud bylo dodrženo provedení prací podle dokumenta
ce stavby ajakost odpovídá požadavkům TKP aZTKP.

Zhotovitel musí o odsouhlasené vrstvy i nadále řádně 
pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do 
doby převzetí prací objednatelem/správcem stavby.

Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele vy
plývající ze smlouvy o dílo.

Odsouhlasení se provádí pro každou vrstvu před jejím 
zakrytím; viz VDP čl. 38.1.

7.8.2 Převzetí prací

Celý prostor obalovny musí být zabezpečen proti úniku 
ropných látek a výrobní zařízení musí být vybaveno od
prašovacím zařízením, které splňuje svým výkonem pří
slušné hygienické předpisy.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat hlučnosti, prašnosti 
a exhalaci při nasazení stavebních strojů, zejména s při
hlédnutím k charakteru okolní zástavby.

Při pracích se škodlivými látkami a následnému zneš
kodňování odpadů musí zhotovitel postupovat v soula
du se zákonem 138/73 Sb„ 14/98 Sb„ 125/97 Sb., 
prováděcími vyhláškami aTP 105.

Obecné požadavky jsou uvedeny v kap. 1 TKP.

Převzetí asfaltových hutněných vrstev probíhá v rámci 
převzetí prací celého díla nebo jeho části ve shodě s po
žadavky objednatele, které jsou uvedeny ve smlouvě 
o dílo; viz VDP čl. 48.1, 48.2 a 48.3 a TKP kap. 1 čl. 
1.7.2.

Pro převzetí prací celého díla nebo pro přejímání jednot
livých stavebních objektů zpracuje zhotovitel sou
hrnnou zprávu o jakosti stavebních prací a předá ji 
objednateli/správci stavby nejpozději 14 dní před termí
nem přejímacího řízení ve dvou stejnopisech. Její 
součástí je přehled všech měření a výsledků zkoušek, 
vyčíslení skutečné spotřeby asfaltových směsí a posou
zení dostatečné četnosti provedených zkoušek. Uvedou 
se i termíny pokládky jednotlivých vrstev, popíše se 
způsob zajišťující spojení vrstev a případně i způsob 
ošetření obrusné vrstvy pro zvýšení počáteční drsnosti. 
Zpráva musí být zpracována podle metodického pokynu 
RSD ČR nebo alespoň v rozsahu podle přílohy 1 této ka
pitoly TKP.

Objednatel nebojím pověřená organizace obvykle vy
hotoví k přejímacímu řízení vlastní celkové hodnocení 
jakosti provedených prací. Kopii předá při přejímacím 
řízení zhotoviteli a následnému správci PK. Podkladem 
pro hodnocení jakosti je souhrnná zpráva zhotovitele, 
zápis z technické prohlídky, vyjádření objed
natele/správce stavby k činnosti zhotovitele při výstav
bě a výsledky zkoušek a měření objednatele/správce 
stavby. Závěrem hodnocení je srovnání všech výsledků 
s jakostními parametry a povolenými odchylkami dle 
této kap. TKP příp. ZTKP a návrh na převzetí stavby za 
stanovených podmínek (případně srážky z ceny nebo 
jiná opatření).

7.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

U přechodových oblastí mostů je požadováno sledování 
výškových změn povrchu vozovky. Provádí se v soula
du s požadavky ČSN 73 6244.

7.10 EKOLOGIE

Podle nařízení vlády č. 178/97 Sb., o technických poža
davcích na stavební výrobky je každý výrobce povinen 
dokladovat, že výrobek není škodlivý z hlediska ekolo
gického.

