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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 materiály, 
technologické postupy výroby, dopravy a pokládky, 
zkoušky, odsouhlasení a přejímku k provádění LA při 
výstavbě, opravách a údržbě vozovek pozemních komu
nikací, konstrukcí dopravních ajiných ploch, konstrukcí 
nemotoristických komunikací a konstrukcí zpevněných 
krajnic. Údaje pro údržbu a opravy jsou uvedeny v pří
loze č. 3.

Litý asfalt musí splňovat požadavky stanovené ČSN 
73 6122" a při použití na mostech také ČSN 73 6242°. 
Dále musí být splněny požadavky obsažené v těchto TKP, 
dokumentaci stavby případně v ZTKP.

V případech, kdy jsou požadovány jiné práce, než práce 
obsažené v této kapitole TKP nebo je potřebné změnit 
nebo doplnit ustanovení této kapitoly TKP nebo se jedná 
o ojedinělé technické řešení, stanoví objednatel potřebné 
zásady ve zvláštních technických kvalitativních pod
mínkách (dále jen ZTKP). případně v jiné části obsahu 
smlouvy o dílo.

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole TKP nejsou 
součástí staveb vyžadujících stavební povolení a jedná 
se o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve 
smyslu § 14 vyhlášky 104/97 Sb., připouští se vypraco
vání zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjednodu
šené dokumentace určí objednatel podle potřeb příslušné 
stavby případ od případu (viz Směrnice pro dokumen
taci staveb PK). Zpravidla postačí specifikace rozsahu 
prací a požadavků objednatele s potřebným technickým 
popisem prací (dále jen specifikace objednatele), která 
se ve smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. 
Technický popis objednatele a podmínky na dodržování 
kvality musí odpovídat této kapitole TKP, zde uvedeným 
ČSN a příslušným technickým předpisům.

8.1.1 Stanovení základních pojmů

Litý asfalt (LA) je obrusná (výjimečně ložní) vrstva po
zemních komunikací nebo ochranná vrstva izolací mostů, 
která vznikla vystydnutím horké, tekuté nebo polotekuté 
směsi LA rozprostřené do potřebné tloušťky a tvaru 
a zpravidla následně zdrsněné. Proto se provádí posyp 
horké směsi kamenivem a jeho případné vtlačení.

Směs LA je směs kameniva, kamenné moučky, ev. 
R-materiálu, polotuhého asfaltu a přísad. Při pracovní 
teplotě je směs v tekutém nebo polotekutém stavu. Směs 
LA má v horkém stavu vyšší objem pojivá než objem 
mezer zhutněné směsi kameniva.

8.1.2 Stavební zásady

Při použití litého asfaltu je směrodatná dokumentace 
stavby, která musí respektovat ustanovení ČSN 73 6122 
a ČSN 73 6242 a této kapitoly TKP. V dokumentaci jsou 
uvedeny údaje o

- druhu, zrnitosti, jakostní třídě a tloušťce vrstvy LA,

- způsobu zdrsnění,

- dalších požadavcích (např. separační a výztužné 
textilie ap.).

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat kvalitě ložní vrstvy 
na kterou se LA ukládá.

Litý asfalt jako ochrannou vrstvu v izolačním systému 
mostovky je možno provádět pouze tehdy, je-li LA uve
den ve skladbě izolačního systému schváleného MD ČR 
a v TPP zhotovitele, v souladu s TKP kap. 21.

8.1.3 Způsobilost

Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel musí prokázat způso
bilost pro zajištění jakosti při výrobě směsi a provádění 
vrstev z litého asfaltu podle Metodického pokynu SJ-PK, 
část II/4, č.j. 20840/01-120.

Musí být prokázána způsobilost pracovníků, strojního 
zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního 
systému a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou 
jakost litého asfaltu.

V dokumentaci systému jakosti musí být doložen 
i technologický postup výroby, dopravy a pokládky 
litého asfaltu.

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

8.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ A SMĚSÍ

8.2.1 Všeobecně

Souhlas se zdroji dodávek asfaltu, kameniva, kamenné 
moučky a přísad uděluje objednatel/správce stavby před 
vypracováním průkazní zkoušky, případně před zaháje
ním stavby (např. v rámci předložených dokladů k vý
běrovému řízení stavby)2). Pro případné ověření jakosti 
materiálů z jednotlivých zdrojů budou vzorky odebírány 
podle jeho pokynů. Žádné neodsouhlasené materiály ne
smí být použity bez jeho písemného schválení.

" Zhotovení litých asfaltů podle ČSN EN 12970 Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné' úpravy hmle přípustné až na základě budoucí revize těchto TKP.
21 Schválení stavebních materiálů lze provádět současně s posuzováním průkazních zkoušek dle čl. 8.4.2 pokud již byly výrobcem zajištěny a jimi dokladovaná 

směs je vhodná pro připravovanou výstavbu, opravu nebo údržbu.
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Zhotovitel musí doložit objednateli/správci stavby jakost 
všech použitých materiálů a směsí podle zákona č. 22/97 
Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- u stanovených výrobků Prohlášením o shodě podle 
nařízení vlády č. 163/02 Sb.

- u materiálů, které nejsou stanovenými výrobky Pro
hlášením shody podle MP SJ-PK, č.j. 20840/01-120, 
oblast II/5 ostatní výrobky.

K Prohlášením o shodě pro stavební materiály se na 
základě požadavku objednatele přikládají:

- u stanovených výrobků certifikáty a případně také 
protokoly o provedených zkouškách. Dále musí zho
tovitel doložit doklady o splnění zvýšených a dalších 
technických požadavků dle ČSN, této kapitoly TKP 
a případně ZTKP.

- u ostatních výrobků certifikáty nebo jiné doklady 
o jakosti popř. Bezpečnostní list k posouzení z hle
diska požadavků ekologické a zdravotní nezávad
nosti.

Každá dodávka kameniva, pojivá a přísad musí být do
ložena dodacím listem od výrobce. Na dodacím listě ka
meniva a asfaltu musí být vyznačen, kromě jiných údajů 
(datum vystavení, název a adresa výrobce nebo dovozce, 
název a sídlo odběratele, místo určení dodávky), předmět 
a hmotnost dodávky, jakostní třída (druh) a potvrzení, že 
jakost výrobku odpovídá Prohlášení o shodě (lze v něm 
uvést ujištění o shodě). Dodací list musí být podepsán 
odpovědným pracovníkem výrobce. U zahraničních do
dávek dokládá Prohlášení o shodě dovozce. Požadavky 
pro údaje na dodacích listech směsí LA jsou uvedeny 
v čl. 8.4.1.

Zhotovitel/výrobce směsí LA je povinen vlastnosti všech 
materiálů ověřovat vlastními zkouškami či zkouškami 
u dodavatele nejméně v rozsahu uvedeném v čl. 8.5.2. 
Dodací listy a protokoly zkoušek musí být archivovány.

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

8.2.2 Kamenivo

Musí být stejnoměrné kvality, tříděné na požadované 
frakce a musí obsahovat zdravé, pevné a trvanlivé čás
tice. 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. Diferencované použití podle 
těchto tříd a zvýšených technických požadavků pro jed
notlivé druhy LA stanovuje ČSN 73 6122 (tab. 4).

Pro zdrsňovací posypy se použije kamenivo třídy A, 
B podle ČSN 72 1512 se zvýšenými technickými po
žadavky pro jednotlivé druhy LA uvedenými v ČSN 
73 6122 (tab. 5).

8.2.3 Kamenná moučka

Pro přípravu kamenné směsi pro výrobu LA se použije 
výhradně mletého vápence podle ČSN 72 1210 a ČSN 
72 1220. Kvalitativní parametry kamenné moučky pro 
jednotlivé druhy směsi LA stanovuje ČSN 73 6122. 
Koeficient hydrofilnosti (ČSN 73 6160) smí být 
max. 0,9.

Tabulka 1: Technické požadavky pro směsi LA - průkazní a kontrolní zkoušky

Druh litého asfaltu Doporučená pojivá Doporučenýdruh LA die 
zrnitosti

Číslo tvrdosti 11 - [mm] Přírůstek čísla tvrdosti21 
- max. [mm]

LA I AM 25 ”, AM 45 ”
Parafalt 25 ”, 20/30 ”

LAD. LAH. LAS 1,0-3,5 
(0,6-4,5)

0,5 (0,6)
[0,5]

LA II Parafalt 25, 15«
20/30, 35/50, 30/45

LAH. LAS. LAJ 1.0 - 5.0 
(0,6-5.5)

0,6 (0.7)
[0,6]

LA III AM 25
Parafalt 25 5\ 15, 20/305*

LAD. LAH. LAS, LAJ 1,0-3.5 
(0,6 - 4,5)

0.4 (0.6)
[0,5]

LA IV betonové mosty - TDZ LII.III41 AM 25
Parafalt 25 5), 20/3051

LAD, LAH. LAS 1.0-3.5 
(1,0-3,5)

0.4 (0.6)
[0,5]

betonové mosty - TDZ III a nižší Parafalt 25.
20/30, 35/50, 30/45

LAD, LAH. LAS. LAJ 1.5-4.5 
(1,0 -5,0)

0,5 (0.6)

ocelové mosty - TDZ I. II AM 45. AM 25 71 LAD, LAH. LAS 1,0-3.5 
(1,0-3,5)

0.4 (0,6)
[0,5]

ocelové mosty - TDZ III a nižší Parafalt 25,
20/30, 35/50, 30/45

LAD, LAH, LAS, LAJ 1.0-3.5 
(1.0-3,5)

0.4 (0.6)
[0.5]

LA V Parafalt 25.
20/30, 35/50, 30/45

LAS, LAJ, LAP 2,0-8.0 
(1,0 10,0)

-

" Hodnoty v závorkách platí pro jednotlivé kontrolní zkoušky. Na hodnocené stavbě musí v případě 2 a více odebraných vzorků min. 50 % výsledků splnit užší roz
mezí platné pro průkazní zkoušky.
Hodnoty v kulaté závorce platí pro kontrolní zkoušky. V hranaté závorce je přípustná max. hodnota jejich průměru.

" Druh AM 45 lze použít pro mostní vozovky TDZ I, II na ocelových mostech. Použití druhu AM 25 k tomuto účelu je odchylným řešením od ČSN 73 6242 schvále
ným v této kapitole TKP.

41 Při celkové tloušťce konstrukce mostní vozovky < 100mm.
5' Uvedený druh pojivá lze upravil vhodnou přísadou pro zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností LA (např při uvažovaném použití pro vozovky s TDZ / nebo 

pruhy s pomalou a zastavující dopravou TNV).
61 Jen ve zvláštních případech.
71 Použití je odchylným řešením od ČSN 73 6242 schváleným v této kapitole TKP.
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8.2.4 Asfalt

Silniční (nemodifikované) asfalty musí vyhovovat po
žadavkům ČSN EN 12591 nebo musí být certifikovány 
na základě podnikových norem výrobce (např. Paramo, 
a. s.). Modifikované asfalty musí odpovídat požadavkům 
na druhy AM gradace 45 nebo 25 uvedené v TP 109 Z1 
popř. jiným údajům (podnikové normy výrobce nebo jiné 
porovnávací meze uvedené ve stavebním technickém 
osvědčení certifikace). Volba vhodného druhu a gradace 
pojivá závisí na předpokládané velikosti dopravního za
tížení, způsobu namáhání a klimatických podmínkách 
ve smyslu čl. 8.2.7.

