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27.1 ÚVOD

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

Kapitola obsahuje ustanovení o materiálech, technolo
gických postupech a zkoušení při provádění emulzhích 
kalových vrstev při výstavbě, opravách a údržbě vozo
vek pozemních komunikací, konstrukcí dopravních a ji
ných ploch, nemotoristických komunikací a zpevněných 
krajnic.

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole nejsou 
součástí staveb vyžadujících stavební povolení a jedná 
se o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve 
smyslu § 14vyhl. 104/97 Sb., kde postačí pouze ohlášení 
speciálnímu stavebnímu úřadu, připouští se vypracová
ní zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjednoduše
né dokumentace určí objednatel podle nezbytných 
potřeb příslušné stavby případ od případu (viz Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postačí specifi
kace rozsahu prací a požadavků objednatele s potře
bným technickým popisem prací, která se ve smlouvě 
o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. Technický po
pis a podmínky na dodržování kvality musí odpovídat 
těmto TKP, ČSN a příslušným technickým předpisům.

27.1.1 Stavební zásady

Emulzní kalové vrstvy jsou vhodné pro uzavření obrus- 
ných vrstev, když povrch vykazuje:

- korozi,

- zvýšený otěr,
- plastické deformace,

- nepravidelné jemné trhliny,

- snížené protišmykové vlastnosti.

Při výstavbě vozovek se tato vrstva používá na uzavření 
povrchu nové úpravy, nebo jako ochranná vrstva pružné 
membrány.

Emulzní kalové vrstvy nezvyšují únosnost vozovky. 
V případě využití technologických úprav k vyplnění 
podélných kolejí je životnost závislá na příčinách vzni
ku deformací. Příčné a podélné trhliny, které vlivem tep
lotních změn mění svojí šířku, musí být předem ošetřeny 
dle TP 115.

Použití emulzních kalových vrstev je vhodné i po lokál
ních opravách k dosažení jednotného povrchu, jako 
úprava snižující hladinu hluku v místech, kde v důsled
ku daných okrajových podmínek je omezena tloušťka 
pokládané vrstvy. Provádějí se na asfaltové vrstvy všech 
typů (kromě AKD a litého asfaltu), jakož i na všechny 
druhy vozovek podle ČSN 73 6130 čl. 4.2.

27.1.2 Způsobilost

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro provádění 
emulzních kalových vrstev podle MP RSJ-PK 
č.j.23614/96-230 ve znění změny č.j. 26236/97-120, 
29693/98-120 a pozdějších změn.

27.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Souhlas se zdroji dodávek kameniva, asfaltových pojiv 
a přísad uděluje objednatel/správce stavby před 
zahájením stavby. Žádné ostatní materiály nesmí být po
užity bez jeho písemného vyjádření. Případné vzorky 
jednotlivých materiálů se odeberou podle jeho pokynů.

Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci 
stavby jakost použitých materiálů, podle zákona č. 
22/97 Sb. a nařízení vlády č. 178/97 Sb., prohlášením 
o shodě včetně protokolů o provedených zkouškách s je
jich výsledky a posouzením splnění kvalitativních para
metrů podle příslušných ČSN, TP a TKP. Dále musí 
zhotovitel doložit doklady o splnění zvýšených a dalších 
technických požadavků dle ČSN,TP, TKP a ZTKP.

27.2.1 Kamenivo

Musí být stejnoměrné kvality, drcené a tříděné na poža
dované frakce, obsahující zdravé, pevné a trvanlivé 
částice. Veškerý materiál musí být čistý, bez příměso- 
vých částí a organických látek.

Pro provádění emulzních kalových vrstev lze použít ka
menivo třídy A a B podle ČSN 72 1512.

Kamenivo musí dále vyhovovat požadavkům ČSN 73 
6130 a těchto TKP.

Každá dodávka kameniva musí být doložena dodacím 
listem od výrobce obsahujícím zejména určení třídy 
a potvrzení zaručené jakosti, že odpovídá prohlášení 
o shodě a protokolům s výsledky zkoušek ajejich posou
zením. Dodací list musí být podepsán odpovědným pra
covníkem výrobny kameniva .

