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26.1 ÚVOD

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

Kapitola obsahuje ustanovení o materiálech, technolo
gických postupech a zkoušení při provádění nátěrů a po
střiků při výstavbě, opravách a údržbě vozovek 
a ostatních dopravních ploch.

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole nejsou sou
částí větších staveb vyžadujících stavební povolení, a jedná 
se o jednoduché stavby s menším rozsahem prací, kde 
postačí pouze oznámení stavebnímu úřadu, připouští se 
vypracování zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjed
nodušené dokumentace určí investor podle nezbytných 
potřeb příslušné stavby případ od případu (viz Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK, §6, MHČR SD ze dne 
27.11.1992). Zpravidla postačí uvést v nabídce specifikaci 
prací s potřebným technickým popisem, která se ve smlou
vě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. Technický po
pis a podmínky na dodržování kvality m usí odpovídat TKP, 
ČSN, ON a příslušným technickým předpisům.

26.1.1 Stavební zásady
Postřiky jsou vhodné při údržbě vozovek k prodloužení 
životnosti nebo k dosažení krátkodobé bezprašnosti kry
tu. Dále se používají při výstavbě a opravách ke spojení 
asfaltových konstrukčních vrstev.

Nátěry jsou vhodné pro opravu a údržbu povrchů vozo
vek, které vykazují:

- korozi povrchu,

- nepravidelné jemné trhliny,

- snížené protišmykové vlastnosti.
Při výstavbě vozovek se nátěry používají i na uzavření 
povrchu nové úpravy.
Volba druhu nátěru závisí na stavu vozovky, třídě do
pravu Ol o zatížení a klimatických podmínkách. Pro vo
zovky s vyšším dopravním zatížením se doporučuje 
použít nátěr s fluxovaným pojivém nanášeným za horka. 
Při extrémním zatížení je nutno použít speciálního poji
vá na bázi asfaltů modifikovaných polymerem, též na
nášeného za horka.

Nátěry a postřiky v žádném případě nezvyšují únosnost 
vozovky. Provádějí se převážně na asfaltové vrstvy 
všech typů (kromě AKD), na cementový beton, proléva
né vrstvy a ostatní druhy krytových a podkladních vrs- 
tvev vozovek - v souladu s CSN 73 6129.

26.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLU

Souhlas se zdroji dodávek kameniva a asfaltových pojiv 
uděluje stavební dozor před zahájením stavby. Vzorky 
jednotlivých materiálů se odeberou podle jeho pokynů.

26.2.1 Kamenivo
Musí být stejnoměrné kvality, drcené a tříděné na poža
dované frakce, obsahující zdravé, pevné a trvanlivé čás
tice. Veškerý materiál musí být čistý, bez příměsových 
částí a organických látek.

Pro provádění nátěrů a jiostřiků lze použít kameniva 
třídy A, resp. B, podle CSN 72 1512. Kamenivo musí

dále vyhovovat technickým požadavkům, kteréjsou pře
depsány ČSN 73 6129.

Každá dodávka kameniva musí být doložena osvědče
ním o jakosti, obsahu jícím jednotlivé kvalitativní para
metry předepsané ČSN 72 Í512 a ČSN 73 6129, určení 
třídy a podpis odpovědného pracovníka výrobny.

26.2.2 Pojivo
Druh i vlastnosti pojiv musí splňovat příslušná ustano
vení ČSN 73 6129.

Asfaltové emulze rychloštěpené nestabilní anionaktivní 
nebo kationaktivní musí mít obsah asfaltu 60 -10%. 

Asfalt po vyštěpení vody musí vyhovět požadavkům 
ČSN 65 7201 nebo ČSN 65 7206.

Speciální pojivá, jako např. fluxovanč asfalty, emulze se 
zvýšenou přilnavostí nebo modifikovaná pojivá, musí 
odpovídat příslušným podnikovým normám výrobce vč. 
způsobu jejich použití.

Při použití pojivá modifikovaného polymerem musí být 
elastické zpětné přetvoření 10 cm dlouhého polovlákna 
min. 6 cm.

