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1 PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK

Technické podmínky stanovují zásady pro použití asfaltových membrán a výztužných prvků 
při výstavbě a opravách vozovek pozemních komunikací (dále jen PK), dopravních a jiných 

ploch.
Asfaltové membrány lze v konstrukci vozovky použít k prevenci a oddálení vývoje reflexních 
a smršťovacích trhlin. Výztužné prvky lze použít při opravě vozovky k prevenci a oddálení 
vývoje reflexních, smršťovacích a únavových trhlin a také trhlin vznikajících při napojování 
nové a staré vozovky (např. při rozšíření vozovky), při opravě pokleslých okrajů vozovek (při 
obnově vrstev krytu a při zesílení) a případně pro snížení tvorby trvalých deformací (příčné 
a podélné nerovnosti ve stopě vozidel).

Použitím membrán a výztužných prvků se ve výše uvedených případech zvyšuje životnost 
krytových vrstev vozovky.

2 TERMÍNY A DEFINICE

2.1 Základní pojmy
Základní a všeobecné pojmy z oblasti pozemních komunikací jsou uvedeny v ČSN 73 6100 
a v dalších citovaných a souvisejících normách, technických podmínkách nebo jiných 
předpisech.

2.2 Nové pojmy

Technické podmínky zavádějí nově tyto pojmy:

2.2.1 membrána - tenká mezivrstva z modifikovaného asfaltu vložená mezi dvě vrstvy 
vozovky. Přestože membrána obě vrstvy spojuje, umožňuje do určité míry jejich nezávislý 
pohyb. Tím dojde k omezení přenosu napětí a zejména ke kompenzaci vodorovných pohybů 
spodní vrstvy na trhlinách nebo spárách. V anglické terminologii se membrána označuje jako 
SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer). Součástí membrány může být netkaná 
textilie

2.2.2 výztužný prvek - vložená mezivrstva v konstrukci vozovky ve formě netkané 
a tkané textilie, sítě, mříže či pletiva vyztužující nebo oddělující sousední vrstvy

2.2.2.1 netkaná textilie (rouno) - ochranná vrstva membrány ze střižových vláken nebo 
výztužný prvek z nekonečných vláken (filamentů) spojených mechanicky, termicky nebo 
chemicky

2.2.2.2 tkaná textilie - výztužný prvek s tkanou skladbou nosných vláken bez přítomnosti 
uzlů

2.2.2.3 síť - výztužný prvek s pravidelnou skladbou nosných vláken stýkající se ve volných 
uzlech; síť je možno spojit s netkanou textilií obšitím nosných vláken, spojit s velmi tenkou 
polypropylenovou fólií nebo je na spodní části naneseno lepidlo chráněné ochranou 
odstranitelnou fólií

2.2.2.4 mříž - výztužný prvek s pravidelnou skladbou nosných vláken s pevnými uzly; 
vzájemnou polohu vláken nelze změnit; mříž je možno natavením spojit se tkanou nebo
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netkanou textilií nebo je na spodním líci naneseno lepidlo chráněné ochrannou 
odstranitelnou fólií

2.2.2.5 pletivo - výztužný prvek z kovového materiálu s pravidelnou skladbou nosných 
drátů s pevnými uzly; vzájemnou polohu drátů nelze změnit

2.2.3 asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin - vrstva nebo mezi- 
vrstva z asfaltových směsí se zvýšenou odolností proti šíření trhlin. Jde o vrstvu typu 
asfaltový koberec mastixový, asfaltový koberec tenký nebo mikrokoberec či nátěr. Vrstva má 
za nízkých teplot několikanásobně větší průtažnost než vrstvy z běžných směsí nebo 
materiálů, což přispívá ke zpomalení šíření trhlin při pohybech pod ní ležící vrstvy. V těchto 
směsích se používají vysoce modifikované asfalty, obvykle se přidávají rozptýlená vlákna 
nebo se k běžným materiálům přidává drcená guma z pneumatik - viz TP 148 Hutněné 
asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik

2.2.4 membrána jako obrusná vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin -
asfaltový nátěr s použitím silně modifikovaného asfaltu nebo nátěr s výztužnou netkanou 
textilií (z filamentů). V anglické terminologii se vrstva označuje jako SAM (Stress Absorbing 
Membrane).

