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8.1 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, zpra
cování, strojní zařízení, potřebný materiál a operace 
související s prováděním konstrukčních vrstev z litého 
asfaltu. Litý asfalt musí splňovat požadavky stanovené 
ČSN 73 6150 Litý asfalt.

8.1.1 Stanovení základních pojmů

Litý asfalt (LA) je hotová konstrukční vrstva, která 
vznikla vystydnutím horké, tekuté nebo polotekuté 
směsi LA rozprostřené do potřebné tloušťky a tvaru 
a zpravidla následně zdrsněné. Směs LA je výraz použí
vaný pro polotovar, t.j. směs kameniva, polotuhého 
asfaltu a přísad. Při pracovní teplotě je směs v tekutém 
nebo polotekutém stavu. Zdrsňovací kamenivo je těžené 
nebo drcené kamenivo předepsané zrnitosti, kterým se 
pohazuje horká a čerstvě rozprostřená směs LA tak, aby 
se dosáhlo požadované drsnosti.

Válcovaný litý asfalt (VLA) je litý asfalt, u kterého se 
k zatlačení zdrsňovacího kameniva použilo silničních 
válců.

8.1.2 Stavební zásady

Při použití litého asfaltu do konstrukce komunikace 
případně mostní vozovky je směrodatná dokumentace 
stavby, která musí respektovat ustanovení ČSN 73 6150. 

Nejsou-li v dokumentaci uvedeny údaje o

- druhu směsi LA (zrnitost, tuhost specifikovaná 
podle dopravního zatížení),

- způsobu zdrsnění,

- příp. použití expanzní mezivrstvy,

musí být tyto údaje určeny stavebním dozorem před 
zahájením prací.

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat kvalitě ložné 
vrstvy, na kterou se LA ukládá. Použití LA jako 
ochranné vrstvy izolace je možné jen pro izolační 
systém, který je odolný proti vysokým teplotám.

8.1.3 Podklady pod litý asfalt

Nově zřizovaná podkladní vrstva a ložná vrstva litého 
asfaltu musí odpovídat požadavkům příslušné technické 
normy podle níž byla zhotovena.

8.1.3.1 Nerovnosti

Nerovnosti starého podkladu i nově zřizované podklad
ní vrstvy pod jednovrstvý LA musí odpovídat poža
davkům ČSN 73 6150.

Podklad z cementových betonů a stabilizací

LA lze klást na betonový nebo cementem zpevněný 
podklad jen při jeho dostatečné pevnosti a při vytvoření 
mezivrstvy schopné rozptýlit tlaky par a příp. plynu. 
Vhodnou mezivrstvu určuje dokumentace stavby nebo 
stavební dozor (asfaltové betony ložné nebo hrubozrnné 
s mezerovitostí vyšší než 5% objemu a koberce otevře
né zrnitosti). Pokud nelze takovou mezivrstvu vytvořit, 
vkládá se mezi podklad a vrstvu LA dělící vrstva (skelná 
rohož, lepenka apod). Na vozovkách je nutné použít 
takového materiálu, který umožní dobré spojení litého 
asfaltu s podkladem, tj. tkaniny z materiálu odolného 
teplotě 250°C o velikosti ok min. 15xl5mm. Druh mate
riálu musí schválit stavební dozor. Na nemotoristických 
komunikacích a dopravních plochách postačí lepenka 
apod.

V místech spár nebo trhlin v podkladu je třeba provést 
potřebná opatření a úpravy, aby se zabránilo jejich kopí
rování do vrstvy litého asfaltu (vyztužení krytu, vytvo
ření zálivkových spár apod.). Návrh úpravy schvaluje 
stavební dozor.

Podklad z asfaltových směsí.