8.2.5 Přísady

Za účelem zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností, 
zpracovatelnosti, snížení pracovních teplot, popř. dosa
žení barevného odstínu se do směsí LA přidávají vhodné 
přísady. Jedná se o přírodní asfalty, asfaltity či vosky 
nebo průmyslově vyráběné polymery a další chemické 
sloučeniny.

K červenohnědénru probarvení LA s běžnými asfalty 
se používají práškové oxidy železa. Jiných požadova
ných odstínů se dosáhne kombinací vhodných tepelně 
odolných pigmentů a „světlých“ asfaltů se sníženým 
obsahem asfaltenů. To platí i pro lité směsi s neasfal- 
tovými pojivý.

Druh a množství přísad se určuje průkazními zkouš
kami.

8.2.6 R-materiál

Pro některé druhy LA lze v omezeném množství a po
žadované kvalitě použít také R-materiál získaný z po
užitého LA nebo hutněných asfaltových vrstev (údaje 
uvedeny v ČSN 73 6122).

R-materiál nesmí být použit do směsi LA pro obrusné 
vrstvy dálnic, rychlostních silnic, rychlostních místních 
komunikací, vozovek I. třídy dopravního zatížení a pro 
ochrannou vrstvu izolace a obrusnou vrstvu vozovky na 
mostech.

8.2.7 Stavební směsi LA

Podle účelu použití musí směsi LA a hotové vrstvy LA 
splňovat parametry zkoušek uvedené v ČSN 73 6242, 
ČSN 73 6122 a v této kapitole TKP. Objednatel stavby 
může dále stanovit v ZTKP další nebo zvýšené poža
davky na vlastnosti směsí i na parametry hotové vrstvy.

Přehled’závazných a doporučených technických poža
davků na směsi LA je uveden v tabulce 1 a v doplňujících 
údajích této části čl. 8.2.7.

Možnosti použití LASp jsou uvedeny v ČSN 73 6122 
kap. 4.

Další technické požadavky

a) Zvýšení bodu měknutí KK zjištěné po extrakci na 
vývrtech nebo na vzorku pokládaného LA má být 
nejvýše 10°C nad horní mezí této vlastnosti pro po
užitý druh asfaltu. Při použití přísad zvyšujících bod 
měknutí použitého pojivá je nutno tuto skutečnost 
zohlednit.

b) Pro ochranné vrstvy izolace mostů a obrusné vrstvy 
vozovek s TDZ I, II všech typů konstrukcí a při pou
žití do ochranné vrstvy izolace s TDZ III při celkové 
tloušťce konstrukce mostní vozovky < 100mm se při 
průkazní zkoušce zjišťují:

- pevnostní charakteristiky podle čl. 6.3.2 ČSN 
73 6122 (doporučené údaje). Zde jsou také dopo
ručeny jejich přípustné meze.

- v případě použití modifikovaných asfaltů - číslo 
tvrdosti širokým trnem a jeho přírůstek při 50 °C 
(doporučené údaje).0

c) Případné další požadavky jsou uváděny v ZTKP.

8.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Před zahájením prací - v případě ochranných vrstev izo
lací mostů a obrusných vrstev vozovek s TDZ I, II, III - 
musí zhotovitel na vyžádání předložit objednateli/správci 
stavby technologický předpis výroby, dopravy, pokládky 
a kontroly LA.

Základní obsah technologického předpisu:

a) Úvodní ustanovení (zejména druh pozemní komuni
kace a vrstvy, TDZ)

b) Materiály a směsi (popis stavebních materiálů pou
žitých k úpravě podkladu a při pokládce, v případě 
směsi LA a jejích složek odkaz na schválenou prů
kazní zkoušku, základní údaje o technologii výroby 
směsi včetně teplot materiálů a směsi).

c) Doprava směsi (teploty, časy, údaje o prepravníku 
a manipulačních prostředcích na stavbě).

d) Úprava podkladu (jeho druh a požadavky před po
kládkou LA).

e) Rozprostírání směsi (způsob pokládky, teploty směsi, 
dělení pracovních pruhů a jejich ohraničení, úprava 
spojů, napojení na okolní plochy a objekty).

f) Zdrsňování vrstvy (způsob, druh a množství po
sypu).

g) Průkazní zkoušky (evidenční údaje o vypracování, 
schválení a době platnosti).

h) Kontroly a zkoušky (odběr vzorků, uvedení rozsahu 
a četnosti kontrolních zkoušek při výrobě a na hotové

" Určení mezních hodnot bude provedeno po získání dostatečných zkušeností a souboru výsledků k vyhodnocení.
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vrstvě, uvedení kontrol při výrobě a pokládce, údaj 
o případné nezávislé kontrole).

i) Přejímka hotové vrstvy (uvedení údajů o požadova
ných dokladech dle smlouvy o dílo).

j) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

k) Citované a související normy a ostatní předpisy.

8.3.1 Strojní vybavení

Veškeré strojní vybavení a zařízení související s pra
cemi uvedenými v této kapitole musí být odsouhlaseno 
objednatelem/správcem stavby a musí být udržováno 
v dobrém provozním stavu. Nevyhovující zařízení musí 
zhotovitel na žádost objednatele/správce stavby opravit 
nebo nahradit.

8.3.1.1 Obalovací (míchací) souprava

Obalovací (míchací) souprava musí být konstruována 
a řízena tak, aby vyráběla směs litého asfaltu s vlast
nostmi podle schválených průkazních zkoušek. Musí 
zajistit dokonalé vysušení kameniva a jeho ohřev na 
potřebnou teplotu, zahřátí asfaltu, správné dávkování 
jednotlivých materiálů, udržení nastaveného teplotního 
režimu a dobré promíchání směsi kameniva s asfaltem. 
Souprava musí být vybavena vhodnými teploměry, 
vážícím zařízením kameniva a hmotnostním nebo ob
jemovým dávkovacím zařízením asfaltu.Všechna tato 
zařízení musí být pravidelně kalibrována a kontrolována 
dle Kontrolního a zkušebního plánu obalovny. Musí být 
zajištěno 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 dostatečným 
počtem zásobníků na asfalt s možností jeho nepřímého 
a regulovaného ohřevu a případně i zařízení na přidávání 
přísad. Pokud je obalovací (míchací) souprava vybavena 
zásobníkem pro skladování hotové směsi, musí být zá
sobník vybaven míchadly a vyhřívacím zařízením tak, 
aby se směs neochlazovala a nesegregovala.

8.3.1.2 Výroba směsi ve vařičích

Směsi vyráběné've vařičích lze používat pouze pro 
pozemní komunikace třídy dopravního zatížení IV 
a nižší. Pro výrobu směsi ve vařičích musí být použito 
takové technologické linky, která umožňuje hmotnostní 
dávkování jednotlivých komponentů směsi kameniva 
s přesností ±4 % a hmotnostní nebo objemové dávkování 
pojivá s přesností ±2%. Pouze při použití LA na méně 
významné práce je možno připustit objemové dávkování 
kameniva.

Strojní zařízení 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;

- dostatečně intenzivním mísícím zařízením, které za
bezpečí dokonalou homogenitu i velmi tuhé směsi při 
požadovaném výkonu její výroby;

- dostatečně přesným a snadno přístupným teplomě
rem, který umožňuje průběžně kontrolovat teplotu 
směsi ve vařiči.

8.3.1.3 Pojízdné vařiče (prepravníky)

Platí požadavky na strojní zařízení uvedené v čl. 8.3.1.2. 
Výkon hořáku musí umožnit ohřev a udržování teplot 
směsi podle čl. 8.3.5.

8.3.1.4 Finišery a podrcovače

Finišer může být na kolech nebo pásech, popř. vedený 
na kolejnicích; musí být zajištěno dodržování konstantní 
rychlosti. Nastavitelná rozprostírací a hladící lišta musí 
mít možnost vyhřívání.

Podrcovače musí umožnit rovnoměrné rozprostření zdrs- 
ňovacího kameniva v požadovaném množství.

8.3.1.5 Válce

K požadovanému zatlačení předepsaného množství zdrs- 
ňovacího kameniva se použijí ruční válce nebo hladké či 
pneumatikové silniční válce.

Válce musí být v dobrém technickém stavu, schopné 
pozvolné změny směru jízdy.

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

8.3.2 Personální obsazení

Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu mechanizmů a další 
činnosti při pokládce směsí LA poučené, zkušené a zod
povědné pracovníky. V případě projevů nedodržení tech
nologické kázně musí být příslušní pracovníci na žádost 
objednatele/správce stavby odvoláni. Na stavbě musí být 
při provádění prací trvale přítomen zástupce zhotovitele 
pověřený k řízení prací.

8.3.3 Úprava podkladu

8.3.3.1 Obecné požadavky na podklad

Nerovnosti povrchu podkladu u nové konstrukce (v po
délném i příčném směru) smí být nejvýše 8 mm.
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Při opravách konstrukcí starých vozovek a ploch nesmí 
nerovnosti povrchu podkladu pro pokládku jednovrst
vového litého asfaltu v tloušťce 30mm a větší překročit 
10 mm a pro pokládku v tloušťce menší než 30mm nesmí 
být větší než 8 mm. Nevyhovující nerovnosti podkladu 
lze odstranit provedením vyrovnávací vrstvy nebo fré
zováním.

Na vozovkách smí být výsledný sklon podkladu nejvýše 
7 %, na nemotoristických komunikacích,odstavných 
a parkovacích plochách nejvýše 10%. Při provedení 
zvláštních opatření (zvýšená tuhost směsi, použití textilií, 
pokládka v malé tloušťce, ochlazování vrstvy) je možno 
litý asfalt pokládat na vozovkách s výsledným sklonem 
podkladu nejvýše 10%, na nemotoristických komunika
cích,odstavných a parkovacích plochách nejvýše 12%.

Litý asfalt je možno jako ochrannou vrstvu izolačních 
systémů mostovek pokládat bez některého z výše uve
dených nebo dalších zvláštních opatření zpravidla při 
výsledném sklonu nejvýše 4 %. Podle druhu jsou zvláštní 
opatření uvedena v dokumentaci stavby případně v ZTKP 
nebo pouze v TPP zhotovitele izolačního systému.

Na podklady stmelené hydraulickými pojivý, na dlažby 
a na podklady z nestmeleného kameniva se pod obrusnou 
vrstvu z litého asfaltu musí položit nejméně jedna asfal
tová konstrukční vrstva. Tento požadavek se nevztahuje 
na nemotoristické komunikace, odstavné a parkovací 
plochy. Na cementobetonové vozovky nebo plochy 
s tenkými kryty z litého asfaltu (do 30mm) je nutné 
současně provést vhodné opatření zabraňující prokopí- 
rování trhlin nebo pracovních spár (např.přiznávání spár 
ve vrstvě LA).

