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28.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustano
vení, definic, pokynů a doporučení uvedených v TKP 
kap. 1 - Všeobecně. Kapitola obsahuje ustanovení o mate
riálech, technologických postupech a zkoušení při prová
dění mikrokoberců za studená při opravách, údržbě 
a výstavbě vozovek a ostatních dopravních ploch. Pokud 
stavební práce, uvedené v této kapitole, nejsou součástí 
větších staveb vyžadujících stavební povolení, a jedná se 
o jednoduché stavby s menším rozsahem prací, kde postačí 
pouze oznámení stavebnímu úřadu, připouští se vypraco
vání zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjednoduše
né dokumentace určí objednatel podle nezbytných potřeb 
příslušné stavby případ od případu (viz Směrnice pro do
kumentaci staveb PK). Zpravidla postačí uvést v nabídce 
specifikaci prací s potřebným technickým popisem, která 
se ve smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. 
Technický popis a podmínky na dodržování kvality musí 
odpovídat TKP, ČSN, a dalším technickým předpisům.

28.1.1 Stavební zásady
Mikrokobercem prováděným za studená se rozumí 
v souladu s ČSN 73 6130 asfaltová vrstva ze směsi ka
meniva, emulze na bázi polymerem modifikovaného 
asfaltu a dalších přísad, jejíž tlouštka je větší než tloušť
ka vrstvy emulzního kalového zákrytu.

Mikrokoberce prováděné za studená jsou vhodné pro 
vyrovnání příčného profilu a uzavření krytu vozovek 
třídy dopravního zatížení I - IV a dopravních ploch, 
když tyto plochy vykazují:

— korozi povrchu
— zvýšený otěr
- plastické deformace v př íčném profilu
- nepravidelné jemné síťové trhliny
- snížené protišmykové vlastnosti
— vysokou hlučnost
Při výstavbě lze tyto vrstvy využít i na uzavření povrchu 
nové úpravy.

Mikrokoberce prováděné za studená nezvyšují únosnost 
vozovky.

V případě využití pro vyplnění podélných kolejí je ži
votnost závislá na příčinách vzniku deformací, které 
musí být zjištěny diagnostickým průzkumem a zohled
něny v dokumentaci.

Příčné a podélné trhliny, které vlivem teplotních změn 
mění svoji šířku, musí být předem ošetřeny.

Použití mikrokoberců za studená je vhodné i po lokálních 
opravách k dosažení jednotného povrchu, dále jako úpravy 
snižující hladinu hluku a v místech, kde v důsledku daných 
podmínek je omezena tlouštka pokládané vrstvy.

Kladou se převážně na asfaltový povrch vrstev všech 
druhů a typů s výjimkou AKD, pokud mají být zacho
vány jeho drenážní vlastnosti, jakož i na cementobeto- 
nové kryty, staré dlažby a ostatní vrstvy dle 
ČSN 73 6124, 73 6125, 73 6127, 73 6128.

28.1.2 Systém řízení jakosti
Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při výrobě a provádění mikrokoberců za studená 
podle Metodického pokynu RSJ-PKč.j. 23512/95-230.

K dokumentaci systému jakosti musí být přiložen i tech
nologický postup upravený pro dané podmínky stavby.

28.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

Souhlas se zdroji dodávek kameniva a pojivá uděluje 
stavební dozor před zahájením stavby.

28.2.1 Kamenivo
Musí být stejnoměrné kvality, drcené a tříděné na poža
dované frakce, které obsahují zdravé, pevné a trvanlivé 
částice s ostrými a pevnými hranami. Veškerý materiál 
musí být čistý bez jílovitých příměsí a organických látek. 

Pro provádění mikrokoberců za studená lze použít kame
nivo třídy A a B podle ČSN 72 1512. Kamenivo musí dále 
min. vyhovět technickým požadavkům, které jsou uvedeny 
a předepsány ČSN 73 6130 pro úpravy typu EKZS. 