Asfaltový podklad a ložnou vrstvu litého asfaltu mohou 
tvořit všechny druhy asfaltových úprav připravených za 
horka. Vhodnou úpravou pro ložnou vrstvu je zejména 
asfaltový beton ložný a hrubozmný s mezerovitostí 5- 
8% objemu, pro malá dopravní zatížení též koberce 
otevřené zrnitosti. Méně vhodné jsou jemnozrnné 
a střednězrnné úpravy s nízkou mezerovitostí. Na staré 
asfaltové podklady zhotovované nátěrovými techno
logiemi je nutné vždy pokládat ložnou vrstvu s takovou 
mezerovitostí, aby pojivo z podkladu neprostupovalo do 
vrstvy LA. Pokud je nutné před pokládkou LA na 
podklad provést spojovací postřik (např. vyfrézované 
plochy), nesmí zbytkové množství asfaltu být v žádném 
místě větší než 0,15 kg/m2.

Dlážděný podklad

Litý asfalt může být pokládán pouze na dlažbu usaze
nou, jejíž únosnost odpovídá očekávanému dopravnímu 
zatížení. K vyrovnání dlážděného podkladu na vozov
kách je nutné nejdříve položit mezivrstvu z asfaltové 
směsi připravené za horka, tloušťky min. 40 mm, pokud 
dokumentace neurčuje jinou úpravu. Zvláštní pozornost 
je nutno věnovat spárám mezi jednotlivými kostkami. 
Ty je třeba náležitě vyčistit, zejména pokud byly dříve 
zality zálivkovou hmotou.

Štěrkový podklad

Litý asfalt se na štěrkový podklad klade až po jeho 
zhutnění a zpevnění povrchu (výplňovou drtí, asfalto
vou směsí připravenou za horka apod.).

Na pojížděných plochách musíbýt vždy před pokládkou 
litého asfaltu na tento podklad položena nejdříve ložná 
vrstva z asfaltové směsi.

8.1.3.2 Druhy podkladů
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8.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLU

Souhlas se zdroji dodávek asfaltu, kameniva, kamenné 
moučky a přísad uděluje stavební dozor. Vzorky 
jednotlivých materiálů se odebírají podle jeho pokynů.

8.2.1 Kamenivo

Musí být stejnoměrné kvality, tříděné na požadované 
frakce a musí obsahovat zdravé, pevné a trvanlivé části
ce. Veškerý materiál musí být čistý, bez jílovitých částic 
a organických látek.

Pro výrobu litého asfaltu lze použít kameniva třídy A, B 
a C podle ČSN 72 1512. Použití podle tříd a zvýšených 

technických požadavků pro jednotlivé druhy asfaltové 
směsi stanovuje ČSN 73 6150.

Pro zdrsňovací posypy se použije drceného kameniva 
třídy A a B podle ČSN 72 1512, které současně splňuje 
zvýšené technické požadavky uvedené v ČSN 73 6150 

pro jednotlivé skupiny dopravního zatížení, uvedené 
v dokumentaci stavby nebo určené stavebním dozorem.

Každá dodávka kameniva musí být doložena atestem 
obsahujícím jednotlivé kvalitativní parametry předepsa
né ČSN 72 1512, určefií třídy a podpis odpovědného 

pracovníka výrobny. Drobné kamenivo může být vyrá
běno pouze z kameniva splňujícího požadavky na hrubé 
kamenivo.

8.2.2 Kamenná moučka

Pro přípravu kamenné směsi pro výrobu LA se použije 
výhradně velmi jemně mletého vápence podle ČSN 721210 
nebo ČSN 72 1220. Kvalitativní parametry kamenné 

moučky pro jednotlivé typy směsi LA stanovuje 
ČSN 73 6150.

8.2.3 Asfalt
Asfalty musí vyhovovat požadavkům ČSN 65 7201, 
ČSN 65 7206 a ČSN 73 6150. Volba vhodného druhu 

a gradace pojivá závisí na předpokládané velikosti 
dopravního zatížení, způsobu namáhání a klimatických 
podmínkách.

Rafinerie vyrábějící asfalt vystaví pro každou dodávku 
atest podepsaný odpovědným pracovníkem. Atest, který 
udává výsledky všech předepsaných zkoušek podle výše 
uvedených norem a hmotnost dodávky, musí být předlo
žen stavebnímu dozoru.