3 POUŽITÍ MEMBRÁN A VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ

3.1 Použití membrán

3.1.1 Membrána je jedno z opatření při výstavbě PK sloužící k oddálení překopírování 
reflexních trhlin z cementem stabilizovaných a hydraulicky stmelených podkladních vrstev. 
Membrány je možno použít také při opravách cementobetonových krytů (při překrytí nebo 
zesílení asfaltovými vrstvami) nebo při opravách netuhých vozovek (opravě trhlin, výměně 
krytových vrstev, zesílení apod.) porušených smršťovacími (mrazovými) nebo reflexními 
trhlinami. Membránu jako obrusnou vrstvu lze použít jen v případě vyššího množství úzkých 
a vlasových trhlin (případně neznatelných trhlin, signalizovaných jen zvýšenou mezerovitostí 
vrstvy s pozdějším osycháním vlhkého povrchu).

3.1.2 Použití membrán při opravě vozovek musí předcházet diagnostika porušené 
vozovky s posouzením druhu a četnosti poruch, druhu, tlouštěk a kvality vrstev, spojení 
vrstev a posouzení únosnosti vozovky. V případě použití membrány na nové vozovce nebo 
na opravované vozovce s požadovaným zvýšením únosnosti vozovky (zesílením), musí být 
membrána zavedena do výpočtu a posouzení vozovky.

3.1.3 Membrány lze nahradit jinými (konkurenčními) metodami výstavby nebo opravy 
vozovek:
- nepoužitím cementem stabilizovaných nebo hydraulicky stmelených podkladů,

- vytvořením spár v cementem stabilizovaných a hydraulicky stmelených vrstvách ve 
vzdálenostech cca 3 m (např. proříznutím ztvrdlé vrstvy, vtlačením fólie, vsypáním písku 
nebo vstříknutím asfaltové emulze do úzké rýhy před zhutněním vrstvy apod.),

- uvolněním smršťovacích napětí při tuhnutí cementem stabilizovaných a hydraulicky 
stmelených vrstev, např. přehutněním vibračním válcem (cca po 24 h po položení),

- segmentováním (rozbitím) cementobetonového krytu brejkerem (gilotinou) na trhlinami 
a trhlinkami oddělené kry (viz TP 91),

- použitím vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin.
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3.1.4 O výběru vhodné technologie opravy bránící šíření trhlin rozhoduje řada kritérií. Při 
ekonomickém porovnávání je třeba zvážit náklady na realizaci, předpokládanou životnost 
provedené úpravy a celé vozovky. Významným kritériem je také rychlost opravy, kterou lze 
rovněž posoudit ekonomicky vyjádřením ztrát v silničním provozu.

3.2 Použití výztužných prvků

3.2.1 Použití výztužného prvku je jedno z opatření při opravách vozovek, které dokáže 
oddálit a zpomalit vznik reflexních trhlin v asfaltových vrstvách na podkladech 
stabilizovaných cementem a stmelených hydraulickými pojivý, na překrytém cemento- 
betonovém krytu, na asfaltové vozovce porušené smršťovacími (mrazovými) trhlinami, 
smykovými trhlinami na poklesech vozovky a zemního tělesa a v napojení rozšíření.

3.2.2 Při použití výztužných prvků je možné snížit tloušťky zesilovacích vrstev a případně 
omezit vývoj trvalých deformací krytu, např. lokálně mimořádně namáhaných úseků, jako 
jsou zastávky autobusů a trolejbusů, úseky před křižovatkami apod. Přehledné použití 
výztužných prvků, jejich minimální plošné hmotnosti a připevnění je uvedeno v tabulce 7.

3.2.3 Výztužné prvky se vyrábí z těchto materiálů: polyester, polypropylen, polyviny- 
lalkohol, sklo a kov. Použitý materiál ovlivňuje použití prvku a přípustnou teplotu následně 
pokládaných vrstev. Nátěr s výztužnou textilií lze použít jako obrusnou vrstvu jen v případě 
vyššího množství úzkých a vlasových trhlin (případně neznatelných trhlin, signalizovaných 
jen zvýšenou mezerovitostí vrstvy s pozdějším osycháním vlhkého povrchu) v dopravním 
zatížení VI až IV.