Použije se kamenivo s otlukovostí dle ČSN 72 1175

K0< 17%, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 
Každá dodávka kameniva (auto, vagon apod.) musí být 
doložena osvědčením o jakosti, obsahujícím jednotlivé 
kvalitativní parametry dle ČSN 72 1512, resp. 73 6130, 
určení třídy a podpis zodpovědného pracovníka výrobny.

Kromě těchto hodnot v osvědčení o jakosti musí být 
doložen druh horniny a výsledky zkoušky přilnavosti 
použitého pojivá ke kamenivu.

28.2.2 Pojivo
Použije se pouze kationaktivní emulze na bázi asfaltů 
modifikovaných polymery.

Pro výrobu emulzí je nutno používat výhradně asfalty se 
zaručenou emulgovatelností z vhodných ropných zdrojů 
s vysokou výtěžností asfaltů standartní kvality.

Diuh emulze ajejí vlastnosti musí splňovat hodnoty dle tab.č. 1.

Tab. 1. Vlastnosti asfaltové kationaktivní emul
ze pro mikrokoberce

Jakostní ukazatelé Požadované vlastnosti 

emulze
Zkouší se dle

Vzhled kapalina hnědé až 
tmavě hnědé barvy, 
bez viditelných vloček 
vyštěpeného asfaltu

vizuálně

Obsah asfaltu
v emulzi v % hm.

63 - 68% ČSN 736130

Zbytek na sítě s oky
lmm v % hm

<0,5 ČSN 736130

Přilnavost emulze
ke kamenivu

min.90% povrchu 
kameniva

ČSN 657089

Skladovatelnost min. 4 týdny ČSN 736130

Průměrná velikost

střední částice v gm

max. 10 (informativní 
hodnota)

vizuálně
mikroskopem

Kyselost emulze pH 1 - 2 potencio-
metricky

Viskozita (Haake
VT01 při 40°C)

80 - 200 VTE 
(ca mPa.s)

ÖNORM C

9236
Vlastnosti asfaltu
získaného extrak
cí po vyštěpení 
emulze

bod měknutí KK > 35UC

zpětné přetvoření 
min. 40%

ČSN 657060
ÖNORM C 

9219

Výrobna pojivá vystaví osvědčení o jakosti pro každou 
dodávku.

Toto osvědčení udává výsledky všech zkoušek dle pří
slušného podnikového předpisu a hmotnost dodávky.
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Osvědčení musí dále obsahovat zejména hodnoty pene
trace, bodu měknutí KK, penetračního indexu, obsahu 
parafínu a zpětného elastického přetvoření vstupního asfal
tu modifikovaného polymerem a jeho obchodní název. 
Rovněž musí být uvedena polarita asfaltové emulze, obsah 
asfaltu v emulzi a její viskozita.

Osvědčení vč. podnikového předpisu musí být předlo
ženo zhotovitelem stavebnímu dozoru.

Druh pojivá, který hodlá zhotovitel použít, musí být určen 
a stavebním dozorem odsouhlasen před zahájením prací. 
Žádné další materiály nesmějí být použity bez jeho 
písemného vyjádření.

28.2.3 Přísady
Druh přísad a jejich množství (zejména urychlovače, 
zpomalovače jako regulátory doby štěpení, přísady pro 
příp. zlepšení přilnavosti pojivá ke kamenivu, cement 
II/A-S 32,5, příp. III/A 22,5 podle ČSN P ENV 197-1, 
voda ap.) musí být stanoveno v průkazních zkouškách.

28.2.4 Složení směsi
Zhotovitel zabezpečí správný výběr materiálů a složení 
směsi, na kterém závisí výsledná kvalita mikrokoberce.

Směs se skládá z hrubého a drobného drceného kameni
va, asfaltové emulze, cementu jako přísady na dosažení 
vysoké počáteční pevnosti směsi, záměsové vody a příp. 
přísad pro zlepšení přilnavosti a regulaci procesu štěpení.

Směsi pro obrusnou vrstvu musí být sestaveny se zřete
lem na vytvoření drsného povrchu. Návrh zhotovitele na 
provedení úpravy musí být odsouhlasen objednatelem. 