7.11 související normy a predpisy

Seznam příslušných ČSN:

CSN 65 7201

ČSN 65 7206

ČSN 65 7089 ■ 

ČSN 72 1185

CSN 72 1210- 1983

CSN72 1220 -

CSN 72 1511

CSN 72 1512-

CSN73 6121 ■

ČSN 73 6122 
ČSN 73 6127'

CSN 73 6128 - 

ČSN 73 6129 - 

ČSN 73 6160 - 

ČSN 73 6175 -

ČSN 73 6177-

1968 Asfalty cestné ropné (1.5.1968) 
zrněna a (1.10.1968) 
změna b (1.7.1982)
1975 Polofúkané cestné asfalty 

(1.7.1976)
změna a ( 1.11.1979)
1999 Stanovení přilnavosti asfalto

vých pojiv ke kamenivu.
1987 Zkoušení kameniva pro stavební 

účely. Všeobecné požadavky na 
odběr a přípravu vzorků.. 
(1.7.1988)
Vápenec. Všeobecná ustanove
ní. Dolomit. (1.1.1985) 

změna 1 (11/92)
1983 Mleté vápence a dolomity 

(1.1.1984) 
změna 1(11 /92)
1990 Kamenivo pro stavební účely.

Základní ustanovení (1.1.1992) 
změna 1 (4/92)
1990 Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky 
(1.1.1992)

změna 1 (3/1995)
1994 Stavba vozovek. Hutněné asfal

tové vrstvy.
1994 Stavba vozovek. Lité asfalty. 
1994 Stavba vozovek. Prolévané vrs

tvy.
1994 Stavba vozovek. Vtlačované 

vrstvy.
1994 Stavba vozovek. Postřiky a nátě

ry vozovek.
1986 Zkoušení silničních živičných 

směsí (1.3.1988)
1995 Měření nerovnosti povrchů vo

zovek
změna 1 (8/1996)
1996 Měření a hodnocení protišmyko

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

vek na mostech pozemních ko
munikací

ČSN 73 6244 - 1999 Přechody mostů pozemních ko
munikací

Resortní předpisy MDS ČR:

VDP - 1995 - Všeobecné dodací podmínky PK.
MP - Výkon stavebního dozoru na stavbách PK č.j. 

21385/95-230.
Resortní systém jakosti v oboru PK MD ČR-OPK č.j. 

18074/94-230,
MP k RSJ-PK v oblasti 2.2.1 - zkušebnictví

č.j. 19160/95-230, ve znění
č.j. 22785/96-230,
č.j. 26236/97-120,
č.j. 29693/98-120 a pozdějších
změn.

MP k RSJ-PK v oblasti 2.2.2 - provádění silničních 
a stavebních prací 
č.j. 23614/96-230, ve znění 
č.j. 26236/97-120, 
č.j. 29693/98-120 a pozdějších 
změn.

MP k RSJ-PK v oblasti 2.1.1 - projektové práce
č.j. 23617/96-120 ve znění poz
dějších změn.

MP k RSJ PK v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky
č.j. 23621/98-120 ve znění poz
dějších změn.

Technické podmínky MDS ČR:

TP 52 Oprava spar a trhlin remixerem (92).
TP 61 Výspravy povrchů malým remixerem (94).

TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým 
krytem (94).

TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK
(96) .

TP 67 Specielní nátěry vozovek kladené pomocí nátě
rové soupravy (95).

TP 77 Navrhování vozovek PK (95).
TP 78 Katalog vozovek PK (95).
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek(96).
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

(97) .
TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým 

krytem (97).
TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cemento

betonovým krytem (97).
TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou (97),
TP 102 Asfaltové emulze (98).
TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při technolo

giích používajících asfaltové 
emulze bez obsahu dehtu (98).

TP 109 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odol
ností proti tvorbě trvalých defor
mací (98).

TP 111 Přímé zpracování recyklovatelného asfaltové
ho materiálu do vozovek (98).

TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy (98).
TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým kry

tem (98).