Výrobna pojivá vystaví osvědčení o jakosti podepsané 
odpovědným pracovníkem pro každou dodávku. Osvěd
čení udává výsledky všech zkoušek předepsaných ČSN, 
příp. příslušným podnikovým předpisem, a hmotnost 
dodávky a musí být předloženo stavebnímu dozoru vč. 
příslušného podnikového předpisu.

Druhy pojivá, které zhotovitel hodlá použít, musí být 
určenýma objednatelem odsouhlaseny před zahájením 
prací. Žádné ostatní materiály nesmí být použity bez 
písemného vyjádření stavebního dozoru.

26.2.3 Druhy úprav
Druhy úprav, frakce kameniva a s tím souvisejícího 
množství pojívaje předepsáno ČSN 73 6129.

26.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

26.3.1 Strojní vybavení
Veškeré strojní vybavení a zařízení související s prace
mi musí být odsouhlaseno stavebním dozorem a musí 
být udržováno v dobrém provozním stavu.

26.3.1.1 Rozstřikovač pojivá
Je nutno použít rozstřikovače, který zabezpečí rovno
měrné rozstříknutí pojivá po celé ploše, přičemž každé 
místo na povrchu musí být postříkané alespoň ze dvou 
trysek.

26.3.1.2 Podrtbvač
Musí umožnit rovnoměrné rozprostření kameniva po 
celé ploše. Štěrbinové podrtbvače musí mít možnost 
regulace štěrbiny a tím dávkování množství během po
kládky.

26.3.1.3 Pojízdná souprava pro kladení nátěrů
Musí splňovat společně podmínky čl. 26.3.1.1, 26.3.1.2 
a 26.3.1.4.

26.3.1.4 Válce
V případě, že je předepsáno válcování položené úpravy, 
musí být použity hutnící prostředky s dostatečnou rych
lostí.
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Nejvhodnější jsou pneuinalikové vědce při rychlosti 6 - 
10 kmh'1. Ocelové válce musí být opatřeny pogumova
ným běhounem.

26.32 Personální obsazení
Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu všech zařízení zku
šené a zodpovědné pracovníky. Při provádění prací musí 
být na stavbě přítomen pracovník pověřený jednat se 
stavebním dozorem.

26.33 Příprava podkladu
Podklad musí být dostatečně pevný, únosný a rovný. 
V dostatečném časovém předstihu, t.j. 6 - 8 týdnů, musí 
být opraveny výtluky, trhliny, otevřené spáry a nerov
nosti. Povrch podkladu nesmí mít nerovnosti v po
délném a příčném směru větší než hodnoty stanovené 
ČSN 73 6129.

Způsob a rozsah úprav podkladu stanoví dokumentace 
stavby, smlouva o dílo nebo stavební dozor.

Současně musí být vhodným způsobem odstraněno nebo 
zakryto vodorovné dopravní značení.

Bezprostředně před prováděním prací se povrch podkla
du očistí od uvolněných zm kameniva, hlíny, prachu 
a jiných nečistot.

26.3.4 Provádění prací
Postřiky a nátěry se provádějí zpravidla za omezeného 
dopravního provozu. Přesné podmínky provádění a po
stup prací určí stavební dozor.

26.3.4.1 Postřik pojivém
Povrch vozovky se postříká zvoleným množstvím poji
vá tak, aby postřik byl rovnoměrný po celé ploše. Množ
ství pojivá závisí na jeho druhu, u nátěru také na frakci 
použitého kameniva, typu úpravy a dopravním zatížení, 
a je orientačně stanoveno ČSN 73 6129.

Skutečné množství ve vztahu k charakteru a stavu povr
chu vozovky je nutno předem ověřit na krátkém úseku.
Šířka postřiku nesmí přesáhnout šířku podrťovacího za
řízení. Začátek a konec pracovního úseku je nutno opat
řit vhodnou ochranou proti znečištění plochy a pro 
dosažení rovného pracovního spoje a vzhledu úpravy. 
Pracovní teploty pojiv jsou předepsány ČSN 73 6129.