Frakcejednotlivých druhů kamenné směsi, obsah asfaltu 
v suché směsi po vyštěpení vody a obsah vody ve směsi 
jsou uvedeny v tab.č.2.

Tab. 2. Složení jednotlivých typů směsi

Druh směsi 0/4 0/6 0/8 0/11

1. obory zrnitosti kameniva

označení síta propad zrn v % hmotnosti kameniva

11 mm 100 90

8 mm 100 90-100 50-80

6 mm 100 90-100 35-70 30-60

4 mm 90-100 - - -
2 mm 30-60 30-60 25-55 20-45

009 mm 8-16 8-16 6-14 6-12

2. pojivo

druh zákl. asfaltu 
pro výrobu emulze A 80 

(A 200)

(A 65)
A 80 

(A 200)

(A 65)
A 80 

(A 200)

(A 65)
A 80,

obsah asfaltu 
v emulzi v % hm. 63-68 63-68 63-68 63-68

obsah pojivá v suché 
směsi v % hm. 7,0-9,5 5,5-8,5 5,0-7,5 4,5-6,5

3. přísady

voda max. 8 % hm.

ostatní dle údajů výrobce

Pozn. Příp. upravené čáry zrnitosti pro frakce 0/3, resp. 
0/5 musí v mezních čarách vyhovovat platným 
ustanovením Pokynů pro údržbu asfaltových vozo
vek - část Tenkovrstvé úpravy za studená, které 
vydal Výzkumný ústav silničního hospodářství 
Köln/R. v roce 1989. Tyto mezní čáry je nutno 
doložit stavebnímu dozoru př ed zahájením prací.

Velikost maximálního zrna ve směsi kameniva musí být 
volena v závislosti na tloušťce kladené vrstvy. Použití 
směsí a jejich množství určují tab.č.3. a tab.č.4.

Tab. 3. Použití jednotlivých typů směsi

Stav Druh poškození, Typ Složení vrstev
stávají- závada směsi

čího
krytu

porézní - otevřený povrch 0/4 pokládka jedné
kryt - koroze povrchu příp. nebo více vrstev

- úlet zrn kameniva 0/6

otěr - koroze povrchu 0/4 vyrovnávka+kryt
krytu - drobné nerovnosti 0/6 vyrovnávka+kryt, 

příp. pokládka 
jedné vrstvy

lokální - nestejnoměr. povrch 0/4 vyrovnávka+kryt

opravy
povrchu

- rozdílná drsnost 0/6 vyrovnávka+kryt

deťor- odfrézování

mace

- mírné plošné

nerovností 
povrchu vozovky

nerovnosti 0/6 vyrovnávka+kryt
- velké nerovnosti, 0/8 vyrovnávka+kryt

vytlačená místa 0/8+0/6 vyrovnávka 0/8 
+kryt 0/6

0/6+0/8 vyrovnávka 0/6 
+kryt 0/8

- podélné koleje 
do 15 mm hl.

- podélné koleje

0/6 vyrovnávka+kryt

do 30 mm hl. 0/8+0/6 vyplnění kolejí 
0/8+kryt 0/6

0/8 vyplnění kolejí 
+kryt

0/11+0/8 vyplnění kolejí
0/11+kryt 0/8

síťové - větší množství 0/4 vyrovnávka+kryt
trhliny jednotlivých trhlin příp.

0/6 vyrovnávka+kryt
- síťové trhliny 0/4+0/6 vyrovnávka+kryt

snížená - přesycení povrchu 0/6 pokládka jedné
drsnost pojivém a maltou resp. nebo více vrstev

- vyhlazené kamenivo 0/8

hluč- - cementobeton. kryt 0/4+0/6 pokládka ve více

nost vrstvách
krytu - dlažby a úpravy předem očištění

povrchů dle ČSN vodou pod
73 6124,73 6125, vysokým tlakem
73 6127,73 6128 0/4 membrána

0/6, 0/8 vyrovnávka 0/6 
nebo 0/8

0/6, 0/8 kryt 0/6 nebo 0/8

Pozn. Obsah pojivá pro směsi používané pro vyrovnání 
př íčného profiluje nutno volit př i spodní hranici 
normového množství stanoveného ČSN 73 6130.