27.2.2 Pojivo

Použijí se asfaltové kationaktivní emulze na bázi silnič
ních asfaltů, příp. asfaltů modifikovaných polymery. 
Druh i vlastnosti pojiv musí splňovat příslušná ustano
vení ČSN 65 7201, ČSN 65 7206, ČSN 73 61 30 

a TP 102. Speciální asfaltové emulze na bázi modifiko
vaných asfaltů musí odpovídat příslušným podnikovým 
normám výrobce vč. způsobu jejich použití.

Posouzení vlastností pojivá musí být provedeno také 
z hlediska požadavků ekologické nezávadnosti a TP 
105.

Každá dodávka emulze musí být doložena dodacím lis
tem od výrobce obsahujícím zejména hmotnost do
dávky a potvrzení zaručené jakosti, že odpovídá prohlá
šení o shodě a protokolům s výsledky zkoušek ajejich 
posouzením.

Dodací list musí být podepsán odpovědným pracovní
kem výrobny pojivá a musí být předložen objed
nateli/správci stavby.

2



27.2.3 Přísady

Druh a množství přísad (urychlovače, zpomalovače, 
zvýšení přilnavosti atd.) se řídí pokyny výrobce a musí 
být stanoveno průkazními zkouškami.

Každá dodávka musí být doložena dodacím listem od 
výrobce obsahujícím zejména potvrzení zaručené jakos
ti, že odpovídá prohlášení o shodě a protokolům s vý
sledky zkoušek a jejich posouzením.

U přísad, které nejsou stanovenými výrobky dle nařízení 
vlády č. 178/97Sb., musí zhotovitel předem doložit ob
jednateli/správci stavby jejich jakost prohlášením sho
dy, podle MP RSJ-PK oblast 2.3.2 ostatní výrobky, 
včetně protokolů s výsledky zkoušek a posouzením spl
nění kvalitativních parametrů podle přísl. ČSN, TP, 
podnikových předpisů výrobců, těchto TKP, příp. 
ZTKP.

27.2.4 Složení směsi

Výsledná kvalita emulzních kalových vrstev závisí na 
správném výběru materiálů a složení směsi.

Směs se skládá z hrubého a drobného drceného kameni
va, asfaltové emulze, vody a přísad na zlepšení přilna
vosti a na regulaci procesu štěpení.

Zrnitost jednotlivých druhů směsi kameniva a obsah as
faltu v suché směsi po vyštěpení vody jsou uvedeny 
v ČSN 73 6130.

Velikost maximálního zrna ve směsi kameniva musí být 
volena v závislosti na tloušťce kladené vrstvy.

Doporučuje se používat:

- směs 0/4 mm k uzavření a ochraně povrchu u vozovek 
tříd dopravního zatížení IV - VI,

- směs 0/8 mm a 0/11 mm k uzavření a ochraně povrchu 
a ke zlepšení protišmykových vlastností u vozovek 
všech tříd dopravního zatížení,

- při vyrovnání nerovností příčného profilu hloubky do 
15 mm přednostně směs 0/4 mm, při hloubkách vět
ších pak směs 0/8 mm, resp. 0/11 mm.

Vybraný druh směsi musí být přesně určen ve smlouvě 
o dílo.

Pro vyrovnání příčného profilu je nutné používat vý
hradně emulze na bázi polymerem modifikovaných as
faltů.

Obsah pojivá se doporučuje volit při spodní hranici roz
sahu daného ČSN 73 6130.

27.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit techno
logický předpis k odsouhlasení objediíateli/správci 
stavby.

27.3.1 Strojní vybavení

Veškeré strojní vybavení a zařízení související s prace
mi musí být odsouhlaseno objedriatelem/správcem 
stavby a musí být udržováno v dobrém provozním stavu.

27.3.1.1 Míchací zařízení

Je nutno využívat mobilní zařízení, které obsahuje jed
notlivé zásobníky na směs kameniva, asfaltovou emulzi, 
vodu a přísady.