Technologické pokyny pro údržbu a opravy silnic a MK
(92-93):

TePo pro opravy výtluků směsmi obalenými za horka.
TePo pro mechanizovanou pokládku živičných obale

ných směsí.
TePo pro opravu výtluků penetračním způsobem.
TePo pro penetrační makadam.
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Příloha č. 1

OBSAH ZPRÁVY ZHOTOVITELE O HODNOCENÍ JAKOSTI 
ASFALTOVÝCH HUTNĚNÝCH VRSTEV

1. Název stavby, stavebního objektu, staničení začát
ku a konce úpravy.

2. Zhotovitel stavby, výrobce asfaltové směsi, zhoto
vitel pokládky.

3. Popis skladby provedených asfaltových vrstev a 
výměry jednotlivých druhů vrstev. Přehled změn 
oproti RDS.

4. Datum zahájení a ukončení pokládky.

5. Průkazní zkoušky: číslo, zpracovatel, číslo schva
lovacího protokolu a Prohlášení o shodě.

6. Název laboratoře, která prováděla a vyhodnocova
la kontrolní zkoušky. Název odpovědného geodeta 
zhotovitele, který prováděl a vyhodnocoval kon
trolní měření.

7. Vyhodnocení počtu požadovaných a provedených 
zkoušek a měření (všech složek směsí, asfaltové 
směsi a hotových vrstev).

8. Kontrolní zkoušky složek (asfalt, kamenivo, ka
menná moučka, přísady) přehled výsledků a vy
hodnocení (+protokoly zkoušek).

9. Kontrolní zkoušky asfaltové směsi (obsah asfaltu, 
zrnitost, Marshallovy zkoušky, event, odolnost) - 
přehled výsledků a vyhodnocení (-(-protokoly 
zkoušek).

10. Zkoušky a měření hotové vrstvy (míra zhutnění, 
mezerovitost, tloušťka, spojení vrstev, rovnost, 
příčný sklon, dodržení proj. výšek, protišmykové 
vlastnosti)-přehled výsledků a jejich vyhodnoce
ní (-(-protokoly zkoušek), případně také vlastnosti 
zjištěné multifunkčním vozidlem.

11. Přehled všech vad zjištěných při stavbě a podrobný 
popis způsobu jakým byly vady odstraněny.

12. Celkové hodnocení.

13. Datum, razítko a podpis zpracovatele zprávy zho
tovitele.
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Příloha č. 2

ÚDRŽBA A OPRAVY HUTNĚNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV

7.P.1 ÚVOD

Pojmy údržby a opravy vozovek definuje vyhláška 
104/97 Sb.

Běžná údržba zahrnuje drobné, místně vymezené vy- 
správky krytu např. odstranění výtluků.

Souvislá údržba zahrnuje rozsáhlejší práce v souvislých 
úsecích sloužící k obnově nebo zlepšení původních 
vlastností obrusné vrstvy, protišmykových vlastnosti, 
rovnosti, atp.

Opravy zahrnují především zesílení nebo rozšíření vo
zovky nebo krajnic.

Pomocí asfaltových směsí se provádí vysprávky vozo
vek s živičným krytem (hutněné vrstvy, případně i pe- 
netrační a vsypný makadam). Na dlažbě nebo na 
cementobetonovém krytu se tento způsob vysprávek 
užívá jen jako rychlé a dočasné řešení havarijní situace.

Pomocí asfaltových vrstev se provádí souvislá údržba 
i zesilování konstrukce vozovek netuhých, dlážděných 
i betonových. Přitom je nutno vycházet z TP 87 a TP 82 
pro netuhé vozovky a z TP 62 ,TP 91 a TP 92 pro vozov
ky s cementobetonovým krytem.

Podmínky pro provádění souvislé údržby nebo zesílení 
cementobetonových a dlážděných krytů musí být upřes
něny v ZTKP s přihlédnutím k zásadám zde uvedeným 
a podmínkám uvedeným v TKP kap. 7.

Tato příloha obsahuje podmínky pro lokální nebo celo
plošnou výměnu porušených asfaltových/živičných vrs
tev krytu (případně i podkladu) a ustanovení pro zesílení 
konstrukce vozovky s asfaltovým/živičným krytem no
vou asfaltovou vrstvou.