Druhy asfaltů, které zhotovitel hodlá použít, musí být 
určeny a stavebním dozorem odsouhlaseny před zahá
jením prací. Zvláštní pozornost musí být věnována 
silničním a přírodním asfaltům zahraničního původu 
a novým druhům. Žádné jiné asfalty nesmějí být použity 
bez písemného vyjádření stavebního dozoru.

8.2.4 Přísady

Pro úpravu Teologických vlastností pojivá, zlepšení fyzi
kálně mechanických vlastností úpravy a ke zlepšení 
zpracovatelnosti směsi LA se mohou přidávat různé 
přísady. Jejich druh a množství se určuje průkazními 
zkouškami a o jejich použití rozhodne stavební dozor.

8.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

8.3.1 Výroba směsi

8.3.1.1 Výroba směsi ve vařičích

Při výrobě se postupuje podle technologického předpisu 
zpracovaného výrobcem směsi s přihlédnutím k druhu 
použitého výrobního zařízení a složení směsi. Předpis 
musí být před zahájením prací odsouhlasen stavebním 
dozorem.

Pro výrobu směsi ve vařičích musí být použito takové 
technologické linky, která umožňuje hmotnostní dávko
vání jednotlivých komponentů směsi kameniva a hmot
nostní nebo objemové dávkování pojivá. Pouze při 
použití LA na méně významné práce je možno připustit, 
na základě souhlasu stavebního dozoru, objemové 
dávkování kameniva. Normové požadavky na čáru zrni
tosti směsi kameniva však musí být v každém případě 
splněny.

Strojní zařízení, kterého se v tomto případě použije pro 
vlastní přípravu směsi, musí být vybaveno:

- dostatečně výkonným hořákem, který umožní v při
měřeném čase vyhřát směs na teplotu až 240°C, 
přičemž zařízení musí být konstruováno tak, aby 
nedocházelo k lokálnímu přehřívání pojivá, případ
ně směsi;

- dostatečně intenzivním a výkonným mísícím zaří
zením, které jednak zabezpečí dokonalou homo
genitu směsi LA, a výkon umožní míchání velmi 
tuhé směsi při nadávkování studeného kameniva;

- dostatečně přesným a snadno přístupným teplo
měrem, který umožňuje průběžně kontrolovat teplo
tu směsi ve vařiči.

Jednotlivé složky směsi kameniva se doporučuje přede
hřát.

8.3.1.2 Výroba směsi v obalovacích a míchacích 
soupravách

Obalovací (míchací) souprava musí být konstruována 
a řízena tak, aby vyráběla směs litého asfaltu vlastností 
podle schválených průkazních zkoušek. Musí zajistit 
dokonalé vysušení kameniva a jeho zahřátí na potřeb
nou teplotu, zahřátí asfaltu, správné dávkování jednotli
vých materiálů, udržení nastaveného teplotního režimu 
a dobré promíchání směsi kameniva s asfaltem. Teplota 
hotové směsi po vypuštění z míchačky musí být v roz
mezí 200 - 250°C. Souprava musí být vybavena cejcho
vanými teploměry, vážícím zařízením kameniva 
a hmotnostním nebo objemovým dávkovacím zaří
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zením asfaltu. Toto zařízení musí zajistit dávkování 
frakcí (složek) kameniva s přesností ±4% hmotnosti 
každé frakce a asfaltu s přesností ±2% hmotnosti 
asfaltu. Nezbytnou součástí výrobny směsi LA jsou 
přiměřené prostorné a zpevněné skládky kameniva 
dělené podle lokalit, frakcí a jakostních tříd, zásobníky 
kamenné moučky a asfaltové hospodářství s dosta
tečným počtem zásobníků na asfalt s možností jeho 
nepřímého a regulovaného ohřevu. Pokud je obalovací 
(míchací) souprava vybavena zásobníkem pro skla
dování hotové směsi, musí být zásobník vybaven 
míchadly a vyhřívacím zařízením tak, aby směs nevy- 
stydla a nesegregovala.