Litý asfalt je možno pokládat jen na upravený, očištěný, 
suchý nebo nejvýše zavlhlý podklad zbavený sněhu, 
ledu, zbytků nafty, oleje apod. Na vrstvě podkladu ne
smí docházet k vytvoření separační vrstvy mezi ní a po
kládaným LA, která by zamezila vzájemnému přilnutí 
obou vrstev (neplatí pro nemotoristické komunikace, 
odstavné a parkovací plochy při použití dělící vrstvy 
z papírové lepenky či z netkané textilie). Při pokládce 
na izolační vrstvu vozovky na mostech musí být tento 
podklad suchý.

8.33.2 Asfaltem stmelený podklad

Podklad litého asfaltu mohou tvořit všechny druhy as
faltových úprav připravených za horka.Vhodnou ložní 
vrstvou je zejména asfaltový beton velmi hrubý a asfal
tový beton hrubozrnný (ČSN 73 6121, TKP kap. 5, TKP 
kap. 7) s mezerovitostí 5-8% a pro dopravní zatížení 
třídy IV až VI také asfaltový koberec otevřený podle 
ČSN 73 6121 (TKP kap. 5, TKP kap. 7). Méně vhodné 
jsou jemnozrnné a střednězrnné hutněné asfaltové vrstvy 
zavřené zrnitosti.

Na vozovky opatřené nátěrem popř. postřikem s vyšším 
množstvím pojivá (ČSN 73 6129, TKP kap. 26) se musí 
položit nejdříve ložní vrstva s takovou mezerovitostí 
(obvykle nad 10%), aby se zabránilo pronikání pojivá 
do vrstvy litého asfaltu.

Pokud je před pokládkou LA nutno provést spojovací 
postřik (vyfrézované plochy apod.), nesmí být množství 
pojivá zbylé po vyštěpení emulze, odpaření ředidel 
apod., v žádném případě větší než 0,15 kg/m2. Vrstvu 
LA je možné klást až po technologické přestávce nutné 
k odpaření vody nebo ředidel. Podle potřeby je nutno 
provést taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku 
bublin, puchýřů a kanálků v litém asfaltu (např. použití 
vhodných textilií).

83.3.3 Podklad stmelený hydraulickým pojivém

Litý asfalt je možno pokládat jen na vyzrálý a dostatečně 
pevný podklad cementem nebo jiným hydraulickým po
jivém stmelených vrstev (včetně ACB, VIBROCEMU 
a ŠCM podle ČSN 73 6127, TKP kap. 5) nejméně 7 dní po 
položení podkladu. Na tento podklad se musí položit me- 
zivrstva, která umožní rozptýlení tlaku vystupující vodní 
páry a plynu. Vhodnou mezivrstvou je např. asfaltový 
koberec otevřený podle ČSN 73 6121, TKP kap. 7. Pokud 
není možné takovou mezivrstvu zhotovit, musí se použít 
dělící vrstva z polyesterové či skelné textilie s oky min. 
15x15 mm a na nemotoristických komunikacích a ostat
ních podobných plochách také z papírové lepenky nebo 
technických textilií z výše uvedených materiálů.

V místech spár nebo trhlin v tomto podkladu je nutno 
provést taková opatření a úpravy, která zamezí jejich ne
žádoucímu kopírování do vrstvy litého asfaltu (vyztužení 
ložní vrstvy nebo vrstvy LA, vytvoření kluzné plochy, 
přiznání spáry).

8.33.4 Dlažby a dílce

Litý asfalt je možno položit jen na dokonale usazenou 
dlažbu. Nečistoty a zálivkové hmoty ve spárách se od
straní a spáry se vyplní cementovou maltou nebo asfal
tovou směsí. Sklon se podle potřeby vyrovná asfaltovou 
směsí (lze použít i LA).

8.33.5 Kalený štěrk a podklady z nestmeleného 
kameniva

Litý asfalt je možno pokládat na kalený štěrk (v současné 
době již pouze některé účelové komunikace a plochy 
z dřívější výstavby) a na podklady z nestmeleného ka
meniva typu MZK, SV, ŠD (ČSN 73 6126, TKP kap. 5) až 
po jejich konsolidaci a zpevnění. Podklad z nestmeleného 
kameniva se podle potřeby zpevní výplňovou drtí nebo 
asfaltovou směsí.

8.33.6 Izolační vrstva na mostech

LA je možné pokládat jako ochrannou vrstvu tehdy, 
pokud je součástí skladby prováděného izolačního sys
tému uvedeného v TPP jeho zhotovitele a schváleného 
MD ČR.

Schválený izolační systém musí být odolný vůči pra
covním teplotám LA. Při větších sklonech tohoto pod-
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kladu - viz čl.8.3.3.1 - je nutné učinit zvláštní opatření,
aby nedošlo k nežádoucímu stékání LA.

8.3.4 Výroba směsi LA

a) Před zavedením běžné výroby směsi LA podle nové 
průkazní zkoušky musí být provedeno zkušební ově
ření výroby a vypracován výrobní předpis. Ve vý
robním předpisu se podle výsledků zvýšeného počtu 
kontrolních zkoušek stanoví dávkování jednotlivých 
složek směsi pro jednu šarži, teploty složek, pořadí 
plnění složek do míchačky, doba míchání a prokáže 
se splnění všech požadovaných parametrů směsi 
uvedené v průkazní zkoušce. Výrobní předpis musí 
být ve velíně obalovny vždy k dispozici.

b) Jednotlivé frakce kameniva musí být skladovány od
děleně podle druhu, jakostních tříd a lokalit a musí 
být chráněny před vzájemným míšením a znečiště
ním.

c) Při objemovém dávkování asfaltu je nutno brát zřetel 
na měrnou hmotnost v závislosti na teplotě asfaltu.

d) Přísady je nutno chránit před stykem s vodou a vlh
kostí. Dávkování má být mechanizované pomocí 
speciálního zařízení, nebo ruční v předem odvážené 
dávce.

e) Pracovní teplota asfaltu se řídí podle druhu asfaltu 
a její rozmezí je následující:

Druh asfaltu Pracovní teploty [°C]

35/50 160-190

30/45 160-190

20/30 170-200

Parafalt 25 170-200

Parafalt 15 180-220

Pracovní teploty modifikovaných asfaltů určuje 
výrobce směsi LA po dohodě s jejich výrobcem. 
Jednotlivé druhy asfaltů se skladují odděleně a na 
pracovní teploty se ohřívají pouze na nezbytně 
dlouhou dobu. Teplota hotové směsi musí být podle 
použitého asfaltu, druhu LA a předpokládané doby 
skladování a dopravy v rozmezí 200-250 °C.

f) Minimální četnost odběru vzorků je uvedena v čl. 
8.5.2. Vzorky při výrobě se odebírají a zkoušejí tak 
často, jak je považováno za nutné k prokázání, že 
zrnitost, obsah asfaltu a další parametry směsi od
povídají požadavkům výrobního předpisu a průkazní 
zkoušky.

mezí 200-250 °C. Pokud musí být směs přepravována 
delší dobu, je nutné její teplotu upravit. Pro rozmezí 
doby skladování 2-6 hodin nesmí přesáhnout 240 °C 
a pro rozmezí 6-12 hodin 230 °C. Doba dopravy a skla
dování nesmí překročit 12 hodin. Údaje platí pro použití 
nemodifikovaných asfaltů. Teploty a časová omezení pro 
směsi s modifikovanými asfalty určuje jejich výrobce po 
dohodě s výrobcem příslušného asfaltu.

Těsně před zahájením pokládky se teplota směsi zvýší 
na požadovanou teplotu příslušnou konkrétnímu druhu 
litého asfaltu, tloušťce vrstvy, sklonovým poměrům a si
tuačnímu uspořádání stavby (vzdálenost od prepravníku 
k místu pokládky, způsob přemístění od přepravníku).

Během dopravy a skladování směsi na stavbě nesmí 
z přepravníku odkapávat pohonné hmoty,oleje a další 
provozní media. Pokud k tomu dojde, je nutné tyto látky 
z podkladu co nejrychleji odstranit.

Při pojíždění přepravníku po izolační vrstvě na mostech 
je nutné zajistit minimální přípustnou rychlost a dobu 
stání. Na izolaci není dovoleno se otáčet, prudce brzdit 
nebo měnit směr a rychlost jízdy.

Kovové a dřevěné přepravní nádoby určené pro do
pravu a manipulaci se směsí na stavbě lze proti jejímu 
nalepování chránit natíráním stěn emulzí z rostlinných 
olejů nebo mýdlovým roztokem.Vzdálenost mezi pře- 
pravníkem a místem pokládky musí být upravena tak, 
aby v nepřípustné míře nedocházelo k segregaci a ztrátě 
teploty směsi.

8.3.6 Pokládka LA

8.3.6.1 Všeobecné požadavky

Teplota směsi má být během pokládky konstantní a musí 
být podle použitého asfaltu a druhu LA v rozmezí 
200-250 °C. U směsí vyráběných s nemodifikovaným 
asfaltovým pojivém s bodem měknutí nad 70 °C je 
možno maximálně po dobu 2 hodin zvýšit teplotu až na 
260 °C. Tyto směsi nelze použít pro ochrannou vrstvu 
izolace na mostech.

Okraje pokládané plochy a dílčí pracovní záběry se podle 
potřeby vymezují rovnými kovovými lištami tak, aby se 
vytvořily přímé spoje a svislé nebo mírně skloněné (70- 
80°) styčné plochy. Podélné spoje nesmí ležet v místech 
jízdních stop vozidel. Při pokládce ve více vrstvách je 
nutno spojejednotlivých vrstev vzájemně vystřídat, vždy 
nejméně o 50 mm (doporučuje se nejméně o 100 mm). 
Totéž platí pro pokládku na stmelený podklad z jiné 
stavební směsi.

8.3.5 Skladování a doprava směsi LA.

Stavební směsi litého asfaltu se dopravují na stavbu 
v přepravnících za stálého míchání a ohřevu takovým 
způsobem, aby směs měla požadovanou teplotu a neroz- 
měšovala se. Prepravník musí mít přiléhající ochranné 
víko. Teplota směsi během její dopravy musí být v roz

Na podklad z polymerní izolace se nedoporučuje při 
větších podélných a příčných sklonech zřizování vrstvy 
tloušťky větší než 30 mm (obvykle nad 5% výsledného 
sklonu).



Během pokládky ochranné vrstvy je nutno dodržovat 
zásady uvedené v TKP kap. 21, čl. 21.A.3.9, čl. 21.A.3.10 
a ČSN 73 6242, zejména:

- teplota LA nesmí překročit +250 °C,

- rovnoměrnou a plynulou pokládkou je nutno zajis
tit, aby nedošlo k nadměrnému zahřívání izolační 
vrstvy,

- při pokládce LA nesmí dojít k porušení izolační 
vrstvy.

Při teplotě izolačního pásu nad 50°C a současně výsled
ném sklonu nad 2,5 % se nesmí LA pokládat.

Dodatečné přidávání přísad na stavbě je možné pouze se 
souhlasem objednatele/správce stavby.