Běžná i souvislá údržba asfaltových vrstev se však pro
vádí nejen užitím asfaltových směsí, ale takéjinými po
stupy a technologiemi (např. nátěry, emulzní kalové 
vrstvy, mikrokoberce, opravy trhlin, litý asfalt). Pod
mínky pro opravy asfaltových vrstev těmito postupy 
a technologiemi jsou uvedeny v těchto dosud vydaných 
předpisech: TP 52, TP 61, TP 67, TP 96, TP 111, TP 115 
a také v TKP kap. 5, kap. 8, kap. 26, kap. 27 a kap. 28.

Pokud stavební práce uvedené v této příloze nejsou sou
částí staveb vyžadujících stavební povolení a jedná se 
o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve 
smyslu §14 vyhl. 104/97 Sb., kdy postačí pouze ohlášení 
speciálnímu stavebnímu úřadu, připouští se vypracová
ní zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjednoduše
né dokumentace určí objednatel podle potřeb údržby 
nebo opravy případ od případu (viz Směrnice pro doku
mentaci staveb PK). V jednoduchých případech musí 
dokumentace/specifikace stavebních prací obsahovat 
popis vad, specifikaci rozsahu výměny vrstev včetně ur
čení tloušťky, způsob ošetření trhlin a pracovních spár, 
ošetření ploch, určení druhu asfaltových směsí pro vý
spravu a další požadavky objednatele s potřebným tech

nickým popisem. Technický popis a požadavky na 
dodržování kvality musí odpovídat těmto TKP, ČSN 
a TP.

7.P.1.1 Stavební zásady
Návrh rozsahu a způsobu údržby nebo opravy všech 
druhů asfaltových krytů musí vycházet z podrobné zna
losti stavu komunikace, z inventarizace a diagnostiky 
poruch a stanovení jejich příčin. Podklad k rozhodování 
poskytuje i doporučení “Systému hospodaření s vozov
kou” (TP 87) nebo “Katalog poruch netuhých vozovek” 
(TP 82) a také “Opravy trhlin na vozovkách s asfalto
vým krytem” (TP 115).

Lokální i souvislá výměna vrstvy i zesílení konstrukce 
se obvykle provádí za částečného omezení silničního 
provozu. Proto je třeba předem dohodnout dopravní 
opatření a dodržovat pravidla bezpečnosti práce (TKP 
kap. 1, čl. 1.8.7, 1.8.8 a 1.9.5.1) a omezit vliv silničního 
provozu na jakost prací (TKP kap.7, čl. 7.3.6. i)). Práce 
se musí organizovat tak, aby doba nutného omezení do
pravy byla co nejkratší.

U dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních ko
munikací musí být v případě potřeby u souvislé výměny 
asfaltové vrstvy nebo u zesílení konstrukce zpracován 
podélný profil a provedena reprofilace.

Opravy podkladů, které tvoří vrstvu krytu jsou obsaženy 
v TKP kap. 5

a) Lokální a souvislá výměna asfaltové vrstvy.

Vrstvy krytu nebo i podkladní vrstvy vozovky musí být 
vyměněny v případě, že jsou porušeny na př. hloubko
vou ztrátou hmoty, rozpadem vrstev, výtluky, podélný
mi nebo příčnými trhlinami s odlámanými rohy nebo při 
výskytu místních poklesů nebo hrbolů.

Poruchy se mohou vyskytovat lokálně nebo zasahují ce
lou plochu vozovky. Podle četnosti výskytu poruch se 
řídí i způsob jejich odstranění.

Lokálně porušená asfaltová/živičná vrstva se obvykle 
opravuje pomocí malé mechanizace - např.vysprávko- 
vou soupravou, která je vybavena pro postřik, ošetření a 
očistění podkladu i pro rozprostírání a hutnění nové as
faltové směsi. Výběr druhu asfaltové směsi, kterou bude 
výsprava porušených míst provedena, je nutno provést s 
ohledem na druh asfaltové směsi původní vrstvy a s 
ohledem na zvláštní podmínky a požadavky zpravidla 
ručního rozprostírání směsi (zpracovatelnost, zrnitost, 
obsah a druh asfaltu, teplota směsi).