8.3.2 Doprava litého asfaltu

Na staveniště se litý asfalt dopravuje v pojízdných vaři
čích nebo přepravnících, umožňujících ohřev a míchání 
během přepravy i při čekání na staveništi. Teplota směsi 
během přepravy musí být 200 - 250°C, a to v závislosti 
na tuhosti směsi, druhu použitého pojivá a době přepra
vy směsi. Při delší době přepravy je nutné teplotu směsi 
úměrně snížit. Doba dopravy (skladování) směsi od 
vyrobení do zpracování má být co nejkratší a nesmí 
přesáhnout 12 hod. Po staveništi se směs přepravuje 
v kovových nebo dřevěných nádobách, jejichž stěny lze 
proti nalepování natírat mýdlovým roztokem nebo 
olejovou emulzí.

8.3.3 Příprava podkladu

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo 
dostatečného spojení. Bezprostředně před pokládkou 
litého asfaltu musí být povrch očištěn od uvolněného 
a cizího materiálu košťaty nebo jinými vhodnými pro
středky. Na očištěný povrch nesmí být po převzetí 
stavebním dozorem vpuštěn žádný provoz.

Styčné plochy armatur, silničních vpustí, sousedních 
asfaltových nebo betonových vrstev a konstrukcí se 
opatří silnou a rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojivá, 
zálivkou nebo jinou vhodnou úpravou.

8.3.4 Pokládka litého asfaltu

Okraje pokládané plochy a dílčí pracovní záběry se 
podle potřeby omezí kovovými lištami tak, aby se 
vytvořily přímé spoje a svislé hrany. Pro napojování 
dalších pruhů lze vytvářet i hrany mírně zkosené 70°až 
80°. Podélné spáry (spoje) nesmí být provedeny v mís
tech jízdních stop těžkých vozidel. Umístění podélných 
spojů na vozovkách musí být schváleno stavebním 
dozorem.

Zařízení, která mají nepříznivý tepelný vliv na lité 
asfalty, musí být vhodně izolována.

Teplota směsi litého asfaltu má být během pokládání 
konstantní, v mezích 200 - 250°C. U litých asfaltů vyrá
běných s pojivém o bodu měknutí nad 70°C, lze krátko
době (max 2 hod.) zvýšit teplotu směsi až na 260°C.

Při strojní pokládce se musí dbát na dodržování stejné 
pracovní rychlosti, rozprostírací zařízení nesmí zasta
vovat.

Při napojování pracovních spár se musí vychladlá vrstva 
v místě spoje očistit a ohřát na teplotu, při které se vrstvy 
spojí. Pro ohřátí lze použít vhodného ohřívače (např. 
infrazářiče), nebo horké směsi litého asfaltu. Po ohřevu 
se musí intenzivně natlačit horká směs na styčnou 
plochu dříve provedeného pruhu. Jiným řešením je zalití 
styčné plochy vhodnou asfaltovou zálivkou nebo nale
pení zálivkové pásky tloušťky 4-10 mm. Spára se pak 
upraví jako v případě ohřev a

V místech, kde nelze předpokládat dobré spojení vrstev, 
se zřídí dilatační spára, která se vyplní zálivkovou 
hmotou. Podélné spoje na vozovkách je třeba vždy 
provádět jako zálivkové nebo s použitím nátěru modi
fikovaným asfaltem.

V případě pokládky bez úplného vyloučení provozu se 
nezbytná opatření a postup provádění uvedou ve ZTKP.

8.3.5 Zdrsňování litého asfaltu

Litý asfalt se podle druhu a účelu použití ještě v horkém 
stavu opatří zdrsňovací povrchovou úpravou. Frakci 
a jakostní třídu kameniva pro jednotlivé úpravy stano
vuje ČSN 73 6150 a musí být schválena stavebním 

dozorem. Při zdrsňování se na horký povrch litého 
asfaltu rozprostře předepsané množství kameniva, které 
se do povrchu zatlačí ručními válci, silničními válci 
nebo jiným vhodným způsobem, který schválil stavební 
dozor. Drobné kamenivo frakce 0 - 2 a 0 - 4 (na chodní
cích a pod.) není nutné zatlačovat. Po vychladnutí litého 
asfaltu se přebytečné a špatně přilnuté kamenivo s po
vrchu musí odstranit.