Zařízení musí zajistit správné dávkování jednotlivých 
komponentů, dokonalé obalení směsi kameniva a přísad 
asfaltovou emulzí a regulovatelné kontinuální dávková
ní hotové směsi do kladecího rámu, aby nedocházelo 
k jeho přeplňování nebo naopak nedostatku plnění.

27.3.1.2 Kladecí rám

Obdélníkové kladecí rámy musí umožňovat kladení 
směsi v různých šířkách. Pro dodržení tloušťky po
kládané vrstvy musí mít nastavitelnou štěrbinu. Rám 
musí být vybaven nejméně jednou gumovou ocelovou 
stěrkou pro urovnání položené směsi. Pro pokládku 
směsí typu EKZS podle ČSN 73 6130 musí být rámy vy
baveny šnekovými hřídeli, zajišťujícími dopravu směsi 
v příčném směru při současném omezení možnosti roz- 
mísení.

U rámů pro vyplňování podélných kolejí se požaduje ta
kový tvar a uspořádání vodících a stíracích plechů a lišt, 
který zajišťuje umístění hrubých frakcí do střední, nej
hlubší části koleje a drobného kameniva do krajů k dosa
žení min. výškových rozdílů.

27.3.1.3 Válce

V případě použití hutnících prostředků se využívají pneu- 
malikové válce s dostatečnou rychlostí (8-10 km.h'1).

27.3.2 Personální obsazení

Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu zařízení zkušené 
a zodpovědné pracovníky. Při provádění prací musí být 
na stavbě přítomen pověřený zástupce zhotovitele (viz. 
Všeobecné dodací podmínky čl. 15.1.).

27.3.3 Příprava podkladu

Podklad musí být dostatečně pevný, únosný a rovný.
V dostatečném časovém předstihu musí být opraveny 
výtluky, trhliny, otevřené spáry a lokální nerovnosti. 
Rovnost povrchu podkladu v podélném a příčném smě
ru po vyrovnání nerovností musí odpovídat ustanove
ním ČSN 73 6130.

Způsob a rozsah úprav podkladu stanoví dokumentace 
stavby, smlouva o dílo, specifikace objednatele příp. 
správce stavby.

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

Bezprostředně před prováděním prací se povrch podkla
du očistí od uvolněných zrn kameniva, hlíny, prachu a ji
ných nečistot umytím proudem vody a zametením. 
Současně se provede ochrana vpustí, šachet a jiných 
inženýrských sítí, mostních závěrů a pod. jejich zakry
tím nebo jiným vhodným způsobem.

Před zahájením pokládky je nutný souhlas objednate
le/správce stavby se stavem a připraveností podkladu.
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27.3.4 Provádění prací

Emulzní kalové vrstvy se kladou zpravidla za omezené
ho silničního provozu. Přesné podmínky postupu prací 
odsouhlasí objednatel/správce stavby (TKP kap. 1 - 
Všeobecně čl. 1.8.7.- 1.8.11.).

27.3.4.1 Výroba a pokládka směsi

Jednotlivé frakce, resp.směsi kameniva musí být skla
dovány odděleně na zpevněném podkladu.

Bezprostředně před zahájením prací je kladeč naplněn 
jednotlivými materiály. Pomocí dávkovacího zařízení 
jsou podle schváleného složení směsi postupně dopra
veny do míchačky jednotlivé složky materiálů a zde 
dokonale promíchány.

Množství záměsové vody se mění v závislosti na vlh
kosti kameniva v rozmezí 6 - 15 % hmotnosti suchého 
kameniva. Optimální dávkování vody zaručuje snadné 
rozprostření směsi na vozovce a přilnutí k podkladu.

Výpustním otvorem míchačky je směs kontinuálně vy
pouštěna do taženého kladecího rámu a bezprostředně 
položena na podklad.

Pomocí nastavitelné štěrbiny rámu se kašovitá směs roz
prostře v požadované tloušťce a profilu.