8.3.6.2 Ruční rozprostírání vrstvy

Směs litého asfaltu se z prepravníku dopravuje (donáší) 
k místu pokládky v dřevěných vaničkách nebo v jiných 
vhodných zařízeních (kolečka, japonky) v takovém 
množství a takovou rychlostí, aby mohly být splněny 
požadavky na předepsanou tloušťku vrstvy, rovinatost, 
homogenitu povrchu, způsob zdrsnění a řádné prove
dení pracovních spojů. Při pokládce nesmí docházet 
k rozměšování směsi. Po vylití na povrch podkladu se 
rozprostírání směsi provádí dřevěnými stěrkami nebo 
speciálními hrábly s násadami.

8.3.6.3 Strojní rozprostírání vrstvy

Při strojní pokládce se musí dbát na dodržování stejné 
pracovní rychlosti; rozprostírací zařízení nesmí zasta
vovat. Pokud je podkladem izolační vrstva, nesmí po ní 
pojíždět pásy finišeru.

Pokládka obrusných vrstev LA na mostech delších než 
60 m (mezi mostními závěry u opěij musí být prováděna 
finišerem.

8.3.6.4' Úprava spojů

Pro dobré napojení pracovních spojů se vychladlá vrstva 
v místě spoje očistí a ohřeje na teplotu, při které se vrstvy 
spojí. K ohřátí lze použít horkou směs litého asfaltu. 
Pokud nejsou pracovní spoje napojovány s ohřevem, 
musí se styčné plochy natřít (tlustší vrstvou asfaltového 
pojivá). Úprava pracovních spojů v případech ochranné 
vrstvy je stanovena v TKP kap. 21.

Nově pokládaná směs se natlačí na svislou či mírně 
skloněnou plochu dříve položeného záběru, spoj se stěr
kou urovná a zahladí.K zahlazení je možno použít také 
ručního válce nebo malého silničního válce.

8.3.6.5 Zvláštní případy napojování

V místech, kde není možno předpokládat dobré napojení 
nebo lze očekávat vznik trhlin se provádí v obrusné vrs
tvě LA některé z následujících opatření:

- vytvoření zálivkového spoje,

- použití zálivkové pásky nebo tlustého nátěru vhod
ného asfaltového pojivá.

Jedná se zejména o následující případy napojování:

- podélné spoje na vozovkách,

- na plochy z vrstev stmelených cementem,

- na styčné plochy armatur a vstupů.

- na zdi, římsy, obrubníky, krajníky apod.,

- při pokládce na cementobetonových vozovkách a plo
chách (přiznávání spár v pokládané ploše LA atd.).

Provádění zálivkových spojů.

Zálivkový spoj je umístěn do předem připravené spáry 
vymezené kovovou nebo dřevěnou lištou vhodného prů
řezu popř. do komůrky vhodných rozměrů připravované 
před zalitím. Spáry vymezené lištou se musí připravil 
také v případech, které neumožní profrézování komůrky 
(římsy mostů, zdi apod.). V těchto uvedených případech 
je vhodná vymezující dřevěná lišta konického průřezu, 
kterou lze snáze vyjmout. Při provádění zálivkových 
spojů na mostech je předepsána šířka spáry 10-20 mm.
V ostatních případech je nutno určit rozměry spáry 
v projektové nebo v jiné dokumentaci.

Použití zálivkových pásek.

Zálivkové pásky se umístí do vhodné výšky (2-3 mm nad 
povrch hrany napojované plochy). Svislá napojovaná plo
cha se po vyčištění může opatřit základním spojovacím 
nátěrem, který dodává výrobce pásky. Na svislou plochu 
se páska buď navaří (ohřátí hořákem a přitlačení špachtlí) 
nebo nalepí (v případě samolepících pásek). Přesný po
stup provedení je určen návodem výrobce pásky.

8.3.6.6 Zdrsňování

Povrch litého asfaltu je nutné ihned po rozprostření 
zdrsnit. Zdrsnění je dosahováno posypem a případným 
následným vtlačením kameniva (použité frakce a množ
ství dle ČSN 73 6122 a ČSN 73 6242). Pro obrusné vrstvy 
vozovek a dopravních ploch se přednostně použije drcené 
kamenivo frakce 2/4, 2/5 nebo 4/8.

Při zdrsňování se na horký povrch litého asfaltu rovno
měrně rozprostře předepsané množství kameniva, které 
se do povrchu vtlačí ručními nebo silničními válci (ne
provádí se v případě ochranné vrstvy izolací). Drobné 
kamenivo frakce 0/2 a 0/4 není nutno do povrchu vrstvy 
vtlačovat. Po vychladnutí litého asfaltu se přebytečné
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a nedostatečně přilnuté kamenivo musí z povrchu od
stranit.

Na dálnicích, rychlostních silnicích, rychlostních míst
ních komunikacích, vozovkách I. a II. třídy dopravního 
zatížení a na mostech se musí použít zdrsňovací kame
nivo obalené asfaltem v množství 0,6-1,2% hmotnosti.

8.3.7 Dopravní opatření

Litý asfalt se na vozovkách pokládá za uzavřeného pro
vozu. Pokud nelze provoz vyloučit, dohodne se společně 
s objednatelem stavebních prací postup provádění a tech
nické důsledky (např.zvýšený počet pracovních spojů).

Silniční provoz lze zahájit až po dostatečném ochlazení 
vrstvy (alespoň na 40 °C) a po odstranění přebytečného 
a nedostatečně přilnutého zdrsňovacího kameniva. 
Objednatel stavebních prací musí zajistit omezení 
nejvyšší dovolené rychlosti na max. 40 km/h po dobu 
alespoň 1 týdne od zahájení provozu.

8.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

8.4.1 Dodávka a skladování

Zhotovitel/výrobce směsí LA je povinen zajistit řádnou 
přejímku a kontrolu stavebních materiálů, aby ve výrobně 
byl k dispozici jen materiál, který odpovídá vyráběným 
druhům směsí a na stavbě pouze materiál odpovídající 
požadavkům smlouvy. Údaje ke skladování stavebních 
materiálů a směsi LA jsou v čl. 8.3.4 a 8.3.5.

Každému vozidlu, které odváží směs LA z výrobny musí 
být vystaven dodací list. Na něm musí být zejména údaje 
o výrobci, odběrateli, hmotnost směsi, druh směsi a údaje 
o vozidle (SPZ).

8.4.2 Průkazní zkoušky

a) Průkazní zkoušky směsí LA zajišťuje zhotovitel. 
Zhotovitel prokáže objednateli/správci stavby vlast
nosti směsi doložením:

- výsledků průkazních zkoušek směsí a posouzením 
splnění kvalitativních parametrů podle požadavků 
těchto TKP a norem v nich citovaných

- Prohlášení o shodě podle NV č. 163/02 Sb.

Přílohou jsou doklady o stavebních materiálech 
v rozsahu dle čl. 8.2.1.

Výsledky průkazních zkoušek musí obsahovat údaje, 
které jsou pro příslušnou směs LA vyžadovány. 
Požadavek na rozšířené průkazní zkoušky uvádí 
objednatel v ZTKP.

b) Průkazní zkoušky provádí laboratoř se způsobilostí 
podle MP SJ-PK, č.j. 20840/01-120 - Část II/3 
Zkušebnictví (laboratorní činnosti).

c) Průkazní zkoušky a Prohlášení o shodě musí zhoto
vitel předložit objednateli/správci stavby nejpozději 
do 21 dnů před zahájením pokládky LA. Objednatel/ 
/správce stavby se k nim musí vyjádřit do 10 dnů. 
Schválené průkazní zkoušky platí 3 roky za předpo
kladu, že se nezměnil druh nebo vlastnosti žádné ze 
složek asfaltové směsi.

d) Pokud se druh nebo vlastnosti některé ze složek v prů
běhu platnosti průkazní zkoušky podstatně změní, 
je nutno provést nové průkazní zkoušky směsi LA 
a vydat nové Prohlášení o shodě.

e) Po schválení průkazních zkoušek vypracuje výrobce 
směsi LA výrobní předpis (viz čl. 8.3.4).

f) Pro použití směsí LA na pozemních komunikacích 
v působnosti MD ČR s třídou dopravního zatížení I, 
II a III se vypracování průkazních zkoušek a jejich 
schvalování ŘSD ČR provádí ve smyslu přílohy č. 2 
těchto TKP.

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 včetně zkušebního protokolu.

Každý vzorek ze stavby musí být označen a o jeho odběru
pořízen zápis s údaji:

- výrobce směsi LA, název výrobny, název stavby, 
zhotovitel pokládky,

- číslo vařiče nebo dopravníku,

- staničení a identifikace místa, kde byl vzorek ode
brán (místo na vozovce - km, pás, pruh, popř. číslo 
objektu),

- označení vrstvy, druhu směsi, a číslo její průkazní 
zkoušky,

- přibližná hmotnost vzorku, teplota při odběru a roz
sah požadovaných zkoušek,

- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru,

- komu jsou vzorky určeny, popř. údaj o převzetí (da
tum, jméno).
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Pro záznam se doporučuje používat vhodných formulářů 
obsahujících výše uvedené údaje.

8.5.2 Kontrolní zkoušky

a) Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních materiálů, 
stavebních směsí a hotových vrstev (dle ČSN 73 6122 
jsou zkoušky hotových vrstev označovány jako přejí
mací). Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel/výrobce 
směsi LA za účelem zjištění, zda jakostní vlastnosti

stavebních hmot, asfaltových směsí LA a hotových 
vrstev odpovídají smluvním požadavkům - zejména 
TKP, příp. ZTKP, Prohlášením o shodě a průkazním 
zkouškám. Jako kontrolní zkoušky stavebních mate
riálů lze převzít výsledky výstupní kontroly dodava
tele, u kameniva a mletých vápenců navíc výsledky 
z dozorových kontrol.

b) Případný rozsah zkoušek zajišťovaný nezávislou la
boratoří musí být objednatelem určen v ZTKP (TKP 
kap. 1, čl. 1.6.2) nebo v jiné části smlouvy o dílo.

Tabulka 2: Kontrolní zkoušky

Zkoušená hmota,druh zkoušky Minimální četnost 0

Kamenivo Drobné Hrubé

Zrnitost lOOOt lOOOt

Odplavitelné částice lOOOt 1000 t

Míra zahli není DDK 30001

Tvarový index - 25001

Trvanlivost - 25001

Otlukovost 50001

Kamenná moučka

Propad sítem 0,09 5001

Koeficient hydrofilnosti 5001

Asfalt

Penetrace 251, ale max. 1 x za směnu

Bod měknutí 251, ale max.lx za směnu

R-materiál

Penetrace asfaltu 5001

Bod měknutí asfaltu 5001

Křivka zrnitosti kameniva 5001

Obsah asfaltu 5001

Směs LA Mosty Ostatní stavby

Rozbor směsi - zrnitost 100t (501) 2501 (500

- obsah asfaltu 100 t (501) 2501 (501)

Číslo tvrdosti3) 1001 (251) 100t (500

Přírůstek čísla tvrdosti 3) 100 t (251) 100 t (501)

Bod měknutí asfaltu po extrakci4) 5001 (250t) 5001 (2500

Teplota V případě výroby směsi ve vařičích z každé várky, jinak nejméně na každých 501

Hotová vrstva51

Tloušťka 1000 m2

Nerovnost - podélnár,) Průběžně

- příčná7) po 40m

Příčný sklon po 20 m

Dodržení výšek Xl po 20 m

Poznámky:
h Četnosti zkoušek jsou uváděny:

- u kameniva, kamenně moučky a R-materiálu v tunách spotřebované frakce,
- u asfaltu v tunách spotřebovaného druhu asfaltu,
- u směsi LA v tunách vyrobené směsi, min lx na předávanou stavbu (objekt).
- na hotové vrstvě v mf položené plochy nebo metrech délky.