8.3.6 Pracovní obsazení

Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu obalovacího zaří
zení resp. vařičů, na pokládku směsi a obsluhu válců 
zkušené a zodpovědné pracovníky. V případě projevů 
nedodržení technologické kázně musí být příslušní 
pracovníci na žádost stavebního dozoru odvoláni.

8.3.7 Omezení dopravního provozu

Litý asfalt se na vozovkách zřizuje za uzavřeného 
dopravního provozu. Jestliže dokumentace stavby poža
duje provedení litého asfaltu za provozu, pak ZTKP 
určují postup provádění prací a další technologické 
a kvalitativní požadavky. Dopravní provoz lze zahájit až 
po dostatečném ochlazení vrstvy litého asfaltu.

Pokud nejsou provedena zvláštní opatření proti uvolňo
vání zrn zdrsňovacího kameniva, musí objednatel 
stavebních prací zajistit omezení nejvyšší dovolené 
rychlosti na 40 km.h"1 po dobu jednoho týdne po zahá

jení dopravního provozu.
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8.4 DODÁVKA, SKLADOVANÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

8.4.1 Dodávka a skladování

Viz článek 8.3.2.

8.4.2 Průkazní zkoušky

Cílem průkazní zkoušky je ověřit vhodnost složení 
minerální směsi stanovené výpočtem a optimalizovat 
množství pojivá tak, aby byly splněny požadavky doku
mentace stavby a ČSN 73 6150.

Směsi pro lité asfalty se skládají ze směsi kameniva 
a asfaltového pojivá, případně dalších přísad. Veškeré 
minerální složky musí být tříděny a kombinovány 
v takovém poměru, aby bylo dosaženo zrnitosti pro urči
tý typ směsi podle ČSN 73 6150 určený DZPS a mini

mální mezerovitosti směsi kameniva v setřeseném 
stavu. K tomuto složení směsi kameniva se stanoví buď 
výpočtem nebo na základě zkušenosti teoretické množ
ství asfaltového pojivá.

Složení směsi musí být navrženo tak, aby byly splněny 
požadavky na číslo tvrdosti a přírůstek čísla tvrdosti stano
vené ČSN 73 6150 v závislosti na dopravním zatížení 

a způsobu použití, aby byla směs dobře zpracovatelná při 
uvažované technologii rozprostírání v požadované 
tloušťce a při dané teplotě a bylo zajištěno dobré přilnutí 
zdrsňovacího kameniva.

Při návrhu složení směsi z nových surovin provedeném 
v laboratoři je nutné provést optimalizační sérii zkoušek 
s odstupňovaným množstvím pojivá. Pro ověření fyzi
kálně - mechanických vlastností je třeba směs LA 
připravit strojně buď v laboratorní míchačce nebo 
v provozním zařízení.

Při aktualizaci složení směsi v případě již zaběhnuté 
výroby, např. před zahájením stavební sezóny nebo při 
zahájení významné akce, se doporučuje vycházet z do
statečného souboru výsledků kontrolních zkoušek 
směsi, vyrobené z uvažovaných stavebních materiálů.

Výsledkem průkazní zkoušky je složení směsi LA v % 
hmotnosti a fyzikálně-mechanické vlastnosti stanovené 
ČSN 73 6150 pro určitý druh směsi a účel použití, nebo 

vlastnosti předepsané ZTKP pro určitou stavbu. Dále se 
stanoví interval optimálního obsahu použitého pojivá, 
ve kterém je možno se pohybovat při vypracování 
výrobního předpisu. Jedná se o drobné úpravy obsahu 
pojivá, které zabezpečují vhodnou zpracovatelnost 
směsi při respektování požadavku na předepsanou 
tvrdost úpravy.