Výměna vrstvy souvislého úseku zahrnuje odfrézování 
nebo vybourání, ošetření a očistění podkladu, pokládku 
a hutnění nové asfaltové vrstvy a dokončovací práce. 
Pro všechny tyto činnosti platí podmínky TKP kap. 7. 
Před zahájením prací se musí ověřit laboratorními 
zkouškami, zda stará asfaltová/živičná směs se hodí pro
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znovupoužití jako R- materiál. Vždy se musí určit způ
sob využití a místa skládek odfrézované směsi.

Nově položená obrusná vrstva při zesílení nebo souvislé 
výměně může převyšovat zpevněnou krajnici nejvýše o 
12 mm.

b) Zesílení konstrukce

Zesílení se provádí pokud je prokázána jeho účelnost. 
Ta vyplývá také z výsledků měření únosnosti a stanove
ní zbytkové doby životnosti vozovky.Nová zesilující 
vrstva se klade buď přímo na starou vozovku nebo se 
musí porušená vrstva předem odstranit odfrézováním 
nebo vybouráním. Pro zesílení se používají vhodné dru
hy asfaltových směsí uvedené v TKP kap.7, čl. 7.2.

Před pokládkou zesilovací asfaltové vrstvy se musí pro
vést ošetření podkladu a připravit napojení nově poklá
dané vrstvy na stávající povrch na začátku a konci 
úpravy. Ve staré vrstvě musí být provedeno odstranění 
vrstvy od konce nebo začátku na takovou délku, aby 
změna podélného sklonu nebyla větší než 0,1% (tj. 
10 mm na 10 m délky) pro dovolenou rychlost vozidel 
90 km/h, větší než 0,05% (tj. 5 mm na 10 m délky) pro 
dovolené rychlosti vyšší (dálnice a rychlostní silnice). 
Hloubka odstranění musí být taková, aby v místě napo
jení byla tloušťka nové vrstvy větší než 2,5násobek nej
většího zrna ve směsi.

7.P.1.2 Způsobilost

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro provádění 
souvislé výměny asfaltových vrstev a pro provádění ze
sílení krytu vozovek podle požadavků TKP kap.7, čl. 
7.1.3.

Pro provádění běžné údržby - lokální výměny vrstev - 
postačí, když se prokáže referencemi, že stejnou práci s 
úspěchem již dříve prováděl. K tomu musí prokázat i 
způsobilost pracovníků, strojního vybavení, dopravy a 
jakost stavebních materiálů.

7.P.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Souhlas se zdroji dodávek asfaltových směsí, asfaltové 
emulze a asfaltové zálivky uděluje objednatel/správce 
stavby na podkladě žádosti zhotovitele před zahájením 
stavby. Žádné ostatní materiály nesmí být použity bez 
jeho písemného vyjádření. Případné vzorky materiálů 
zamýšlených k použití se odeberou podle jeho pokynů.

Zhotovitel musí předem doložil objednateli/správci 
stavby jakost všech použitých materiálů podle TKP kap. 
7, čl.7.2 a asfaltové směsi podle TKP kap. 7, čl. 7. 4. Při 
lokální výměně vrstev postačí kvalitu asfaltových směsí 
doložit Prohlášením shody.

Dodávka každého stavebního materiálu nebo asfaltové 
směsi musí být doložena dodacím listem výrobce obsa
hující údaje podle TKP kap.7, čl. 7.2, čl. 7.4.

7.P.2.1 Asfaltové směsi
Asfaltová směs, včetně stavebních materiálů, ze kterých 
je složena, musí vyhovovat požadavkům TKP kap. 7, čl. 
7.2.

Na vozovky s třídou dopravního zatížení IV-VI a pro 
případy operativního a dočasného řešení havarijní situa
ce bez omezení třídy dopravního zatížení je možno vy
užít pěnoasfaltovou směs vyrobenou za studená. Přitom 
je nutno dodržet podmínky a parametry uvedené v TP 
112.