Tab. 4. Minimální hmotnosti pokládané směsi 
ve vrstvě krytu

Typ směsi Min. hmotnost kg/mz

0/4 12

0/6 16

0/8 20
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Pozn. Při předpokladu dostatečně vyrovnaného příč
ného profilu podkladu nesmí být rozdíl skutečně 
zjištěné hmotnosti směsi vyšší než ±15% udané 
hodnoty.

28.3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

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

28.3.1.1. Míchací zařízení
Je nutno používat mobilní zařízení, které obsahuje jed
notlivé zásobníky na směs kameniva, asfaltovou emulzi, 
vodu, cement a ostatní přísady.

Zařízení musí zajistit správné dávkování jednotlivých 
komponentů, dokonalé obalení minerální směsi, cemen
tu a ostatních přísad asfaltovou emulzí a regulovatelné 
kontinuální dávkování hotové směsi do kladecího rámu, 
aby nedocházelo k jeho přeplňování nebo naopak k ne
dostatečnému naplnění.

28.3.1.2. Kladecí rám
Obdélníkové kladecí rámy musí umožňovat kladení 
směsi v různých šířkách. Pro dodržení tloušťky pokláda
né vrstvy musí mít nastavitelnou velikost štěrbiny.

Rám musí být vybaven šnekovými hřídeli pro zajištění 
dopravy směsi v příčném směru při současném zameze
ní možnosti jejího rozmísení a dále jednou gumovou 
nebo ocelovou stěrkou pro urovnání položené směsi.

U rámů pro vyplňování podélných kolejí se vyžaduje 
takový tvar a uspořádání vodících a stíracích plechů, 
které zajišťuje umístění hrubých frakcí do střední, nej
hlubší části koleje a drobného kameniva do jejích okra
jových částí k dosažení min. výškových rozdílů.

28.3.1.3. Válce
V případě použití hutnících prostředků se používají pneu- 
matikové válce s dostatečnou rychlostí (8-10 kmih).

28.3.2. Personální obsazení
Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu zařízení zkušené 
a zodpovědné pracovníky. Při provádění prací musí být 
na stavbě přítomen pracovník pověřený jednat se staveb
ním dozorem.

28.3.3. Příprava podkladu
Podklad musí být dostatečně pevný a únosný. V dosta
tečném časovém předstihu, tj. 4 - 8 týdnů, musí být 
opraveny výtluky, trhliny, otevřené spáry a lokální ne
rovnosti. Rovnost povrchu podkladu v podélném a příč
ném směru musí odpovídat ustanovením ČSN 73 6130 
pro technologii EKZS.

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

Současně musí být vhodným způsobem odstraněno nebo 
zakryto vodorovné značení.

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

Před zahájením vlastní pokládky je nutný souhlas objed
natele se stavem a připraveností podkladu.

28.3.4. Provádění prací
Mikrokoberce za studená se provádí zpravidla za ome
zeného dopravního provozu

V odůvodněných případech lze práce provádět za úplné 
uzavírky prováděného úseku. Podmínky pro provádění 
a postup prací upřesní stavební dozor podle konkrétních 
dopravních podmínek prováděného úseku.

28.3.4.1. Výroba a pokládka směsi
Bezprostředně před zahájením prací je kladeč naplněn 
jednotlivými materiály. Pomocí dávkovacího zařízení 
jsou podle schváleného složení směsi postupně dopra
vovány do míchačky kontinuálně jednotlivé složky ma
teriálů a zde dokonale promíchány.

Množství záměsové vody se mění v závislosti na vlhkos
ti kameniva a činí max. 8% hmotnosti suchého kameni
va. Optimální dávkování vody zaručuje snadné 
rozprostření směsi na vozovce a její přilnutí k podkladu. 
Výpustním otvorem míchačky je směs kontinuálně vy
pouštěna do taženého kladecího rámu a bezprostředně 
rozprostřena na podklad.