V míchačce pokladače ani kladecím rámu nesmí dochá
zet k vytvoření shluků předčasně vy štěpené směsi.

Urovnání a uhlazení směsi je provedeno stěrkami. Při 
výrobě a pokládce je nutno dbát na rovnoměrnou kon
zistenci a zabarvení čerstvé směsi i položené vrstvy.' 
Směs se klade zásadně strojním způsobem. Pouze v mís
tech obtížného vyrovnání příčného profilu a v místech, 
kde není strojní pokládka možná, lze práce malého roz
sahu provádět ručně.

Zvláštní pozornost musí být věnována podélným a příč
ným pracovním spojům. Při pokládce více vrstev musí 
být spoje v jednotlivých vrstvách nad sebou posunuty 
min. o 20 cm.

Asfaltová emulze začíná štěpit během několika minut 
(1,5 až 6,0 min.) po kontaktu s vrstvou kameniva v zá
vislosti na druhu kameniva a klimatických podmínkách.

Proces štěpení nesmí začít před rozprostřením směsi. 
Průvodním jevem štěpení emulze je vylučování vody na 
povrchu položené směsi a přechod z původně hnědé bar
vy na tmavohnědou až černou.

Po vyštěpení a ztuhnutí směsi lze vozovku s dokonče
nou úpravou uvolnit pro dopravu.

Za obvyklých podmínek při použití kationaktivních 
emulzí činí tato doba 30 - 45 min., max. však 4 hodiny.

Pojíždění a dohutnění položené vrstvy silničním provo
zem je nezbytným technologickým požadavkem pro 
dosažení potřebné kvality úpravy.

Potřebné omezení rychlosti (na 30 - 60 km.h'1) a dobu je
jího trvání navrhne zhotovitel podle typu použité směsi, 
klimatických a místních podmínek objednateli/správci 
stavby k odsouhlasení.

27.3.4.2 Hutnění

Hutnění položených úprav se zpravidla neprovádí. 
V případě provádění prací v úsecích se silně kanalizova- 
nou dopravou nebo u staveb s vyloučením silničního 
provozu je nutno nahradit silniční provoz pojížděním 
pneumatikovým válcem.

Pojíždění se provádí 5 - 6 pojezdy každým místem úpra
vy a musí být zahájeno ihned po vyštěpení emulze (cca 
po 30 - 45 min.).

27.3.4.3 Dokončovací práce

Příp. nepřichycená zrna kameniva se odstraní zamete
ním nebo odsáváním po 1 - 2 dnech podle druhu emulzní 
kalové vrstvy a podle povětrnostních podmínek.

Do té doby bude provoz na vozovce omezen podle návr
hu zhotovitele a odsouhlasení objednatele/správce 
stavby.

27.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

27.4.1 Dodávky materiálů

Veškeré materiály jsou zpravidla dodávány od výrobce 
přímo na skládku stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku dodávky, 
aby ve výrobně a na staveništi byly k dispozici pouze 
materiály, které odpovídají požadavkům smlouvy o dílo 
(viz TKP kap. 1 - Všeobecně, čl. 1.5.1).

27.4.2 Skladování

Pro skladování kameniva musí být připraveny zpevněné 
skládky kameniva, které umožní oddělené skladování 
jednotlivých frakcí, resp. směsí kameniva.

Emulze, pokud je to nutné, se skladuje pouze po dobu 
stanovenou výrobcem a v nádržích k tomu určených. 
Hotovou směs nelze skladovat ani přepravovat.

Přísady se skladují dle pokynů jejich výrobce.

27.4.3 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky směsi, t.j. zkoušky štěpení, konzoli- 
dace a přilnavosti (dle TP 102) vč. určení druhu a množ
ství přísad a vody, zajišťuje zhotovitel. Doložením 
prohlášení shody (viz MP RSJ-PK oblast 2.3.2 ostatní 
výrobky) včetně protokolů s výsledky průkazních zkou
šek směsi a posouzením splnění kvalitativních paramet
rů podle požadavků ČSN, TP a těchto TKP prokáže 
objednateli/správci stavby vlastnosti kalové směsi. Pří
lohou je prohlášení o shodě výrobců emulze, kameniva 
a přísad včetně protokolů s výsledky zkoušek a posouze
ním splnění kvalitativních parametrů podle příslušných 
ČSN, TP a těchto TKP a doklad o splnění zvýšených 
a dalších technických požadavků dle ČSN, TP, TKP 
a ZTKP.

Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způ
sobilostí podle MP RSJ-PK č.j. 19160/95-230 ve znění 
č.j. 22785/96-230, 29693/98-120 a pozdějších změn.
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Tato laboratoř musí být odsouhla
sena objednatelem/správcem 
stavby.

Prohlášení shody a průkazní 
zkoušky ve formě laboratorní 
zprávy o zkouškách musí být pře
dány nejpozději 14 dní před 
zahájením prací . Objedna
tel/správce stavby se k nim musí 
vyjádřit do 7 dnů.

Pokud se nemění druh kameniva 
a pojivá mohou být v průběhu ka
lendářního roku použity jedny 
průkazní zkoušky se souhlasem 
objednatele/správce stavby.

27.5 ODEBÍRÁNÍ VZOR
KŮ A KONTROL
NÍ ZKOUŠKY

27.5.1 Všeobecně

Zkoušky zahrnují:

Tabulka č. 1 Druh a rozsah kontrolních zkoušek:

Druh zkoušky Min. četnost

(1 zkouška na počet tun směsi, 
min. však jedenkrát na stavbu)

■kamenivo zrnitost 100 t
odplavitelné částice 100 t
tvarový index 500 t

emulze obsah asfaltu lx na každou dodávku je-li
zbytek na sítě menší než 100 t, nebo lx na

viskozita
každých 100 t dodávky

skladovatelnost
stroje dávkování kameniva 1x denně

dávkování emulze lx denně
směs obsah asfaltu po extrakci lx denně

zrnitost kameniva po extrakci lx denně
hotová úprava*' průměrná tloušťka vrstvy dle ČSN 73 6130

rovnoměrnost pokládky průběžně vizuálně
barva směsi průběžně vizuálně
celistvost příčných a podélných spár a spojů průběžně vizuálně
rovnost povrchu dle ČSN 73 6130

protišmykové vlastnosti dle ZTKP nebo smlouvy o dílo

Pozn.

') Zkoušky hotové úpravy jsou zároveň přejímacími zkouškami- odběr vzorků,

- dopravu vzorků z místa odběru 
do zkušebny,

- provedení zkoušky vč.zkušebního protokolu.

Každý vzorek musí být označen popisem a následující
mi informacemi:

- původ vzorku, název stavby, označení typu směsi,

- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru,

- komu je vzorek určen, adresa.

27.5.2 Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zjiště
ní, zda jakostní vlastnosti stavebních hmot, směsí a ho
tové úpravy odpovídají smluvním požadavkům 
(zejména TKP a ZTKP), prohlášením o shodě a průkaz
ním zkouškám. Zhotovitel je povinen zajistit provádění 
kontrolních zkoušek v požadovaném rozsahu dle tab. 1. 
Výsledky zkoušek se protokolují a jsou součástí staveb
ního deníku a dokladů pro převzetí prací.

Kontrolní zkoušky hotové úpravy jsou v ČSN označo
vány jako přejímací.

Zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí 
podle MP RS.T-PK č.j. 19160/95-230 ve znění č.j. 
22785/96-230, 29693/98-120 a pozdějších změn. Tato 
laboratoř musí být odsouhlasena objednatelem/správ
cem stavby.

Objednateli/správci stavby nebo jím pověřené osobě 
musí zhotovitel umožnit přístup do laboratoří, na stave
niště, do skladů.

Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem/správcem stavby 
čas a místo zkoušky. Objednatel/správce, stavby sdělí 
nejméně 24 hodin předem, ze se hodlá zkoušky zúčast
nit. Jestliže se ke zkoušce nedostaví, může zhotovitel

zkoušku provést. Poté předá objednateli/správci stavby 
výsledky zkoušek písemně a ten je musí považovat za 
správné.