7.P.2.2 Asfaltové emulze

Asfaltové emulze se používají k ošetření hran a jako 
spojovací postřik vodorovných ložních ploch po odstra
nění porušených vrstev. Obvykle se užívá rychloštěpná 
kationaktivní emulze (např. T40K) nebo emulze vyro
bená z modifikovaného asfaltu (např. T40KM).

Asfaltové emulze musí splňovat jakostní parametry 
uvedené v TP 102 (tab. 1 a 2).

7.P.2.3 Asfaltové zálivky

Asfaltové zálivky, resp. zálivkové pásky musí splňovat 
jakostní parametry uvedené v TP 115 (tab. 4).

7.P.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit techno
logický předpis k odsouhlasení objednateli/správci 
stavby. U jednoduchých prací může objednatel/správce 
stavby od tohoto požadavku ustoupit.

Aby doba provádění byla co nejkratší, je nutné zajistit 
bezprostřední návaznost jednotlivých kroků technolo
gického postupu prací.

7.P.3.1 Strojní vybavení

Strojní vybavení a zařízení související s pracemi musí 
být odsouhlaseno objednatelem/správcem stavby.

a) K lokální výměně porušených asfaltových vrstev 
musí být k dispozici fréza - užívá se různých typů 
a velikostí, zařízení k čistění, k postřiku vyfrézova- 
ných ploch a zařízení k nalití hran. Pro hutnění as
faltové směsi se užívá obvykle malých válců nebo 
vibračních desek a pěchů.
Dopravní prostředky pro převoz asfaltových směsí 
musí být izolovány nebo jinak vybaveny proti 
rychlému vychladnutí směsí a musí mít možnost 
přesného dávkování malého množství směsi potře
bného k opravě.

b) Souvislá výměna vrstev a zesilování vozovek vy
užívá pro pokládku a hutnění asfaltových směsí 
strojů a zařízení uvedených v TKP kap. 7. Musí 
proto splňovat všechny tam uvedené požadavky. 
Pro odstranění starých vrstev se užívají silniční fré
zy. K čistění odfrézovaných ploch se užívají vysa
vače, kropicí vozy s tlakovou vodou a další účinná
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zařízení pro čistění vozovek. K dispozici musí být i 
zařízení pro ošetření spár a případných trhlin.

7.P.3.2 Personální obsazení

Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu všech strojů a zaří
zení zkušené a odpovědné pracovníky. Při provádění 
prací musí být na stavbě přítomen pověřený zástupce 
zhotovitele. Při pracích za silničního provozu musí zho
tovitel své pracovníky a případně i pracovníky podzho- 
tovitelů prokazatelně seznámit s pravidly bezpečnosti 
práce.

7.P.3.3 Příprava podkladu

7.P.3.3.1 Odstranění staré asfaltové vrstvy

a) Lokální výměna vrstvy
Porušená místa asfaltových vrstev, která se budou 
vyměňovat, zhotovitel podle závěru diagnostiky 
předem označí a objednatel/správce stavby odsou
hlasí.
Potom zhotovitel odstraní porušené vrstvy způso
bem uvedeným v jeho technologickém předpisu. 
Užívá se buď fréz nebo se porušené místo po 
obvodu prořízne a vrstva se vybourá.
Je důležité provést důkladné odstranění všech po
rušených vrstev, aby nově zabudovaná vrstva byla 
dobře spojena se zdravou, nenarušenou vrstvou. 
Práce je nutno organizovat tak, že vybouraná směs 
se ihned nakládá a odváží na předem určenou 
skládku (např. skládka R-materiálu u obalovny). 
Odstranění vrstev musí být prováděno tak, aby po
vrch ložné plochy zůstal rovný a bez prohlubní. 
Doporučuje se odstranit směs z porušených míst 
koncem směny jen v takovém rozsahu, aby byl 
zhotovitel schopen je dále ošetřit a zaplnit novou 
asfaltovou směsí do konce pracovní směny. Nespl
nění této podmínky je možné pokud byla předem 
sjednána dopravní opatření (podle TP 66) pro tento 
případ a pokud byla tato opatření důsledně prove
dena.