26.3.4.2 Rozprostření kameniva
Kamenivo musí být rovnoměrně rozprostřeno po celé 
ploše opatřené pojivém. Posyp se provede v co nejkrat- 
ším čase po nanesení pojivá, dokud emulze není ještě 
vyštěpena, resp. horké pojivo nevychladlo. Vzdálenost 
mezi rozstřikovačem pojivá a podrtbvacím zařízením 
nesmí být větší než 50 m.
Přípustná výška sypání kameniva je max. 40 cm. 
Podrtovací zařízení nesmí pojíždět po postříkané ploše 
bez kameniva.
Množství kameniva závisí na velikosti frakce, typu úpra
vy a dopravním zatížení a je orientačně uvedeno 
v ČSN 73 6129.

Nátěr s dvojitým podrcením se musí provádět nejméně 
dvěma podrtbvači, pro každou frakci samostatně.

26.3.4.3 Zaválcování kameniva
Po rozprostření se kamenivo ihned zaválcuje. Při použití 
anionaktivní asfaltové emulze se válcuje za 30 minut po 
nanesení pojivá.

Požaduje se 3 - 5 pojezdů každým místem úpravy.
U jednovrstvého nátěru s dvojitým podrcením a u dvou- 
vrstvéha nátěru se první vrstva ihned po nanesení, resp. 
při použití anionaktivní emulze po 30 minutách, válcuje 
jedním pojezdem.

Druhé podrcení jednovrstvého nátěru s dvojitým podr
cením okamžitě následuje současně se zaválcováním 
dalšími 3 - 5 pojezdy.

Válce se pohybují od kraje vozovky ke středu a nesmějí 
náhle měnit směr jízdy a otáčet se.

26.3.4.4 Dokončovací práce
Pro dosažení požadované kvality musí být dokončená 
úprava uvolněna pro dopravní provoz ihned po uplynutí 
doby určené ČSN 73 6129 ke konsolidaci pojivá.

26.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ 
ZKOUŠKY

Pokud se nemění druh kameniva a pojivá, mohou být 
v průběhu kalendářního roku použity jedny průkazní 
zkoušky.

26.4.1 Pojivo
Pojivo se dodává přímo z výrobny a neskladuje se.

26.4.2 Kamenivo
Kamenivo se dodává na meziskládky v těsné blízkosti 
stavby. Plochy určené ke skladování musí být zpevněné. 
Musí být dále zamezeno znečištění kameniva a míšení 
jednotlivých frakcí kameniva.

26.43 Průkazní zkoušky
Průkazními zkouškami prokazuje zhotovitel kvalitativní 
vlastnosti kameniva a pojivá. Výsledkem průkazní 
zkoušky je kontrola shody s požadavky těchto TKP, 
ČSN 73 6129 a souvisejících technických norem. 

Průkazní zkouška zpracovaná odborným pracovištěm ve 
formě laboratorní zprávy o zkoušce musí být předána 
stavebnímu dozoru nejpozději 14 dní před zahájením 
prací. Stavební dozor se k ní vyjádří do 7 dnů.

26.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

26.5.1 Všeobecně
Zkoušky zahrnují:

- odběr vzorků,
- dopravu vzorků z místa odběm do zkušebny,

- provedení zkoušky vč. zkušebního protokolu. 
Každý vzorek musí být označen popisem a následující
mi informacemi:

- původ vzorku, název stavby,

- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru,

- komu je vzorek určen, adresa.

3



26.5.2 Kontrolní a přejímací zkoušky
Kontrolní a přejímací zkoušky zajišťuje zhotovitel za 
účelem zjištění, zda jakostní vlastnosti stavebních hmot 
a hotové úpravy odpovídají smluvním požadavkům 
a průkazním zkouškám. Zhotovitel je povinen kontrolní 
a přejímací zkoušky provádět v dále požadovaném roz
sahu. Výsledky zkoušek se protokolují a jsou součástí 
stavebního deníku.