3.2.4 Použití sítí ze skelných vláken v jednotlivých pásech je obvykle vhodné k překrytí 
smršťovacích a reflexních trhlin do četnosti nejvýše 5 trhlin na 100 m délky vozovky. Tato 
oprava trhlin je nahraditelná přiznáním trhliny s vytvořením komůrky a jejím vyplnění zálivkou 
(viz TP 115); úprava však bude mít nižší (poloviční až třetinovou) životnost a ovlivňuje 
i celkovou životnost konstrukce vozovky. Při vyšší četnosti trhlin je vhodnější celoplošné 
použití membrány nebo výztužného prvku.

3.2.5 Použití celoplošné úpravy s použitím výztužných mříží nebo pletiv při překrytí 
cementobetonové vozovky musí být zdůvodněno nemožností použít segmentaci betonových 
desek (viz TP 91) a musí být vyváženo úsporami na přilehlých konstrukcích a objektech. 
Použití těchto výztužných prvků je možno nahradit užitím vrstvy se zvýšenou odolností proti 
šíření trhlin (viz např. TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy 
z pneumatik) nebo přiznáním spár v asfaltovém krytu s vytvořením komůrky a s vyplnění 
zálivkou při předpokládané nižší životnosti (6 až 10 let podle dopravního zatížení).

3.2.6 Použití výztužných sítí a mříží na očekávaných poklesech zemního tělesa (překrytí 
překopů, rýh, v rozšíření vozovky, na pohybech zemního tělesa) nesníží deformace zemního 
tělesa, omezí se trhliny a deformace budou rozneseny na větší plochu (omezí se ostrá hrana 
poklesu s trhlinami).

3.2.7 Použití výztužných mříží k oddálení nebo zabránění vzniku trvalých deformací při 
tloušťkách asfaltových vrstev nad 150 mm se nedoporučuje; účinnější je použití směsí 
odolných proti tvorbě trvalých deformací (viz TP 109).

3.2.8 Výztužné mříže a sítě lze použít při zesílení vozovek asfaltovými vrstvami pro 
snížení tloušťky zesilovacích vrstev (vrstvy mají nižší ohybovou tuhost a jsou částečně 
vyztuženy). S výhodou se použijí pro překrytí částí vozovky s výskytem síťových trhlin. I zde 
existuje jiné řešení odstraněním porušených asfaltových vrstev frézováním nebo 
odstraněním části tloušťky nestmeleného podkladu a položením nové asfaltové vrstvy, které 
zároveň vyšší ohybovou tuhostí sníží namáhání podloží.
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3.2.9 Spojovací postřik s výztužnou netkanou textilií o hmotnosti do 150 g/m2 lze použít 
k překrytí zestárnutých krytů s nepravidelnými trhlinami, musí však být zajištěno spojení 
porušeného krytu se spodními vrstvami (nedošlo ještě k vývoji mozaikových trhlin). Tato 
oprava je nahraditelná odstraněním obrusné vrstvy porušené nepravidelnými trhlinami.

3.2.10 Návrh výztužného prvku musí vycházet z diagnostiky vozovek s posouzením druhu 
a četnosti poruch, druhu, tloušťky a kvality vrstev, spojení vrstev, únosnosti vozovky 
a případně s posouzením stability zemního tělesa nebo s posouzením příčiny poklesů 
zemního tělesa. Použití výztužných prvků ve srovnání s technologiemi bez nich nezvyšuje 
únosnost celé vozovky (namáhání podloží) a nezabraňuje porušování zemního tělesa. Při 
návrhu výztužných prvků je také vždy třeba odstranit příčinu porušení vozovky a zemního 
tělesa.