Pomocí nastavitelné štěrbiny rámu se kašovitá směs 
rozprostře v požadované tloušťce a profilu a stěrkou rá
mu se urovná.

V míchačce pokladače ani v kladecím rámu nesmí do
cházet k vytváření shluků předčasně vyštěpené směsi.

Dodatečné přidávání vody do směsi v kladecím rámu 
není dovoleno. Dorovnání a uhlazení směsi se provádí 
ručně gumovými stěrkami. Při výrobě a pokládce je 
nutno dbát na rovnoměrnou konzistenci a zabarvení čer
stvé 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 se souhlasem stavebního dozoru ručně. 

Zvláštní pozornost musí být věnována podélným a příčným 
pracovním spojům. Při pokládce více vrstev musí být spoje 
v jednotlivých vrstvách nad sebou posunuty min. o 20 cm. 
Průběžně je nutno věnovat pozornost i směrovému ve
dení pokládky.
Štěpení emulze začíná krátce no styku s kamenivem (1,0 
- 5,0 min.) v závislosti na druhu směsi a klimatických 
podmínkách.

Proces štěpení nesmí začít před rozprostřením směsi. 
Průvodním jevem štěpení emulze je vylučování vody na 
povrchu položené vrstvy, příp. na jejích stranách a pře
chod z původní hnědé barvy na tmavohnědou až černou.

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

Za obvyklých podmínek činí tato doba 20 - 40 min., max. 
však 60 min. Pojíždění a dohutnění položené vrstvy 
dopravním provozem je nezbytným technologickým po
žadavkem pro dosažení optimální kvality úpravy, a pro
to je nutno položené úpravy ihned po vyštěpení emulze 
uvolnit pro provoz a zabezpečit tak vytěsnění zbytkové 
vody z úpravy.

4



28.3.4.2. Hutnění
Hutnění položených úprav se zpravidla nepožaduje. 
V případě provádění prací v úsecích s usměrněnou těž
kou dopravou, u staveb s vyloučením dopravního pro
vozu a při provádění prací za mezních klimatických 
podmínek v podzimních měsících je nutno nahradit do
pravní provoz pojížděním pneumatikovým válcem, a to 
4-6 pojezdy každým místem úpravy ihned po vyštěpení 
emulze (cca po 20 - 30 min).

28.3.4.3. Dokončovací práce
Nepřichycená zrna kameniva se odstraní zametením ne
bo odsáním po 1 - 3 dnech v závislosti na počasí a inten
zitě dopravy.

Technologický úlet činí max. 1,5% hm.

Do doby odstranění volných zrn kameniva bude rychlost 
provozu na vozovce omezena podle nařízení stavebního 
dozoru.

28.4. DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮ
KAZNÍ ZKOUŠKY

28.4.1. Dodávka materiálů
Veškeré materiály jsou zpravidla dodávány od výrobce 
přímo na stavbu.

28.4.2. Skladování
Pro skladování kameniva musí být připraveny zpevněné 
skládky kameniva, které umožní oddělené skladování 
jednotlivých frakcí, resp. směsí kameniva. Ostatní ma
teriály (emulze, přísady, voda) jsou dodávány přímo do 
spotřeby.

Hotovou směs nelze skladovat ani přepravovat.

28.4.3. Průkazní zkoušky
Průkazními zkouškami prokazuje zhotovitel vlastnosti 
směsi. Výsledkem průkazní zkoušky je kontrola shody 
s požadavky těchto TKP a souvisejících technických 
norem. Přílohou průkazních zkoušek jsou osvědčení 
o jakosti kameniva a pojivá (viz odst. 28.2.1. a 28.2.2.). 

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 vyjádří do 7 dnů.

Pokud se nemění zdroj a druh kameniva a pojivá, mohou 
být se souhlasem stavebního dozoru v průběhu kalen
dářního roku použity jedny průkazní zkoušky.

28.5. ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROL
NÍ ZKOUŠKY

28.5.1. Všeobecně
Zkoušky zahrnují:

— 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 a místo stavby
— označení typu směsi
— kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru
— komu je vzorek určen, adresa

28.5.2. Kontrolní zkoušky
Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zajiš
tění shody jakostních vlastností stavebních hmot a hoto
vé vrstvy se smluvními požadavky a průkazními 
zkouškami.