21 Vzorky se odebírají na stavbě nebo ve výrobně. Alespoň 50% vzorků musí být odebráno na stavbě. Údaje v závorce se týkají zkoušek směsi LA vyrobené ve vaři

čích (cl. 8.5.2 h).
" Na vzorcích směsís modifikovanými asfalty se tyto zkoušky provádí také při 50 °C v poloviční četnosti.
4) Lze nahradit zkouškami v prostém tlaku a tahu za ohybu podle čl. 8.2.6 b).

Plocha denní pokládky se zakresluje do schématu pro stavby uvedené v cl. 8.5.2 li).
61 Podélné nerovnosti se obvykle měří průběžně 75 cm od osy vnějšího vodícího proužku.
7> V případě pochybností o splnění požadavků na příčné nerovnosti se volí menší vzdálenost (po 20m). 
s> Na mostech a 25 m před nimi a za nimi se měří po 5m.
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c) Kontrolní zkoušky může provádět laboratoř se 
způsobilostí podle MP-SJ-PK část II/3 a odsou
hlasená objednatelem/správcem stavby (ve smyslu 
Obchodních podmínek staveb PK, MD ČR 2002).

d) Zhotovitel musí provádět a zajišťovat kontrolní 
zkoušky během výroby, pokládky a na hotové vrs
tvě s potřebnou pečlivostí a v požadovaném rozsahu. 
Protokoly zkoušek se evidují a jsou součástí staveb
ního deníku a dokladů pro převzetí prací. Zhotovitel 
je musí průběžně předkládat objednateli/správci 
stavby podle jeho požadavku.

e) Pokud je to předepsáno, musí zhotovitel před za
hájením prací vypracovat a předložit ke schválení 
objednateli/správci určené stavby Kontrolní a zku
šební plán jako součást plánu jakosti pro danou stavbu 
(viz čl. 8.1.3).

f) Objednatel/správce stavby a jím pověřené osoby 
mají kdykoliv přístup na staveniště a v doprovodu 
do laboratoří, skladů a výrobny zhotovitele za úče
lem kontroly správnosti odběru vzorků a kontroly 
prováděných zkoušek a měření.

g) Druhy a četnosti zkoušek stavebních materiálů jsou 
uvedeny v tabulce 2.

h) Druhy a četnosti zkoušek směsi LA a hotové vrstvy 
musí být prováděny nejméně v rozsahu požadavků 
ČSN 73 6122. Pro obrusné vrstvy dálnic, rychlostních 
silnic, rychlostních místních komunikací, vozovek I. 
a II. třídy dopravního zatížení, ochranných vrstev izo
lací a obrusných vrstev mostů jsou druhy a četnosti 
zkoušek uvedeny v tabulce 2.

Údaje v závorkách této tabulky uvádějí četnost zkou
šek pro směsi LA vyrobené ve vařičích, určené pro 
použití na vozovkách s max. TDZIV (čl. 8.3.1.2).

Při malé spotřebě některého druhu LA (při ruční 
pokládce do 251, při strojní pokládce do 100t) lze 
doložit jeho jakost poslední předcházející zkouškou 
z kontroly ve výrobně dle čl. 8.3.4 f).

i) Protišmykové vlastnosti se prokazují vždy u dálnic, 
rychlostních silnic a rychlostních místních komuni
kací (kromě prací běžné údržby). U ostatních komu
nikací tehdy, pokud to stanoví objednatel v ZTKP 
nebo v jiné části smluvních dohod, nebo na žádost 
objednatele/správce stavby za úhradu.

j) V případě paralelního odběru vzorků LA objednate
lem i zhotovitelem musí zhotovitel vzorky archivovat 
po dobu 3 měsíců od provedení prací.

Pro případné rozhodčí zkoušky se použijí vzorky 
odebrané na stavbě.

Doklady o odběru vzorků a protokoly všech prove
dených zkoušek musí zhotovitel archivovat nejméně 
po záruční dobu.

8.5.3 Kontrolní zkoušky zajišťované 
objednatelem

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

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

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

8.5.4 Zkušební postupy

Pro odběr vzorků a zkoušení kameniva platí ČSN EN 
932-1 a související zkušební normy. Pro odběr vzorků 
a zkoušení asfaltových pojiv platí ČSN EN 58, ČSN EN 
1426 a ČSN EN 1427. Pro odběr vzorků a zkoušení směsi 
a vrstvy LA platí ČSN EN 12697-27 a ČSN 73 6160. Pro 
ověřování směsi LA ve výrobně se odebírají vzorky ze 
skipu, při plnění vařiče nebo po naplnění z jeho obsahu. 
Předpokladem je vyhovující homogenita směsi.

Nerovnost povrchu se měří latí dlouhou 4m (podélná) 
nebo 2 m (příčná nerovnost) nebo také jinými vhodnými 
přístroji podle ČSN 73 6175. V případě sporu je rozhodu
jící měření latí. Pro měření na místech s poklopy a vpus- 
těmije rozhodující rám těchto zařízení, měřící klínek se 
nepokládá do jejich vnitřní plochy.

Příčný sklon vrstvy a dodržení výšek stanovených doku
mentací stavby se kontrolují nivelací.

Tloušťka vrstvy se zjišťuje z jádrových vývrtů (kromě 
mostů), nebo z nivelace předem určené sítě bodů, nebo 
jinou objednatelem/správcem stavby schválenou metodou 
(např. výpočtem z položené plochy, dodaného množství 
a objemové hmotnosti směsi).

Protišmykové vlastnosti obrusné vrstvy se měří některou 
metodou podle ČSN 73 6177 schválenou objednatelem/ 
/správcem stavby.

8.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

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

12



8.6.1 Složení směsi, fyzikálně-mechanické 
vlastnosti

Hodnoty přípustného rozptylu složení směsi kameniva 
a obsahu asfaltu oproti průkazní zkoušce jsou uvedeny 
v ČSN 73 6122 v tabulce 15.

Přípustné tolerance dalších vlastností ověřovaných 
kontrolními zkouškami jsou uvedeny v čl. 8.2.7 těchto 
TKP.

8.6.2 Kontrola hotové vrstvy

8.6.2.1 Nerovnost povrchu

U úprav zdrsněných drceným kamenivem se nerovnost 
zkouší až po zajetí provozem resp. po odstranění volných 
a nedostatečně přichycených zrn kameniva. Při ručním 
pokládání obrusných vrstev nesmí být hloubka nerovností 
v podélném i příčném směru větší než 10mm, u dálnic, 
rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací 
6 mm. Při strojním pokládání obrusných vrstev nesmí být 
hloubka nerovností v podélném i příčném směru větší 
než 6mm, u dálnic, rychlostních silnic a rychlostních 
místních komunikací 5mm.

Na ochranné vrstvě izolace mostů, popř. ložní vrstvě LA 
nesmí tyto nerovnosti překročit 10mm při ruční a 8mm 
při strojní pokládce.

8.6.2.2 Příčný sklon

Odchylka nesmí být větší než ±0,5 % od předepsaného 
sklonu. Přitom však musí být zajištěno i dobré odvodnění. 
Zároveň nesmí být překročeny tolerance pro výšky dle 
čl. 8.6.2.Ó.

8.6.2.3 Tloušťka vrstvy

Skutečná tloušťka litého asfaltu nesmí být v kterémkoliv 
místě menší než 80% tlouštky uvedené v dokumentaci 
stavby. Průměrná minusová odchylka všech měření ne
smí být větší než 10%.

8.6.2.4 Stejnorodost a celistvost povrchu

Posuzuje se vizuálně a povrch musí být stejnorodý 
a celistvý.

8.6.2.5 Dokonalost spojů

Spoje pracovních spár musí být scelené a plynulé, rovnost 
spojů u vpustí, poklopů i jiných zařízení musí vyhovovat 
požadavkům v čl. 8.6.2.1 této kapitoly TKP.

8.6.2.6 Dodržení výšek

Měří se nivelací nejméně ve 3 bodech v každém předepsa
ném profilu. Nivelace se provádí po odstranění volných 
a nedostatečně přichycených zrn kameniva z povrchu 
položené vrstvy. Odchylky pro obrusnou vrstvu dálnic, 
rychlostních silnic, rychlostních místních komunikací 
a všech silnic a vozovek místních komunikací s obrub
níky musí být v rozmezí ±10 mm od projektovaných 
výšek. V ostatních případech v rozmezí ± 15 mm.

8.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

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

- -5 °C při pokládce na vozovkách a jiných dopravních 
plochách,

- -10°C při pokládce na nemotoristických komunika
cích,

- ±0°C při pokládce ochranné vrstvy izolace na mos
tech.

8.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

8.8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci stavby písemnou formou - zápisem 
do stavebního deníku.Zástupce objednatele/správce 
stavby odsouhlasí doklady prokazující řádné provedení 
prací. Kontrolují se zejména :

- Výsledky kontrolních zkoušek a měření a jejich 
porovnání s průkazními zkouškami a ustanoveními 
smlouvy o dílo, tj. těmito TKP, v nich citovanými 
ČSN, TP a případně ZTKP.

- Doklady o kvalitě zabudovaných stanovených vý
robků podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády 163/02 Sb.

- Doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zákona 
č. 22/97 Sb. a MP SJ-PK v oblasti II/5 ostatní vý
robky.

- Zjištěné výměry a případně skutečně zabudovaná 
množství směsí LA.

- Všechny ostatní doklady požadované smlouvou 
o dílo a obecně závaznými předpisy nebo vyžádané 
objednatelem/správcem stavby.

Odsouhlasení provede objednatel/správce stavby jen 
pokud bylo dodrženo provedení prací podle dokumen
tace stavby a jakost odpovídá ve smlouvě předepsaným 
požadavkům.
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Zhotovitel musí o odsouhlasené vrstvy i nadále řádně 
pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do 
doby převzetí prací objednatelem/správcem stavby.Toto 
ustanovení platí pouze v případech není-li předmětné dílo 
v tomto období zatíženo veřejným silničním provozem.

Celý prostor výrobny musí být zabezpečen proti úniku 
ropných látek a výrobní zařízení musí být vybaveno 
odprašovacím zařízením, které splňuje svým výkonem 
příslušné předpisy (zákon 86/2002 Sb. a návazné prová
děcí předpisy).

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

V případě vícevrstvé pokládky LA se odsouhlasení pro
vádí pro každou vrstvu před jejím zakrytím; viz TKP 
kap. 1 čl. 1.7.1.