3.2.11 Je na zvážení objednatele případně projektanta, kterou technologii se rozhodne 
použít. Zabudování výztužných prvků je velmi náročná technologie na dodržování 
předepsaného pracovního postupu. Bez ověření pracovního postupu zhotovitele a bez 
vytvoření podmínek pro zamezení poškození výztužných prvků při zabudovávání (poškození 
dopravou, pohybem chodců apod.) nelze tuto technologii použít. Při ekonomickém 
zhodnocení technologie ve srovnání s jinými technologiemi je třeba zvážit náklady na 
jednotlivé technologie, úspory na úpravách přilehlých konstrukcí a objektů, dobu funkčnosti 
opatření (dobu oddálení objevení se trhlin, životnost úpravy), náklady na údržbu, případně 
další opravu a náklady (ztráty) v silničním provozu.

4 TECHNICKÉ POŽADAVKY

4.1 Spojovací postřik

4.1.1 Membrána a výztužné prvky se kladou na spojovací postřik kationaktivní 
modifikovanou asfaltovou emulzí. Emulze pro spojovací postřik musí splňovat požadavky 
v tabulce 1.

4.1.2 Dávkované množství spojovacího postřiku pod membránu je 0,1 kg/m2 až 
0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu (podle textury a nasákavosti povrchu).

4.1.3 Dávkované množství pod výztužné prvky je v rozmezí od 0,15 do 1,1 kg/m2 
zbytkového asfaltu. Množství postřiku se určí na základě místních podmínek (podle textury 
povrchu) při dodržení údajů výrobce výztužného prvku. Základní dávkování rychleštěpné 
modifikované kationaktivní emulze pro jednotlivé typy výztužných prvků je uvedeno 
v tabulce 7.

4.2 Materiál pro membránu

4.2.1 Membrána je tenká vrstva modifikovaného asfaltu, který musí ve shodě s TP 115 
vyhovovat požadavkům uvedeným v tabulce 2. Membrány ze silně modifikovaného pojivá 
mají větší vratnou duktilitu. Vyšší bod měknutí brání při pokládce vrstvy nad membránou 
takovému změknutí membrány, které by vyvolalo zatékání do sousedních vrstev.

4.2.2 V případě, že použitá hmota pro provedení membrány nesplňuje parametry 
uvedené v tabulce 2, je nezbytné, aby zhotovitel prokázal vhodnost této hmoty pro daný účel 
zkouškami podle přílohy 1 a 2 a zároveň prokázal schopnost zpracovat hmotu do funkční 
membrány. Objednatel prokázání posoudí a odsouhlasí její použití.
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4.2.3 Netkaná textilie
Textilie použitá jako ochranná vrstva membrány musí v návaznosti na TP 115 splňovat 
požadavky uvedené v tabulce 3.

Tabulka 1 - Požadavky na emulzi pro spojovací postřik

Vlastnost Jednotka Požadavek Zkoušeno podle

Obsah pojivá % hm. 45-70 ČSN 73 6130

Zbytek na sítě 0,63 mm % hm. max. 0,5 TP 102 příloha A

Viskozita - výtokové doba C4- při 20°C s max. 6 ČSN 65 7082

Vlastnosti vstupního asfaltu */

Vlastnosti zpětně získaného pojivá

- bod měknutí K.K. °C min. 40 ČSN EN 1427

- vratná duktilita % min. 50

- Vialit test % min. 50 TP 102 příloha K

pH emulze <7 TP 102 příloha F

*/ Vlastnosti asfaltu, z něhož je emulze vyrobena, musí splňovat požadavky TKP kapitola 7

Tabulka 2 - Požadavky na asfalt použitý pro membránu

Vlastnost Jednotka Požadavek Zkouší se podle

Penetrace při 25 °C 0,1 mm min. 50 ČSN EN 1426

Bod měknutí K.K. °C min. 60 ČSN EN 1427

Bod lámavosti podle Fraasse °C max. - 25 ČSN EN 12593

Duktilita při 13°C cm min. 100 ČSN 65 7061

Bod vzplanutí °C min. 250 ČSN 65 6212

Vratná duktilita při 25 °C % min. 75 PZME Paramo 104

Skladovací stabilita °C max. 2,0 PZME Paramo 105

Pracovní a skladovací teplotu vždy uvede výrobce modifikovaného asfaltu.