Zhotovitel je povinen kontrolní zkoušky provádět v po
žadovaném rozsahu dle tab.č.5.

Výsledky zkoušek se protokolují a jsou součástí staveb
ního deníku.

Tab. 5. Druh a rozsah kontrolních zkoušek:

Druh zkoušky Min. četnost 
(jedna zkouška na 
počet tun směsi)

kamenivo: zrnitost 100 t

odplavitelné částice 500 t

tvarový index 500 t

pojivo: doba štěpeni 50 t

obsah asfaltu 500 t

bod měknutí asfaltu 
po extrakci

1.000 t

stroje: dávkování kameniva 2x denně

dávkování emulze 2x denně

směs: obsah asfaltu po 
extrakci

2x denně

zrnitost kameniva po 
extrakci

2x denně

hotová úprava: tloušťka vrstvy průběžně

rovnoměrnost
pokládky

průběžně

barva směsi průběžně

celistvost přič. 
a podél, spar a spojů

vizuálně průběžně

nerovnost povrchu dle smlouvy o dílo

protišmykové
vlastnosti

dle smlouvy o dílo

rovnost směrového 
vedení pokládky

vizuálně průběžně

Pozn: Při stavbách menšího rozsahu je nutno provést 
min. jednu kontrolní zkoušku za celou stavbu. 

Stavební dozor a jím pověřené osoby mají kdykoliv 
přístup do laboratoří, na staveniště, do skladů. 

Zhotovitel odsouhlasí se stavebním dozorem čas a místo 
zkoušky. Stavební dozor sdělí zhotoviteli nejméně 24 
hodin předem, že se hodlá zkoušky zúčastnit. Jestliže se 
ke zkoušce nedostaví, může zhotovitel provést zkoušku, 
jako by tam stavební dozor byl. Zhotovitel pak předá 
stavebnímu dozoru výsledky zkoušek písemně a ten je 
musí považovat za správné.

28.5.3. Zkoušky objednatele
K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti výsledků zkoušek zhotovitele provádí objednatel 
zkoušky podle vlastního systému kontroly jakosti. Pro
vádí je buď ve vlastní laboratoři nebo je 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 kapitole 1 TKP - Všeobecně.
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28.5.4. Metodika zkoušek
Množství spotřebovaného materiálu se kontroluje podle do
dacích listů a celkové provedené výměry. Průměrná tloušťka 
vrstvy se prokazuje na základě spotřeby směsi v kg/rn".

Složení směsi se posuzuje z hlediska:

- obsahu asfaltu po extrakci
- zrnitost kameniva po extrakci 
Hotová úprava se posuzuje vizuálně.
Nerovnost povrchu se měří dle ČSN 73 6175. 

Protišmykové vlastnosti se měří dle ČSN 73 6177.

28.6. PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

28.6.1. Složení směsi
Povolené odchylky od čáry zrnitosti a obsahu asfaltu 
odsouhlasených průkazních zkoušekjsou:

počet výsledků 
zkoušek

jednotlivá 
zkouška (%)

aritmetický průměr
2-4 1 5-9 1 10 a více

propad na sítě

6 mm ± 10 + 8 + 7 ±6

2 mm ±8 ±6 ±5 ±4

009 mm ±5 ±4 ±3 ±2

obsah asfaltu ±0,6 + 0,5 ±0,4 ±0,35

Je-li ve smlouvě o dílo stanoveno, resp. nařídí-li to sta
vební dozor, mohou být zkoušky složení směsi provede
ny i na jádrových vývrtech.

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

Hodnoty nerovností v příčném směru musejí odpovídat 
ustanovením ČSN 73 6130.

Podélné pracovní spoje nesmějí omezit odvádění povr
chové vody.

28.7. KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Mikrokoberce za studená se provádějí v období duben - 
říjen při teplotě ovzduší nejméně +10°C ve stínu, při
čemž 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 filtr. Pokládku však lze prová
dět na vlhký povrch.