b) Souvislá údržba
Asfaltové vrstvy se odstraňují silniční frézou v roz
sahu a na hloubku určenou v dokumentaci. Po od
stranění vrstvy se musí posoudit dostatečné 
vzájemné spojení ponechaných spodních vrstev. 
Všechny nespojené vrstvy je nutno odstranit. Na 
začátku a konci úseku se příčná pracovní spára 
musí zarovnat zaříznutím. Vyfrézovaný materiál 
se odveze na určenou skládku.

c) Zesilování
Odstranění staré asfaltové vrstvy na začátku a na 
konci úpravy musí být prováděno tak, aby tloušťka 
nově pokládané vrstvy byla stejná jako mimo tyto 
krajní úseky. Příčná pracovní spára musí být zarov
nána zaříznutím.

7.P.3.3.2 Opravy trhlin

Po odstranění staré asfaltové vrstvy musí být provedena 
prohlídka zhotovitelem a objednatelem/správcem stav
by. Všechny zjištěné trhliny a poruchy se musí opravit 
vhodným způsobem (viz TP 115).

7.P.3.3.3 Spojovací postřik; nalití svislých stěn

Bezprostředně před prováděním spojovacího postřiku 
se povrch očistí od uvolněných zrn R-materiálu, prachu 
a jiných nečistot umytím tlakovou vodou, zametením 
nebo odsátím.

Na očištěný povrch nesmí být před postřikem vpuštěn 
ani staveništní provoz. Postřik musí být rovnoměrný na 
vodorovné ložné ploše i na svislých stěnách a musí spl
ňovat další požadavky uvedené v TKP kap.7, čl. 7.3.3 
a TKP kap. 26.

Utěsnění vzniklých pracovních spár se provádí nalitím 
svislých stěn asfaltovou zálivkou. Pokud se neprovede 
nalití svislých stěn před pokládkou, musí se provést pro
říznutí a zalití spáry dodatečně (viz TP 115).

7.P.3.4 Výroba asfaltových směsí

Návrh složení a požadavky na výrobu asfaltových směsí 
se řídí ustanoveními TKP kap.7, čl. 7.3.4 ; u pěnoasfal- 
tových směsí za studená se výroba řídí TP 112 čl. 6.3

7.P.3.5 Doprava, pokládka a hutnění asfalto
vých směsí

Pokládka finišerem se řídí ustanoveními uvedenými 
v TKP kap.7, čl. 7.3.5 a čl. 7.3.6. Skladování, doprava, 
pokládka a hutnění studených pěnoasfaltových směsí se 
řídí TP 112 čl. 6.4 až 6.8. Pokládce finišerem je nutno dát 
přednost před ruční pokládkou všude, kde je to možné.

Při zaplňování malých ploch se rozprostírání asfaltové 
směsi provádí obvykle ručně. Po vyštěpení emulze spo
jovacího postřiku musí být asfaltová směs položena rov
noměrně s potřebným nadvýšením (o cca 20% až 40% 
tloušťky vrstvy). Zvlášť důležité je dodržení nadvýšení 
na hranách a v rozích. Doporučuje se proto použití ohra
ničujících latí nebo hranolů a směs je pak možno srovnat 
stahovací latí. Směs se nesmí přehazovat lopatami do 
velké vzdálenosti (ztráta teploty a segregace). Musí se 
rozhrnovat dřevěnými nebo kovovými hrábly. Nevhod
né jsou hrábě (způsobují segregaci). Teplota horké smě
si musí být průběžně kontrolována a nesmí klesnout pod 
hodnoty uvedené v TKP kap.7, čl. 7.3.6. Hutnění se pro
vádí obvykle lehkými válci a postupuje se ve směru od 
pracovních spár.