V případě použití modifikujících přísad je nutno kromě 
základních normových parametrů prokázat ještě další 
vlastnosti směsi či hotové úpravy. Rozsah těchto zkou
šek je individuální podle druhu přísad a je stanoven 
stavebním dozorem. V tomto případě musí být vždy 
provedena zkušební pokládka směsi nebo uveden odkaz 
na stavby realizované touto technologií.

Směs LA nesmí být vyráběna a použita bez odsouhla
sení průkazních zkoušek stavebním dozorem. K průkaz
ním zkouškám předloženým zhotovitelem se stavební 
dozor vyjádří do 21 dnů.

Jestliže se změní zdroje jakéhokoliv materiálu, musí být 
provedeny nové průkazní zkoušky a následně odsouhla
seny stavebním dozorem.

8.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

8.5.1 Všeobecně

Kontrolní zkoušky zahrnují:

- odběr vzorků,

- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny,

- provedení zkoušky vč. zkušebního protokolu.

Každý vzorek musí být označen popisem a následují
cími informacemi:

- původ vzorku, název obalovny nebo místo stavby,

- číslo vařiče nebo dopravníku,

- staničení a upřesnění místa, kde byl vzorek odebrán 
(místo na vozovce - vpravo, vlevo),

- označení vrstvy a druhu směsi,

- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru,

- komu jsou vzorky určeny, adresa.

8.5.2 Kontrola výroby litého asfaltu

Při výrobě litých asfaltů je třeba provádět technicko - 
technologickou kontrolu výrobních zařízení, kontrolu 
dodržování technologického postupu výroby (teploty 
asfaltu a hotové směsi atd.), kontrolu kvality použí
vaných stavebních hmot a laboratorní kontrolu kvality 
vyrobených směsí a zdrsňovacího kameniva.

Na hotové směsi se kontroluje složení směsi (obsah 
asfaltu, čára zrnitosti směsi kameniva), vlastnosti pojivá 
po extrakci, číslo tvrdosti a přírůstek čísla tvrdosti. Při 
zkoušení se postupuje podle ČSN 73 6160. Rovněž se 

doporučuje sledovat vlastnosti litého asfaltu stanovením 
pevnosti v tahu za ohybu a krychelné pevnosti.

Během dopravy směsi litého asfaltu se kontroluje zejmé
na její teplota, činnost míchacího zařízení přepravníků 
a doba skladování a dopravy směsi v prepravníku.

Před rozprostmíním a v průběhu pokládky se kontroluje 
zejména kvalita podkladu a ložné vrstvy, teplota ovzdu
ší, teplota směsi litého asfaltu a její zpracovatelnost, 
kvalita zdrsňovacího kameniva, tloušťka pokládané 
vrstvy, kvalita rozprostírání a přilnutí zdrsňovacího 
kameniva, úprava spojů, rovnost, sklony a napojení na 
okolní plochy.
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Druh a rozsah kontrolních zkoušek:

zkoušená hmota 
druh zkoušky

četnost (1 zkouška na počet tun)

kamenivo

zrnitost 500
odplavitelné částice 500

kamenná moučka

propad sítem 0,09 250
koef. hydrofilnosti 500

Asfalt

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

směs LA vařiče obalovna

rozbor směsi-zrnitost 50 250
- obsah asfaltu 50 250

číslo tvrdosti 25 100
přírůstek č. tvrdosti 50 200

teplota z každého vařiče nebo prepravníku

Položená vrstva

tloušťka 1500 m2

rovnost průběžně - 75 cm od osy vnějš.vod. proužku

Protišmykové vlastnosti stanovují ZTKP. Pokud nebyly 
hodnoty protišmykových vlastností stanoveny v ZTKP, 
nemá zhotovitel povinnost měření provádět.

Vlastnosti pojivá po extrakci se zjišťují pouze namátko
vě, v případě vznikajících závad a pochybností o kvalitě 
prováděných prací. Zjištěné hodnoty musí odpovídat 
požadavkům.