Druh a rozsah kontrolních a přejímacích zkoušek:
o

druh zkoušky četnost (1 zkouška na počet m~ úpravy) 
min. však jedenkrát na stavbu

kamenivo: zrnitost 5000 m2

tvarový index 5000 m2

pojivo: penetrace 10000 m2

bod měknutí 10000 m2

viskozita 10000 m2

emulze: obsah asfaltu 5000 m2

doba štěpitelnosti 5000 m2

stroje: dávkování rozstřikovače 1 x denně-
dávkování podrťovače 1 x denně

teplota pojivá: 2 x denně.
*) resp. na každých 500 bm úpravy (viz ČSN 736129 čl. 7.3.5 

rovnoměrnost postřiku a posypu, stav zaválco- 
vání, podíl uchycených zrn kameniva, odstraně
ní neuchyceného kameniva: průběžně vizuálně

protišmykové vlastnosti: podle smlouvy o dílo

26.5.4 Metodika zkoušek
Množství rozstříkaného pojivá se kontroluje pomocí 
odměrné nádoby s nožičkami o rozměrech 
500 x 500 x 10 mm vážením před a po postřiku, nebo 
pomocí jiných vhodných pomůcek, např. kartonů na 
vajíčka 30 x 30 cm.

Dávkování kameniva se kontroluje pomocí odměrné 
nádoby rozměrů 500x500x50 mm nebo jiným vhodným 
způsobem. Kamenivo se po přejezdu podrťovače presy
pe do odměrné nádoby k určení objemu, nebo se zváží. 

Hotová úprava se posoudí vizuálně.
Protišmykové vlastnosti se měří podle ČSN 73 6177. Je 
možné je měřit také jinými vhodnými a ověřenými pří
stroji.

26.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Při kontrole funkčnosti rozstřikovače se zkouší rovno
měrnost dávkování rozstřikovací lišty ve 3 bodech, a to 
na koncích a uprostřed lišty.
Přípustná odchylka je max. 10% hmotnosti dávkované
ho pojivá. Při kontrolních zkouškách v průběhu prová
dění prací musí být skutečné množství naneseného 
pojivá i kameniva v rozmezí 15% hmotnosti od přede
psaného množství materiálu.

26.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Nátěry se zásadně provádějí v období květen - září při 
teplotě podkladu při použití horkých pojiv větší než 15ríC, 
při použití ostatních pojiv při teplotě větší než 10°C.

Nátěry za horka a nátěry s použitím asfaltů ředěných 
organickými rozpouštědly lze provádět pouze na suchý 
povrch. Nátěry s použitím emulzí se mohou klást na 
vlhký povrch, nikoli však na povrch se souvislým vod
ním filmem.

26.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá 
zhotovitel stavebnímu dozoru zprávu o výsledcích kon
trolních zkoušek a skutečném množství rozstříknutého 
pojivá a rozprostřeného kameniva.

Objednatel, resp. jím pověřená organizace, provede cel
kové hodnocení provedených prací a porovnání výsled
ku s požadavky těchto TKP, příslušných norem 
a smlouvy o dílo, resp. s objednávkou prací.
Podkladem pro celkové hodnocení bude také výsledek 
vizuálního posouzení ve smyslu ČSN 73 6129 provede
ného stavebním dozorem.

Přejímací řízení u nátěrů nebude zahájeno dříve než 7 dnů 
po dokončení prací nebo uvedení úpravy do provozu.

26.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno

26.10 EKOLOGIE

Doporučuje se omezit používání ředěných asfaltů. As
faltové emulze a polotuhé asfalty jsou ekologicky nezá
vadné. Pro provádění prací platí pokyny uvedené 
v kapitole 1 - odstavec 1.10 těchto TKP.

26.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 65 7201 - 1968, Asfalty cestné ropné (1.5.1968)
- změna a (1.10.1968)
- změna b (1.7.1982)

ČSN 65 7205 - Silniční ředěné asfalty
ČSN 65 7206 - 1975, Polofúkané čestné asfalty 

(1.7.1976)
- změna a (1.11.1979)

ČSN 72 1511 - 1969, Kamenivo pro stavební účely.
Základní ustanovení (1.1.1992)

- změna 1 (4/1992)
ČSN 72 1512 - 1990, Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky 
(1.1.1992)

ČSN 73 6114 - 1994, Vozovky pozemních komuni
kací. Základní ustanovení pro 
navrhování.

ČSN 73 6129 - 1993, Stavba vozovek. Nátěry a postři

ky vozovek.
ČSN 73 6175 - 1980, Měření rovnosti povrchu vozov

ky latí (1.1.1982)
ČSN 73 6177 - 1983. Měření protišmykových povr

chů vozovek (1.5.1985)
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