8.8.2 Převzetí prací

Převzetí vrstev LA probíhá v rámci převzetí prací celého 
díla nebo jeho části ve shodě s požadavky objednatele, 
které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo; viz TKP kap. 1 
čl. 1.7.2.

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

Při pracích s nebezpečnými chemickými látkami a ná
sledném zneškodňování odpadů a likvidaci obalů musí 
zhotovitel postupovat v souladu se zákony (č. 157/1998 
Sb., o chemických látkách a přípravcích ve znění poz
dějších předpisů, č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, č. 477/2001 Sb., o obalech), návaz
nými prováděcími předpisy aTP 105.

Další možnosti využití vybouraných či vyfrézovaných 
litých asfaltů jsou uvedeny v TP 111, TP 126, TP 134.

Pro převzetí prací celého díla nebo pro přejímání jed
notlivých stavebních objektů zpracuje zhotovitel souhrn
nou zprávu o hodnocení jakosti LA, kterou mu předá 
nejpozději 14 dní před termínem přejímacího řízení ve 
dvou stejnopisech. Její součástí je přehled všech měření 
a výsledků zkoušek, vyčíslení výměr a skutečné spotřeby 
směsí LA a posouzení dostatečné četnosti provedených 
zkoušek. Uvedou se i termíny pokládky jednotlivých 
vrstev, případný způsob ošetření podkladu, pracovních 
spojů, napojení a úpravy povrchu LA.

Zpráva se zpracovává v rozsahu podle přílohy 1 této 
kapitoly 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 a protokoly 
a vyhodnocení zkoušek zhotovitele, dále zápis z tech
nické prohlídky, vyjádření objednatele/správce stavby 
k činnosti zhotovitele při výstavbě a případně výsledky 
zkoušek a měření objednatele/správce stavby. Závěrem 
hodnocení je pak 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).

8.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

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

8.10 EKOLOGIE

Podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na Stavební výrobky musí tyto splňovat 
i požadavky na ochranu životního prostředí.

Obecné ekologické požadavky jsou uvedeny v kap. 1 
TKP.

8.11.1 Citované normy a předpisy

Níže uvedený seznam citovaných norem a předpisů 
odpovídá stavu ke dni schválení této kapitoly TKP. Při 
realizaci stavby se použijí normy a předpisy v platném 
znění v době uzavření smlouvy o dílo pro příslušnou 
stavbu.

ČSN EN 58: 2001 Sampling bituminous binders 
(Vzorkování asfaltových pojiv) 

ČSN EN 1427 (65 7060): 2000 Asfalty a asfaltová 
pojivá
- Stanovení bodu měknutí 
(Metoda kroužek a kulička)

ČSN EN 1426 (65 7062): 2000 Asfalty a asfaltová 
pojivá
- Stanovení penetrace jehlou 

ČSN EN 12591 (65 7201): 2000 Asfalty a asfaltová

ČSN EN 932- 

ČSN 72 1210: 

ČSN 72 1220: 

ČSN 72 1512:

ČSN 73 6121: 1994

ČSN 73 6122: 
ČSN 73 6126:

ČSN 73 6127: 1994

pojivá
- Specifikace pro silniční asfalty 

(72 1185): 1997 Zkoušení všeobec
ných vlastností kameniva
- Část 1: Metody odběru vzorků 
Vápenec. Všeobecná ustanovení. 
Dolomit. (1. 1. 1985)
- změna 1 (11/92)
Mleté vápence a dolomity 
(1. 1. 1984)
- změna 1 (11/92)
Hutné kamenivo pro stavební 
účely. Technické požadavky 
(1. 1.1992)
- změna 1 (3/1995)
Stavba vozovek. Hutněné asfal
tové vrstvy
Stavba vozovek. Lité asfalty 
Stavba vozovek. Nestmelené 
vrstvy
Stavba vozovek. Prolévané vrstvy

1983

1983

1990

1994
1994
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ČSN 73 6129: 1994 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
vozovek

ČSN 73 6160: 1986 Zkoušení silničních živičných 
směsí (1. 3. 1988)

ČSN EN 12697-27 (73 6160): 2000 Asfaltové směsi
- Zkušební metody pro asfaltové 
směsi za horka
- Část 27: Odběr vzorků

ČSN 73 6175: 1995 Měření nerovnosti povrchů vozo
vek
-změna 1 (8/1996)

ČSN 73 6177: 1996 Měření a hodnocení protišmyko
vých vlastností povrchů vozovek

ČSN 73 6242: 1995 Navrhování a provádění vozovek 
na mostech pozemních komuni
kací

ČSN 73 6244: 1999 Přechody mostů pozemních ko
munikací

Resortní předpisy MD ČR:

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komuni
kací č.j. 28345/99-120

MP - Systém jakosti v oboru pozemních komunikací 
(SJ-PK), č.j. 20840/01-120, ve 
znění pozdějších předpisů

I. Zásady
II. Metodické pokyny k jednotlivým oblastem

SJ-PK
Část II/1: Projektové práce 
Část II/2: Průzkumné a diagnos
tické práce
Část II/3: Zkušebnictví (labora
torní činnosti)
Část II/4: Provádění silničních 
a zkušebních prací 
Část 11/5: Ostatní výrobky 
Část II/6: Zavedení nové techno
logie

Obchodní podmínky staveb PK - MD ČR 2002

Technické podmínky MD ČR:
TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým 

krytem (94)
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na 

PK (96)
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (96)
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (97) 
TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cemento

betonovým krytem (97)
TP 102 Asfaltové emulze (02)
TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při techno

logiích používajících asfaltové 
emulze bez obsahu dehtu (98)

TP 109 Z1 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odol
ností proti tvorbě trvalých defor
mací (00)

TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým kry
tem (98)

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických poža
davcích na stavební výrobky 

Zákon 86/2002 Sb., o znečišťování ovzduší a návazné 
prováděcí předpisy

Zákon 157/1998 Sb., o chemických látkách a příprav
cích ve znění pozdějších předpisů 

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon 477/2001 Sb., o obalech 
Vyhláška 104/1997 Sb. MDS ČR, kterou se provádí zá

kon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů

8.11.2 Související normy a předpisy

ČSN 72 1511: 1990 Kamenivo pro stavební účely.
Základní ustanovení (1. 1. 1992)
- změna 1 (4/92)

Resortní předpisy MD ČR:
MP - Výkon stavebního dozoru na stavbách PK, č.j. 

21385/95-230
Technické podmínky MD ČR:
TP 77 Navrhování vozovek PK (95)
TP 78 Katalog vozovek PK (95)
TP 111 Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového 

materiálu do vozovek (98)
TP 126 Použití R-materiálu smícháním s kamenivem 

a asfaltovou pěnou pro PK (99)
TP 134 Údržba a opravy vozovek použitím R-materiálu 

obalovaného za studená asfalto
vou emulzí a cementem (00)

Právní předpisy:
Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky ve znění pozdějších 
předpisů

15



PŘÍLOHA C. 1

OBSAH ZPRÁVY ZHOTOVITELE O HODNOCENÍ JAKOSTI LA

1. Název stavby,' stavebního objektu, staničení začátku a konce úpravy.

2. Zhotovitel stavby, výrobce směsi LA, zhotovitel a způsob pokládky.

3. Popis skladby provedených vrstev a jejich výměry. Přehled změn oproti RDS.

4. Datum zahájení a ukončení pokládky.

5. Údaje o průkazních zkouškách : číslo, zpracovatel, číslo schvalovacího protokolu a Prohlášení o shodě.

6. Název laboratoře, která prováděla kontrolní zkoušky. Jméno úředně oprávněného zeměměřického inženýra, který 
prováděl a vyhodnocoval kontrolní měření.

7. Vyhodnocení počtu požadovaných a provedených zkoušek a měření (všech složek směsí, směsi LA a hotových vrs
tev).

8. Kontrolní zkoušky složek (asfalt, kamenivo, kamenná moučka), (protokoly zkoušek0 a vyhodnocení výsledků zkou
šek).

9. Kontrolní zkoušky směsi LA (protokoly zkoušek0 a vyhodnocení výsledků zkoušek).

10. Zkoušky a měření hotové vrstvy (protokoly zkoušek0 a vyhodnocení výsledků zkoušek).

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 a odpovědného pracovníka zhotovitele.

" Pokud již nebyly objednateli/správci stavby předány dříve.
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PŘÍLOHA Č. 2

DOKUMENTACE K VYPRACOVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ 
PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK SMĚSÍ LA PRO ŘSD ČR

Metodický pokyn

8.P.2.1 Všeobecně

Průkazní zkouškou směsi LA se prokazuje, že z daného 
kameniva, kamenné moučky, asfaltového pojivá, přísad 
a popř. R-materiálu, lze navrhnout a vyrobit směs LA, 
která splňuje požadavky příslušných předpisů.

Průkazní zkouška směsi LA se vypracovává a platí pro 
druh směsi LA bez určení stavby a vrstvy, případně 
pouze pro definovanou stavbu resp. vrstvu.

Doba platnosti průkazní zkoušky je tři roky od data vy
pracování za předpokladu, že se nezměnil druh a rozho
dující vlastnosti některé ze složek směsi LA.

V případě změny druhu nebo rozhodujících vlastností 
některé ze složek směsi LA se provede nová průkazní 
zkouška.

8.P.2.2 Podklady pro vypracování průkazní 
zkoušky

Zhotovitel objedná vypracování průkazní zkoušky pří
slušné směsi LA u laboratoře k tomuto úkonu způsobilé 
podle SJ-PK MD ČR, část II/3 - Zkušebnictví.

Součástí objednávky budou:

• doklady ke všem vstupním materiálům,prokazující 
jejich vhodnost pro příslušný druh směsi LA

• druh směsi LA

- podle ČSN 73 6122 s uvedením požadované kva
litativní třídy, příp. doplňujícími požadavky ČSN 
73 6242 a těchto TKP,

- případně zvláštní požadavky na navrhovanou směs 
LA,

• druhy, lokality a frakce předpokládaného kameniva,

• druh a lokalita předpokládané kamenné moučky,

• druh a výrobce asfaltového pojivá,

• druh R-materiálu (dle ČSN 73 6122),

• druh a výrobce přísad

a pokud je při zadání průkazní zkoušky známo:

• název výrobního zařízení, na kterém se bude směs 
vyrábět.

Součástí objednávky je dodání jednotlivých složek poža
dované směsi LA pokud není dohodnuto jinak.

8.P.2.3 Zkoušky složek a jejich hodnocení

Kamenivo

Na vzorcích kameniva se především ověřuje:

• zrnitost, nadsítné, podsítné,

• odplavitelné částice,

• tvarový index HDK.

Následující zkoušky kameniva se provedou v případě,že 
jejich výsledky nejsou známy z protokolů o výsledcích 
certifikace nebo kontrolních zkoušek dodavatele:

• DDK - míra zahlinění (třída B ČSN 72 1512),

• HDK - nasákavost, mrazuvzdornost (trvanlivost), 
otlukovost.

Kamenná moučka

Na vzorku kamenné moučky se zkouší:

• propad sítem 0,09 mm,

• součinitel hydrofilnosti.