7.P.3.6 Dokončovací práce

V případě, že se vyskytují zejména při ruční pokládce na 
položené směsi místa s otevřenou texturou - většinou u 
pracovní spáry - je nutno provést uzavírací nátěr asfalto
vou emulzí (např. R70K nebo R70KM) nebo asfaltovou 
suspenzí. Nátěr musí mít konstantní rozměry a musí se 
pohodit drtí.
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Po zchladnutí položené asfaltové vrstvy a při použití as
faltové emulze po jejím vyštěpení mohou být provedeny 
další dokončovací práce - vodorovné značení nebo jeho 
oprava, odstranění přechodného dopravního značení 
a vozovka může být uvolněna pro dopravu.

7.P.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Pro asfaltové vrstvy platí TKP kap.7, čl. 7.4. Pro pěno- 
asfaltové vrstvy platí TP 112 čl. 7.2 a 7.3.1.

Pro lokální výměnu asfaltové/živičné vrstvy nemusí být 
schvalována objednatelem/správcem stavby průkazní 
zkouška asfaltové směsi, postačí předložení Prohlášení 
shody výrobce.

7.P.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Pro asfaltové směsi a hotové obrusné vrstvy pokládané 
souvisle platí ustanovení TKP kap.7, čl. 7.5 a pro pěno- 
asfaltové směsi a z nich hotové vrstvy platí požadavky 
TP 112 čl. 7.3.2 a čl. 7.4. Pro lokální výměnu asfaltové 
vrstvy platí uvedené články s těmito změnami. Na hoto
vé výspravě se neprovádějí geodetická měření ani vývr- 
ty, pokud nebyly zvlášť objednatelem/správcem stavby 
vyžádány. Prokazuje se jen rovnost, míra zhutnění a me- 
zerovitost (nedestruktivně) hotové asfaltové vrstvy, 
v četnosti nařízené objednatelem/správcem stavby.

7.P.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

U sledovaných parametrů jakosti asfaltové směsi a hoto
vé vrstvy pokládané souvisle platí tolerance uvedené 
v TKP kap.7, čl. 7.6. Pro hodnocení rovnosti při lokální 
výměně asfaltové vrstvy platí tolerance 8 mm (měřeno 2 
m latí příčně a 4 m latí podélně podle ČSN 73 6175), 
avšak u výsprav vozovek dálnic, rychlostních silnic a 
rychlostních místních komunikací je největší přípustná 
nerovnost 5 mm.

7.P.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Minimální teplota vzduchu při postřiku asfaltovou 
emulzí nebo při pokládce asfaltové směsi nesmí kles
nout pod 10“C a za posledních 24 hod. pod 5“C. Nesmí se 
provádět při dešti.

U pěnoasfaltových směsí nesmí při pokládce teplota 
vzduchu být nižší než +5"C a nesmí se provádět při sil
ném dešti. Pokud nejsou splněna uvedená klimatická 
omezení, lze v případě nezbytnosti (odstranění havarij
ních poruch, zajištění bezpečnosti silničního provozu 
apod.) použít jiné technologie nebo realizovat j iná vhod
ná opatření.

7.P.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Odsouhlasení podkladu musí být provedeno po odstra
nění vy frézovaných nebo vybouraných vrstev; nejpoz
ději před zahájením pokládky.

Zhotovitel současně se žádostí o převzetí prací předá ob
jednateli/správci stavby zprávu o hodnocení kvality pro
vedených prací. U souvislých a zesilovacích vrstev se 
zpráva zpracuje podle požadavků TKP kap.7, čl. 7.8.2. 
U běžné údržby - lokální výměna vrstev - postačí dolo
žit protokoly provedených zkoušek s jejich hodnoce
ním. Při technické přejímce prací na místě je nutné 
věnovat pozornost kontrole těsnosti spojení v pracov
ních spárách.

7.P.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

7.P.10 EKOLOGIE

Platí ustanovení TKP kap. 7, čl. 7.10.

7.P.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Jsou uvedeny v TKP kap. 7, čl. 7.11.
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