27.5.3 Kontrolní zkoušky zajišťované objed
natelem

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti výsledků zkoušek zhotovitele je objednatel opráv
něn provádět zkoušky podle vlastního systému kontroly 
jakosti (viz Všeobecné dodací podmínky). Provádí je 
buď ve vlastní laboratoři neboje zadává u jiné nezávislé 
laboratoře.

Pro hrazení nákladů na odběr vzorků a na zkoušky platí 
příslušné články Všeobecných dodacích podmínek 
(čl.36.1. a další) uvedené též v TKP kap. 1 - Všeobecně.

27.5.4 Metodika zkoušek

Množství spotřebovaného materiálu se kontroluje podle 
dodacích listů a celkové provedené výměry. Průměrná 
tloušťka vrstvy se prokazuje na základě spotřeby směsi 
v kg.m'2

Složení směsi se posuzuje z hlediska :

- obsahu asfaltu po extrakci,

- zrnitosti kameniva po extrakci,

Hotová úprava se posoudí vizuálně.

Rovnost povrchu se měří dle ČSN 73 6175.

Protišmykové vlastnosti se měří podle ČSN 73 6177 
metodou odsouhlasenou objednatelem/správcem 
stavby.
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27.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

27.6.1 Složení směsi

Povolené odchylky od čáry zrnitosti a obsahu asfaltu od
souhlasených průkazních zkoušek jsou uvedeny v tab. 2.

Tabulka č. 2 Povolené odchylky

Počet výsledků zkoušek Jednotlivá 
zkouška (%)

Aritmetický průměr (%)

2-4 5-9 10 a více
Propad na sítě

4 mm ±10 ±8 ±7 ±6
2 mm ±8 ±6 ±5 ±4
0,09 mm ±5 ±4 ±3 ±2

obsah asfaltu :

EKZJ, EKZH, EKZU ±0,8 ±0,6 ±0,5 ±0,4
pro EKZS ±0,6 ±0,5 ±0,4 ±0,35

Je-li ve smlouvě o dílo stanoveno, resp. nařídí-li to ob
jednatel/správce stavby, mohou být zkoušky složení 
směsi provedeny na jádrových vývrtech.

27.6.2 Hotová úprava

Nerovnosti v podélném směru nesmí být větší než ne
rovnosti původního povrchu před provedením úpravy.

Hodnoty nerovností v příčném směru musí odpovídat 
ustanovení ČSN 73 6130.

Podélné pracovní spoje nesmějí omezit odvádění povr
chové vody.

27.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Emulzní kalové vrstvy se provádějí při teplotě ovzduší 
nejméně +10“ C ve stínu, přičemž teplota vzduchu za 
posledních 24 hodin nesmí klesnout pod +5” C. Teplota 
podkladu musí být větší než +5“ C. s tendencí stoupat. 
Hrozí - li nebezpečí mrazu do 24 hodin po pokládce,Je 
nutno práce zastavit.

Za optimální je považována teplota v rozmezí 15" - 25“ C.

Úpravy nelze provádět za deště, resp. je - li na povrchu 
podkladu souvislý vodní film. Pokládku však lze 
provádět na vlhký povrch.

27.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá 
zhotovitel objednateli/správci stavby přejímací doklady 
v rozsahu přiměřeně odpovídajícímu TKP kap.l - Vše
obecně či. 1.7.2. t.j. zejména stavební deník a zprávu 
o hodnocení jakosti díla. Její přílohou bude dokumenta
ce prokazující kvalitu použitých materiálů a protokoly 
o zkouškách a měřeních.

Objednatel/správce stavby, resp. jím pověřená právnic
ká nebo fyzická osoba provede celkové hodnocení 
provedených prací a porovnání výsledků s požadavky 
těchto TKP, příslušných ČSN, TP, smlouvy o dílo, resp. 
specifikace prací objednatele.