Asfalt

Na vzorku asfaltu se zkouší:

• penetrace jehlou při 25 °C,

• bod měknutí kroužkem a kuličkou.

Následující zkoušky asfaltů se provedou v případě,že 
jejich výsledky nejsou známy z protokolů o výsledcích 
certifikace nebo kontrolních zkoušek výrobce:

• Asfalty modifikované polymery s výrazným plasto- 
merním charakterem (vratná duktilita pojivá max. 
10%) - bod lámavosti, skladovací stabilita.

• Asfalty modifikované ostatními polymery - bod 
lámavosti, vratná duktilita.název stavby, 

objednatel/správce stavby.
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R-materiál

• dle či. 5.4 ČSN 73 6122.

Přísady

Konkrétní zkoušky se neprovádí.

8.P.2.4 Návrh složení směsi LA

Složení směsi musí být navrženo tak, aby byly splněny 
předepsané hodnoty dále uvedených technických poža
davků, aby byla směs dobře zpracovatelná při uvažované 
technologii rozprostírání v požadované tloušťce a při 
dané teplotě.

Návrh složení směsi LA musí být doložen:

• zrnitostí jednotlivých frakcí kameniva, popř. R-mate- 
riálu,

• poměrem míchání jednotlivých frakcí,

• čárou zrnitosti navržené směsi kameniva, pro poža
dovaný druh směsi LA dle ČSN 73 6122

• výpočtem teoretického množství asfaltu ve směsi 
(pokud byl výpočet prováděn)0,

• stanovením optimálního množství asfaltu laborator
ními zkouškami podle ČSN 73 6160 na min. 3 sériích 
zkušebních těles s odstupňovaným obsahem asfalto
vého pojivá v celkovém rozmezí 0,4-1 % hmotnosti 
směsi LA (řídí se podle způsobu pokládky a oblasti 
reálné zpracovatelnosti).

Poznám ka: Zjednodušený postup i rozsah zkoušení lze
použít v případě variantních návrhů PZ(např. při pouhé 
změně druhu asfaltu postačuje ověřenífyzikálně-mecha
nických vlastností při uváděném optimu asfaltu).

8.P.2.5 Vyhodnocení průkazní zkoušky

Pro navržený optimální obsah asfaltu musí být uvedeny 
následující vlastnosti:

- číslo tvrdosti širokým trnem při 40 °C,

- přírůstek čísla tvrdosti při 40 °C (s výjimkou jakostní 
třídy V),

Pro stavby upřesněné v čl. 8.2.7 b se uvedou další násle
dující vlastnosti:

- pevnost v prostém tlaku RK při 22 °C,

- pevnosti v tahu za ohybu R.,2, R.() (při 22 °C a 0°C),

- poměr Ri2,/R.0,

- číslo tvrdosti širokým trnem a přírůstek čísla tvrdosti 
při 50 °C (viz tab. 2).

Předepsané hodnoty těchto vlastností směsí LA platné 
pro průkazní zkoušku musí být pro navržený optimální 
obsah asfaltu dodrženy.

Číslo tvrdosti a jeho přírůstek při 40 °C se uvede také pro 
další série odstupňovaného obsahu asfaltu.

Tyto vlastnosti směsí LA musí vyhovět též požadovaným 
hodnotám v rámci uváděného intervalu optima pojivá.

8.P.2.6 Zpráva o průkazní zkoušce

Zpráva o průkazní zkoušce musí vedle zkoušek jednot
livých složek směsi LA, návrhu složení a vyhodnocení 
dále obsahovat:

• evidenční číslo průkazní zkoušky,

• název zpracovatele průkazní zkoušky,

• název objednatele průkazní zkoušky,

• označení směsi LA (druh, kvalitativní třída),

• uvedení předpisu podle kterého je směs LA navr
žena,

• uvedení zdrojů jednotlivých složek směsi LA,

• uvedení zvláštních požadavků na směs LA (pokud 
jsou požadovány),

• datum vypracování průkazní zkoušky,

• jméno a podpis zodpovědné osoby, tel. číslo nebo jiné 
spojení,

• razítko laboratoře.

8.P.2.7 Schvalování průkazní zkoušky

Průkazní zkoušku schvaluje objednatel/správce stavby 
na žádost zhotovitele stavby.

Žádost musí zhotovitel podat nejméně 21 dnů před za
hájením pokládky LA. Objednatel/správce stavby tuto 
žádost musí posoudit do 10 dnů.

Žádost musí obsahovat:

a) identifikační list na němž bude uvedeno:

• evidenční číslo průkazní zkoušky, zpracovatel

• jméno zhotovitele, adresa, tel. či jiné spojení,

• název stavby a stavebního objektu,

11 Postup dle ČSN 73 6160 čl. 27. K navrženému složení směsi kameniva lze určit teoretické množství pojivá z rozmezí v tah. 7 ČSN 73 6122 nebo na základě zkuše
nosti. Při použití R-materiálu se zohlední jeho obsah asfaltového pojivá.
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• název výrobny, na které bude směs LA vyráběna,

• druh vrstvy a její tloušťka,

b) průkazní zkoušku vypracovanou laboratoří s dokla
dem o její způsobilosti,

c) prohlášení o shodě (shody), certifikáty ajiné doklady 
jednotlivých složek směsi LA podle jejich druhu.

O schválení průkazní zkoušky vydá pověřený orgán 
ŘSD ČR Protokol o schválení průkazní zkoušky (viz 
přiložený příklad).

V případě, že průkazní zkouška není na základě před
ložené dokumentace schválena, pověřený orgán ŘSD 
ČR Protokol o schválení průkazní zkoušky nevydá 
a objednatel/správce stavby stanoví podmínky pro 
doplnění, příp. přepracování průkazní zkoušky včetně 
dokumentace.

Protokol o schválení průkazní zkoušky se vztahuje právě 
a pouze k té průkazní zkoušce, na kterou je vydán včetně 
předložené dokumentace, na základě které byl vydán.

V případě změny rozhodujících vlastností některé ze slo
žek směsi LA, nebo zrněny podmínek, rozhodných pro 
vydání protokolu, pozbývá Protokol o schválení průkazní 
zkoušky platnosti a zhotovitel musí zažádat o vydání no
vého Protokolu o schválení průkazní zkoušky.

Během platnosti schválení průkazní zkoušky objednatel/ 
/správce stavby je oprávněn provádět inspekce dodržo
vání podmínek, rozhodných pro schválení průkazní 
zkoušky. V případě nevyhovujícího zjištění z inspekce 
jej musí zhotovitel po odstranění vad a neshod požádat 
o souhlas k obnovení výroby směsi vztažené k této prů
kazní zkoušce.

Po schválení průkazní zkoušky objednatelem/správcem 
stavby musí být pro výrobnu vypracován výrobní předpis, 
který zde musí být k dispozici pro potřeby zhotovitele 
a pro případnou kontrolu.
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PŘÍKLAD

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, OŘJ a laboratoře, 145 05 Praha 4, Na Pankráci 56

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Identifikace

Název průkazní zkoušky: Průkazní zkoušky asfaltové směsi LAH I a IV
(pojivo Paramo Pardubice AP 25)

Pod číslem: DSH/10/11/01

Specifikace: ČSN 73 6122; ČSN 73 6242; TKP-MD; ZTKP-ŘSD

Provedení průkazní zkoušky

PZ provedl: AZL Dopravní stavby holding a.s. závod 10 Praha

Počet stran PZ: 5

Přílohy: Certifikáty, výsledky zkoušek kameniva a asfaltu
Laboratorní zpráva ev. ě. 11/2002

Datum provedení PZ: 18. prosince 2001

Platnost průkazní zkoušky

Platnost PZ: Při nezměněné jakosti vstupních materiálů 3 roky od provedení PZ

Platí pro stavbu: Opravy a novostavby na D 1, D 5, D 8, D 11 a SOKP

Platí pro objekt: Hlavní trasa + vedlejší objekty

Aplikace průkazní zkoušky

Výrobní centrum: Obalovna WKC 40 Praha 5-Řeporyje

Zhotovitel pokládky směsi: Dopravní stavby holding, a.s., závod 09 AT Praha

IZBUK, s.r.o., Brno

Zhotovitel stavby: Dopravní stavby holding, a.s., závod 09 AT Praha

Schválení průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky LAH byly 
dodány ŘSD ke schválení dne:

13. 3. 2002

Číslo jednací schval, protokolu: 8758/2002

PZ posoudil: Branský Podpis:

PZ schválil: Ing. Hromádko Podpis:

Datum schválení PZ: 26.3.2002

Tento schvalovací protokol nenahrazuje cenové odsouhlasení.
Použití směsi musí odpovídat DZS.

PZ je schválena za předpokladu, že o každém použití příslušné směsi na stavbách ŘSD bude OŘJ a ZL, závodu
Praha, v předstihu informováno.
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ÚDRŽBA A OPRAVY KRYTŮ VOZOVEK 
S POUŽITÍM LITÝCH ASFALTŮ

8.P.3.1 ÚVOD

Pojmy údržby a opravy vozovek definuje vyhláška 104/ 
1997 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 vlastností, 
rovnosti, atp.

Opravy zahrnují především zesílení nebo rozšíření vo
zovky nebo krajnic.

Pomocí LA se provádí i vysprávky vozovek s asfaltovým 
krytem. Na dlažbě nebo na cementobetonovém krytu se 
tento způsob vysprávek užívá jen jako rychlé a dočasné 
řešení havarijní situace.

Pomocí LA se provádí souvislá údržba i zesilování 
konstrukce vozovek s asfaltovými, dlážděnými a beto
novými kryty. Přitom je nutno vycházet z TP 87 a TP 
82 pro netuhé vozovky a z TP 62 a TP 92 pro vozovky 
s cementobetonovým krytem.

Podmínky pro provádění souvislé údržby nebo zesílení 
těchto krytů musí být upřesněny ve smlouvě o dílo s při
hlédnutím k zásadám a podmínkám uvedeným v TKP 
kap. 8 a-této příloze.

Pokud stavební práce uvedené v této příloze nejsou 
součástí 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 vypracování 
zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjednodušené 
dokumentace určí objednatel podle potřeb údržby 
nebo opravy případ od případu (viz Směrnice pro do
kumentaci staveb PK). V jednoduchých případech musí 
dokumentace/specifikace stavebních prací obsahovat 
popis vad, specifikaci rozsahu výměny vrstev včetně 
určení tloušťky, způsob ošetření trhlin a pracovních 
spár, ošetření ploch, určení druhu asfaltových směsí 
a směsí LA pro výspravu a další požadavky objednatele 
s potřebným technickým popisem. Technický popis 
a požadavky na dodržování kvality musí odpovídat 
těmto TKP, ČSN a TP.

PŘÍLOHA Č. 3

8.P.3.1.1 Stavební zásady

Návrh rozsahu a způsobu údržby nebo opravy všech 
druhů krytů musí vycházet z podrobné znalosti stavu 
komunikace, z inventarizace a diagnostiky poruch a sta
novení jejich příčin.