8.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

8.6.1 Složení směsi

Výsledky provedených zkoušek, zjištěné na vzorcích 
odebraných po důkladném promísení směsi z vařičů 
a přepravníků v průběhu skladování, dopravy a před 
pokládkou, musí odpovídat příslušným požadavkům 
uvedeným v průkazních zkouškách a ČSN 73 6150 pro 

jednotlivé typy LA. Množství asfaltu ve stavební směsi 
se nesmí odchylovat o více než ±0, 5% hmotnosti od 
hodnoty uvedené ve výrobním předpise, odpovídající 
intervalu optima z průkazních zkoušek.

Čára zrnitosti směsi kameniva, zjištěná při kontrolních 

zkouškách, musí procházet v rozmezí mezních čar, 
podle kterých byla navržena ve výrobním předpise. 
Hodnoty přípustného rozptylu složení směsi kameniva 
oproti průkazní zkoušce jsou v následující tabulce.

Povolení tolerance od čáry zrnitosti a obsahu asfaltu 
odsouhlasených průkazních zkoušek zjištění kontrolní
mi zkouškami:

propad na sítě jednotlivé
výsledky

tolerance pro aritmetický průměr [%]

počet zkoušek

2 3-8 9-19 >20

4 mm a větším ± 10 ±9 ±7,5 ±6 ±5

1 a 2 mm ±8 ±7 ±6 ±5 ±4

0,5 a 0,25 mm ±6 ±6 + 5 ±4 ±3

0,09 mm + 4 ±4 ±3,5 ±3 ±2,5

obsah asfaltu ±0,5 ±0,5 ±0,4 ±0,3 ±0,25

V každém případě však musí být dodrženy požadavky 
příslušných mezních čar ČSN 73 6150.

Zrnitost zdrsňovacího kameniva (po extrakci) musí 
odpovídat požadavkům ČSN 72 1512 pro příslušnou 

frakci.

8.6.2 Kontrola hotové úpravy

Na hotové úpravě se kontroluje:

8.6.2.1 Rovnost povrchu

U úprav zdrsněných hrubým kamenivem se rovnost 
zkouší až po zajetí provozem resp. po odstranění 
volných a nedostatečně přichycených zrn kameniva. Při 
ručním pokládání nesmí být hloubka nerovností v kte
rémkoli směru větší než 10 mm. Při strojním pokládání 
nesmí být hloubka nerovností v kterémkoli směru větší 
než 6 mm, u dálnic a rychlostních komunikací 5 mm. 
Rovnost povrchu kolem spojů se hodnotí jako v případě 
ručního pokládání.

8.6.2.2 Příčný sklon

Odchylka nesmí být větší než ± 0,5% od předepsaného 
sklonu. Přitom však musí být zajištěno i dobré odvodně
ní, aby nevznikaly kaluže.

8.6.2.3 Tloušťka vrstvy

Skutečná tloušťka litého asfaltu se nesmí v kterémkoliv 
místě odchylovat od předepsané tloušťky o více než 
- 20% až + 40%, přičemž průměrná minusová odchylka 
nesmí být větší než 10% předepsané tlouštíky.

8.6.2.4 Stejnorodost a celistvost povrchu

Posuzuje se vizuálně a povrch musí být stejnorodý 
a celistvý.
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8.6.2.5 Dokonalost spojů

Spoje pracovních spár musí být scelené a plynulé, 
rovnost spojů a u vpustí i jiných zařízení musí vyho- 
’ ovát požadavkům v čl. 8.6.2.1.

8.6.2.6 Dodržení výšek stanovených dokumentací

Měří se nivelací v profilech po 20 m, na mostech a v 
úsecích 25 m před a za objektem, po 5 m. Odchylky 
musí být v rozmezí ±10 mm. Překročení se posuzuje 
s ohledem na změnu nivelety odpovídající vzestupnici 
10 mm na 10 m, resp. pro návrhové rychlosti nad 
100km/hod. vzestupnici 5 mm na 10 m.