Podkladem pro celkové hodnocení bude také výsledek 
vizuálního posouzení provedeného objednatelem/správ
cem stavby, výsledky zkoušek objednatele a vyjádření 
správce stavby k činnosti zhotovitele.

Přejímací řízení u emulzních kalových vrstev nebude 
zahájeno dříve než 7 dnů po dokončení prací nebo uve
dení úpravy do provozu.

V případě, že emulzní kalové vrstvy jsou součástí (jed
ním z objektů) větší stavby, provede se odsouhlasení 
zhotovených prací podle TKP kap. 1, či. 1.7.1. Převzetí 
prací pak proběhne v rámci převzetí prací pro celé dílo 
(nebo jeho část) ve shodě s požadavky objednatele, které 
jsou uvedeny ve smlouvě o dílo pro celou stavbu.

27.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

27.10 EKOLOGIE

Podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., o technických po
žadavcích na stavební výrobky je každý výrobce 
povinen dokladovat, že výrobek není škodlivý z hledis
ka ekologického.

Asfaltové emulze používané pro emulzní kalové vrstvy 
jsou obvykle ekologicky nezávadné (viz TP 105).

Zvláštní pozornost musí být věnována otázce hlučnosti 
při nasazení stavebních strojů s přihlédnutím k charakte
ru okolní zástavby.

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při 
manipulaci se škodlivými látkami a následně při 
zneškodňování odpadů postupovat zejména v souladu 
se zákonem 138/73 Sb.,14/98 Sb., 125/97 Sb. a provádě
cími vyhláškami a TP 105.

Pro provádění prací dále platí pokyny uvedené v TKP 
kap. 1 - Všeobecně čl. 1.11.

27.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 65 7201 - 1968 Asfalty cestné ropné

- změna a (1968)
- změna b (1982)

ČSN 65 7206 - 1975 Polofúkané cestné asfalty

- změna a (1979)
ČSN 72 1511 - 1990 Kamenivo pro stavební účely 

Základní ustanovení (1992)
- změna 1 (1992)

ČSN 72 1512 - 1990 Hutné kamenivo pro stavební 

účely
Technické požadavky

ČSN 73 6114 - 1994 Vozovky pozemních komunikací 

Základní ustanovení pro navrho
vání

ČSN 73 6130 - 1994 Stavba vozovek. Emulzní kalové 

vrstvy
ČSN 73 6175 - 1995 Měření nerovnosti povrchů vo

zovek
- změna 1 (1996)
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ČSN 73 6177 - 1996 Měření a hodnocení protišmyko
vých vlastností povrchů vozovek 

ČSN 65 7089 - (1999) Stanovení přilnavosti asfalto

vých pojiv ke kamenivu
TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých

vozovek - 1997
TP 96 - Vy správky vozovek tryskovou meto

dou - 1997
TP 102 - Asfaltové emulze - 1998
TP 105 - Nakládání s odpady vznikajícími při

technologiích používajících as
faltové emulze bez obsahu dehtu
- 1998

TP 115 - Opravy trhlin na vozovkách s asfalto
vým krytem - 1999

Resortní systém jakosti v oboru pozemních komunika
cí, MD ČR - OPK, č.j. 18074/94
- 230 a ve znění pozdějších změn

MP RSJ-PK v oblasti zkušebnictví, MD ČR - OPK, 
č.j. 19160/95 - 230, ve znění č.j. 
22785/96 - 230, 29693/98-120 
a pozdějších změn

MP RSJ-PK v oblasti provádění silničních a stavebních 
prací, MD ČR - OPK, č.j. 
23614/96-230, věznění 
29693/98-120 a pozdějších zrněn

MP RSJ-PK k zavádění RSJ v oboru pozemních ko
munikací, MDS ČR, č.j. 
26236/97 - 120, ve znění 
29693/98-120 a pozdějších 
změn

MP RSJ-PK v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky, MDS
ČR, č.j. 23621/98 - 120, ve zně

ní pozdějších zrněnn
TePo pro údržbu a opravy silnic a městských

komunikací - IMOS 1993.

v
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