Lokální a souvislá výměna vrstvy i zesílení konstrukce 
se často provádí za pouze částečného omezení silničního 
provozu. Proto je v těchto případech třeba předem dohod
nout dopravní opatření, dodržovat pravidla bezpečnosti 
práce (TKP kap. 1, či. 1.8.7, 1.8.8 a 1.9.5.1) a omezit vliv 
silničního provozu na jakost prací. Práce se musí orga
nizovat tak, aby doba nutného omezení dopravy byla co 
nejkratší.

Při větším rozsahu souvislé údržby či zesílení je nutné 
strojní rozprostírání LA.

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 úprava příčného sklonu.

a) Lokální a souvislá výměna asfaltové vrstvy.

Vrstvy krytu vozovky musí být vyměněny v pří
padě, že jsou porušeny např. nadměrnou ztrátou 
maltového podílu obrusné vrstvy, rozpadem vrstev, 
výtluky, podélnými či příčnými trhlinami s destrukcí 
okolního povrchu nebo při výskytu místních poklesů 
a hrbolů.

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

Lokálně porušená asfaltová vrstva se pomocí LA 
opravuje ruční pokládkou. Výběr druhu směsi, kterou 
bude výsprava porušených míst provedena a opatření 
dle čl. 8.3.3 TKP kap. 8 je nutno provést s ohledem 
na druh asfaltové směsi vrstvy,která tvoří povrch po 
úpravě místa, dopravní zatížení a s ohledem na pod
mínky ručního rozprostírání směsi (zpracovatelnost, 
zrnitost, obsah a druh asfaltu).

Výměna vrstvy souvislého úseku zahrnuje odfrézo- 
vání nebo vybourání, ošetření a očistění podkladu, 
pokládku nové vrstvy LA včetně případného poža
davku na zřízení vhodné ložní vrstvy z asfaltové 
směsi a dokončovací práce.

Před zahájením prací se musí určit způsob využití 
a místa skládek odfrézované směsi.

Nově položená obrusná vrstva při zesílení nebo sou
vislé 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 stano
vení zbytkové doby životnosti vozovky.Nová zesilující 
vrstva LA se klade bud' přímo na starou vozovku nebo 
na novou asfaltovou vrstvu v případě, že se původní 
porušená vrstva předem odstraní odfrézováním nebo 
vybouráním. Pro zesílení se používají vhodné druhy 
LA popř. asfaltových směsí nové ložní vrstvy (výběr 
dle TDZ, tlouštky nové vrstvy apod.).
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Před pokládkou zesilovací vrstvy LA se musí provést 
ošetření podkladu (v případě závěrů z diagnostiky 
také některé z opatření TKP kap. 8 čl. 8.3.3) a připra
vit napojení nově pokládané 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 ne
byla větší než 0,1 % (tj. lOmm na 10m délky) pro 
dovolenou rychlost vozidel do 90km.hr1, a větší než 
0,05% (tj. 5mm na 10m délky) pro dovolené rych
losti vyšší (dálnice a rychlostní silnice). Hloubka 
odstranění musí být taková, aby v místě napojení 
byla tloušťka nové vrstvy v mezích předepsaných 
ČSN 73 6122.

8.P.3.1.2 Způsobilost

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro provádění sou
vislé výměny asfaltových vrstev a pro provádění zesílení 
krytu vozovek podle požadavků TKP kap. 7, čl. 7.1.3 
a kap. 8 čl. 8.1.3.

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.

8.P.3.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

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

Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci 
stavby jakost všech použitých materiálů podle TKP 
kap. 8 případně kap. 7. Při lokální výměně vrstev postačí 
doložit kvalitu směsí Prohlášením o shodě.

Dodávka každého stavebního materiálu nebo směsi musí 
být doložena dodacím listem výrobce obsahující údaje 
podle TKP kap. 8 popř. kap. 7.

8.P.3.2.1 Stavební směsi

Směsi LA a asfaltové směsi včetně stavebních materiálů, 
ze kterých jsou složeny musí vyhovovat požadavkům 
TKP kap. 8 a TKP kap. 7.

8.P.3.2.2 Asfaltové emulze

Asfaltové emulze se používají k ošetření hran a případně 
jako spojovací postřik vodorovných ložních ploch po od
stranění porušených vrstev.

Asfaltové emulze musí splňovat jakostní parametry 
uvedené v TP 102.

8.P.3.2.3 Asfaltové zálivky a pásky

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

8.P.3.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
PRACÍ

Před zahájením prací předloží zhotovitel v případě poža
davku technologický předpis k odsouhlasení objednateli/ 
správci stavby.

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

8.P.3.3.1 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 vyfrézo- 
vaných ploch a zařízení k nalití hran nebo navaření 
asfaltových pásek.

b) Souvislá výměna vrstev a zesilování vozovek využívá 
pro případnou pokládku a hutnění asfaltových směsí 
strojů a zařízení uvedených v TKP kap. 7 a pro strojní 
pokládku LA zařízení dle TKP kap. 8.

Pro odstranění starých vrstev se užívají silniční frézy. 
K čistění odfrézovaných ploch se užívají samosběrné 
soupravy, kropicí vozy s tlakovou vodou a další účinná 
zařízení pro čistění vozovek.

K dispozici musí být i zařízení pro ošetření spár a pří
padných trhlin.

8.P.3.3.2 Personální obsazení

Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu všech strojů a za
řízení zkušené a odpovědné pracovníky. Při provádění 
prací musí být na stavbě přítomen pověřený zástupce zho
tovitele. Při pracích za silničního provozu musí zhotovitel 
své pracovníky a případně i pracovníky podzhotovitelů 
prokazatelně seznámit s pravidly bezpečnosti práce.

8.P.3.3.3 Příprava podkladu

8.P.3.3.3.1 Odstranění staré asfaltové vrstvy 

a) Lokální výměna vrstvy



Porušená místa asfaltových vrstev, která se budou 
vyměňovat, zhotovitel podle závěru diagnostiky pře
dem označí a objednatel/správce stavby odsouhlasí. 
Potom zhotovitel odstraní porušené vrstvy způsobem 
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 porušených částí vrstev, aby nově 
zabudovaná vrstva byla dobře spojena s 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 
povrch ložné plochy zůstal rovný a bez prohlubní. 
Doporučuje se odstranit směs z porušených míst 
jen v takovém rozsahu, aby byl zhotovitel schopen 
je dále ošetřit a zaplnit novou asfaltovou směsí do 
konce pracovní směny. Nesplnění této podmínky je 
možné, pokud byla předem sjednána dopravní opat
ření (podle TP 66) pro tento případ a pokud byla tato 
opatření důsledně provedena.

b) Souvislá údržba

Asfaltové vrstvy se odstraňují silniční frézou 
v rozsahu a na hloubku určenou v dokumentaci. 
Po odstranění vrstvy se musí posoudit dostatečné 
vzájemné spojení ponechaných spodních vrstev. 
Všechny uvolněné části vrstev je nutno odstranit. Na 
začátku a konci úseku se příčná pracovní spára musí 
zarovnat zaříznutím. Vyfrézovaný materiál se odveze 
na určenou skládku. Postup platí i pro zesílení kon
strukce,při kterém je požadována výměna původního 
krytu či jeho části. 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 zarovnána zaříznutím.

8.P.3.3.3.2 Opravy trhlin

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

8.P.3.3.3.3 Spojovací postřik; nalití svislých stěn

Bezprostředně před případným prováděním spojovacího 
postřiku se povrch očistí od uvolněných zrn staré asfal
tové směsi, 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. 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).

8.P.3.3.4 Výroba, doprava a pokládka LA

Pro pracovní postupy platí ustanovení TKP kap.8 čl. 
8.3.4 až 8.3.7.

Litý asfalt může být pokládán ve dvou vrstvách při jeho 
celkové tloušťce max. 80 mm. Vyrovnávací vrstva LA 
se použije při odstraňování volných částí starých asfal
tových vrstev nebo pro dosažení přípustné nerovnosti 
podkladu (TKP kap. 8 čl. 8.3.3).

Pokud je při souvislé údržbě nebo zesílení prováděna také 
vrstva z hutněné asfaltové směsi platí postupy uvedené 
v čl. 7.P.3.4 až 7.P.3.5 TKP kap. 7.

8.P.3.3.5 Dokončovací práce

Po zchladnutí položené vrstvy LA a po případné tech
nologické přestávce mohou být provedeny další dokon
čovací práce - odmetení nepřichyceného zdrsňujícího 
posypu, provizorní vodorovné značení nebo jeho oprava 
a odstranění přechodného dopravního značení.Vozovka 
může být uvolněna pro dopravu. Definitivní vodorovné 
značení se provede v určeném termínu po zajetí povrchu 
LA.

8.P.3.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Pro asfaltové vrstvy platí TKP kap. 7, čl. 7.4., pro LA 
TKP kap. 8, čl. 8.4.

Pro lokální výměnu asfaltové vrstvy nemusí být schva
lována objednatelem/správcem stavby průkazní zkouška 
asfaltové směsi, postačí předložení Prohlášení o shodě.

8.P.3.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Pro směsi LA a hotové vrstvy LA pokládané souvisle 
platí ustanovení TKP kap. 8, čl. 8.5, v případě použití 
hutněných asfaltových směsí ustanovení TKP kap. 7, čl. 
7.5 ve výběru požadavků pro ložní vrstvy. Pro lokální 
výměnu asfaltové vrstvy platí uvedené články s násle
dujícími změnami. Na hotové výspravě se neprovádějí 
geodetická měření pokud nebyly zvlášť objednatelem/ 
/správcem stavby vyžádány. Prokazuje se jen rovnost 
hotové vrstvy LA v četnosti dohodnuté s objednatelem/ 
/správcem stavby.

8.P.3.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

U sledovaných parametrů jakosti směsi LA a hotové 
vrstvy platí tolerance uvedené v TKP kap. 8, čl. 8.6. 
a v případě použití hutněných asfaltových směsí v TKP 
kap. 7, čl. 7.6 ve výběru požadavků pro ložní vrstvy.
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8.P.3.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Platí údaje TKP kap. 8 čl. 8.7 pro LA a údaje TKP kap. 7 
čl. 7.7 při použití hutněných asfaltových směsí. Při opra
vách výtluků litým asfaltem je možno provádět pokládku 
při teplotách ovzduší ve stínu minimálně - 10 °C.

8.P.3.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Odsouhlasení podkladu musí být provedeno po odstra
nění vyfrézovaných nebo vybouraných vrstev; nejpozději 
před zahájením pokládky.

Zhotovitel současně se žádostí o převzetí prací předá 
objednateli/správci stavby doklady o kvalitě provede
ných prací. U souvislých a zesilovacích vrstev se zpráva 
zpracuje podle požadavků TKP kap. 8, čl. 8.8.2. U běžné 
údržby - lokální výměna vrstev - postačí doložit proto
koly provedených zkoušek s jejich hodnocením. Při tech
nické přejímce prací na místě je nutné věnovat pozornost 
kontrole těsnosti spojení v pracovních spárách.

8.P.3.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

8.P.3.10 EKOLOGIE

Platí ustanovení TKP kap. 8, čl. 8.10.

8.P.3.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY 
A PŘEDPISY

Jsou uvedeny v TKP kap. 8, čl. 8.11.
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