8.6.3 Zkušební postupy

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

65 7206 a související normy. Pro odběr vzorků a zkou
šení směsi LA platí ČSN 73 6150 a ČSN 73 6160.

Rovnost povrchu se měří latí dlouhou 4 m podle ČSN 

73 6175. Je možno měřit také jinými vhodnými přístroji 
na př. pojízdnou latí. V případě sporu je rozhodující 
ruční měření.

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

Tlouštka vrstvy se zjišťuje z jádrových vývrtů. V přípa
dě, že vzdálenost mezi nimi je větší než 200 m, a bylo 
podchyceno méně než 10 měřicích míst, měří se nivelací 
3 měřicí body v profilech stejnoměrně vzdálených po 
50 m.

Protišmykové vlastnosti se měří dynamometrickým přívě
sem nebo pískem podle ČSN 73 6177. Protišmykové 

vlastnosti je možné také měřit vhodnými diagnostickými 
vozidly nebo zařízeními. Způsob měření podléhá schvá
lení stavebního dozoru.

8.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Litý asfalt se pokládá na očištěný, suchý (nejvýše 
zvlhlý) podklad nebo ložnou vrstvu zbavenou sněhu 
a ledu.

Teplota ovzduší při pokládceLA (měřená ve stínu) musí 
být minimálně:

- +5°C při pokládce na vozovkách,

- +10°C při pokládce na chodnících a sadových 
cestách,

- +15°C při opravách výtluků.

8.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá 
zhotovitel stavebnímu dozoru zprávu o hodnocení 
kvality prací. Její součástí je přehled všech měření 
a výsledků kontrolních zkoušek, skutečná spotřeba

asfaltových směsí, z toho odvozené četnosti zkoušek, 
a období pokládky jednotlivých vrstev.

Objednatel připraví k přejímacímu řízení celkové hod
nocení jakosti provedených prací, jehož kopii při zahá
jení řízení předá zhotoviteli. Podkladem pro hodnocení 
je zpráva o hodnocení kvality zhotovitele, vyjádření 
stavebního dozoru k činnosti zhotovitele a výsledky 
vlastních kontrolních zkoušek a měření. Závěrem 
hodnocení je srovnání všech výsledků s požadavky této 
kap. TKP a příslušných norem a předpisů.

8.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

8.10 EKOLOGIE

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

8.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

8.11.1 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 65 7211 - 1969, Asfalty oxidované krehké 

(1.1.1970)
ČSN 72 1510 - 1987, Kamenivo pro stavební účely.

Názvosloví a klasifikace 
(1.1.1988)

- změna a (1.101990)
ČSN 72 1511 - 1990, Kamenivo pro stavební účely.

Základní ustanovení (1.1.1992)
- změna (4/1992)

ČSN 72 1512 - 1990, Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky 
(1.1.1992)

ČSN 72 1220 - 1983, Mleté vápence a dolomity 

(1.1.1984)
-změna 1 (11/1992)

ČSN 73 6149 - 1991, Asfaltový betón na kryty vozo

viek (1.5.1992)
ČSN 73 6150 - 1974, Litý asfalt pro vozovky 

a zpevnění (1.6.1975)
- změna a (1.2.1976)
- změna b (1.4.1978)
- změna c (1.1.1988)
- změna 4 (9/1992)

ČSN 73 6160 - 1986, Zkoušení silničních živičných 

směsí (1.3.1988)
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ČSN 73 6173 - 1980, Měření rovnosti povrchu latí 

(1.1.1982)
ČSN 73 6177 - 1983, Měření protišmykových

vlastností povrchů vozovek 
(1.5.1985)

TSm Katalog tuhých a netuhých vozovek pozemních 
komunikací, schválené 
MV ČSR č.j. SD/23-2288/84 

včetně dodatků č. 1, 2 a 3.
TSm Katalog vozovek místních komunikací, schvá

lené MV ČSR č.j. SD/23- 

520/1987.

8.11.2 Seznam předpisů a směrnic
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