28.8. ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá 
zhotovitel stavebnímu dozoru zprávu o výsledcích zkou
šek a o skutečném množství položené směsi.

Objednatel provede celkové zhodnocení provedených 
prací a porovnání výsledku s požadavky této kapitoly 
TKP a smlouvou o dílo, resp. objednávkou prací.

Podkladem pro celkové hodnocení je i výsledek vizuál
ního posouzení dokončené úpravy stavebním dozorem.

Přejímací řízení nebude zahájeno dříve než za 7 dnů po 
dokončení prací, resp. uvedení úpravy do provozu.

28.9. SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

28.10. EKOLOGIE

Obecné požadavky jsou uvedeny v kap. 1 TKP. Asfaltové 
emulze jsou prakticky ekologicky a zdravotně nezávadné.

Při provádění prací musí být dodrženy podmínky stano
vené dokumentací stavby a stavebním povolením. 
Zvláštní pozornost musí být věnována otázce hlučnosti 
při nasazení stavebních strojů s přihlédnutím k charak
teru okolní zástavby.

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při 
manipulaci se škodlivými látkami a následně při zneš
kodňování odpadů postupovat zejména v souladu s na
řízením vlády 513/92 Sb. a zákonem 138/73 Sb., 
238/91 Sb.

28.11. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 65 7060 - 1989 Ropné asfalty. Stanovenie bodu 
mäknutie krúžkom a guľ ôčkou 
(1.1.1989)

ČSN 65 7089 - 1982 Asfalty. Stanovenie pri! navosti 
asfaltových výrobkov ku kame
nivu (1.5.1982)

ČSN 65 7201 - 1968 Asfalty cestné ropné (1.5.1968)
- zmetá a (1.10.1968)
- změna b (1.07.1982)

ČSN 65 7206 - 1975 Polofúkané cestné asfalty (1.7.1976)
- zmetá a (1.11.1979)

ČSN 72 1175 - 1989 Stanovení mechanických vlast
ností kameniva (1.7.1990)

ČSN 72 1511 - 1990 Kamenivo pro stavební účely 
Základní ustanovení (1.1.1992)

- zmäia 1 (4/92)
ČSN 72 1512 - 1990 Hutné kamenivo pro stavební účely 

Technické požadavky (1.1.1992)
- změna 1 (3/95)

ČSN 73 61 14 - 1995 Vozovky pozemních komunikací 
Základní ustanovení pro navrhování 

ČSN 73 6124 - 1994 Stavba vozovek. Kamenivo 

stmelené hydraul. pojivém 
ČSN 73 6125 - 1994 Stavba vozovek. Stabilizované 

podklady
ČSN 73 6127 - 1994 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy 
ČSN 73 6128 - 1994 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy 
ČSN 73 6130 - 1994 Stavba vozovek. Emulzní kalo

vé vrstvy
ČSN 73 6175 - 1995 Meení nerovností povrchů vo

zovek
ČSN 73 6177 - 1996 Měření a hodnocení protišmyko

vých vlastností povrchů vozovek 
ČSN P ENV 197-1 - 1994 Cement. Složení, jakostní 

požadavky a kritéria pro stano
vení shody (Národní dodatek 
ND platný do doby vydání EN) 

Metodický pokyn k RSJ - PK v oblasti 2.2.2.
Provádění silničních a staveb
ních prací, č.j. 23512/95-230 
z 5.6.95
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ONORM C 9236 - 1991 Asfaltové emulze pro silniční 
stavby - Dynamická viskozita 
(Rakousko)

ÖNORM C 9219- 1990 Asfalty a dehty TP 69
Zkouška zpäného př etvoř ení mo
difikovaných asfaltů (Rakousko)

Pokyny pro údržbu asfaltových vozovek - část Tenko- 
vrstvé úpravy za studenavydané

Výzkumným ústavem silničního 
hospodářství Köln/R. - SRN 
v roce 1989.
Nakládání s odpady vznikajícími 
při technologiích používajících 
katioaktivní asfaltové emulze 
(1.10.1995)
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