Tabulka 3- Požadavky na netkanou geotextilii

Vlastnost Jednotka Požadavek Zkoušeno podle

Hmotnost g/m2 100 -350 ČSN 80 0845

Tloušťka při zatížení 2 kN/m2 mm min. 1,5 ČSN 80 0812

Pevnost v tahu kN/m min. 5,0 ČSN 80 0812

Materiál musí být odolný teplotě do 160°C pro následné položení hutněné asfaltové směsi.
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4.3 Tloušťka a umístění membrány

4.3.1 Tloušťka membrány je dána dávkováním modifikovaného asfaltu, které je závislé 
na druhu ochranné vrstvy membrány, druhu a stavu povrchu. Dávkování je uvedeno 
v tabulce 4. Rozmezí dávkování je dáno makrotexturou překrývaného povrchu. Hladký 
povrch využije minimální dávkování, hrubozrnná směs nebo zabroušený povrch vyžaduje 
střed dávkování a povrch s jemným frézováním je na maximu dávkování. U netkané textilie 
je rozmezí dávkování zvýšeno v závislosti na použité plošní hmotnosti (tloušťce) textilie; 
textilie s vyšší plošnou hmotností se použije na jemně odfrézované povrchy.

Tabulka 4 - Dávkování modifikovaného asfaltu do membrány

Při ochraně membrány Min. dávkování [kg/m2] Max. dávkování [kg/m2]

podrťováním 2,0 3,0

netkanou textilií 1,5 3,0

emulzním kalovou vrstvou 1,5 2,5

4.3.2 Posouzení vhodnosti druhu membrány a jejího minimálního dávkování se provádí 
zkouškou podle Přílohy 1 nebo v případě souhlasu objednatele se využije zkušeností z již 
realizovaných staveb.

4.3.3 Posouzení vhodnosti druhu membrány a jejího maximálního dávkování se provádí 
zkouškou podle Přílohy 2 nebo v případě souhlasu objednatele se využije zkušeností z již 
realizovaných staveb.

4.3.4 Membrána má být umístěna v takové hloubce pod povrchem, aby nemohlo dojít 
k jejímu poškození dopravou a ztrátě funkce malou průtažností v zimním období. V našich 
klimatických poměrech je minimální hloubka 70 mm. Maximální hloubka je dána tloušťkou 
asfaltových vrstev, obvykle činí maximálně 200 mm.

4.3.5 Při tloušťce překrytí asfaltovými vrstvami do 100 mm se membrána nedoporučuje 
používat na úseky s pomalou nebo zastavující dopravou (křižovatky, zastávky, stoupací 
pruhy, příp. pravé jízdní pruhy ve stoupání) a v místech působení odstředivých sil (oblouky 
o poloměru do 300 m) ve třídě dopravního zatížení III a vyšším. Nižší tloušťku překrytí je 
možno připustit při použití vrstev s vysokým modulem tuhosti (viz připravované TP 1xx 
Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti, SSŽ a.s., 2001).

4.4 Ochranné vrstvy membrány

4.4.1 Ochranné vrstvy umožňují provedení pokládky dalších konstrukčních vrstev. Jako 
ochrannou vrstvu membrány lze použít například:
- podrťování drceným kamenivem třídy B podle ČSN 72 1512, jehož frakce a dávkované 

množství v závislosti na dávkování membrány je uvedeno v tabulce 5,
- netkané textilie o plošné hmotnosti 100 g/m2- 350 g/m2,

- emulzní kalovou vrstvou (v množství min. 12 kg/m2).

Tabulka 5 - Dávkování drceného kameniva do ochranné vrstvy

Frakce kameniva Množství pojivá [kg/m2] Dávkování kameniva [kg/m2]

2-4 2 4-5

4-8 3 5-6

8-11 3 cca 8
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4.5 Návrhové charakteristiky membrán

Při výpočtu napětí a přetváření vrstevnatého poloprostoru modelujícího vozovku s membrá
nou je možné pro asfalty vyhovující tabulce 2 a uspořádání podle tabulek 3 až 5 použít 
hodnoty modulu pružnosti pro zimní, letní a střední podmínky uvedené v tabulce 6. Ve všech 
případech se použije součinitel příčného přetvoření (Poissonovo číslo) o hodnotě 0,5.

Tabulka 6 - Návrhové charakteristiky modulu pružnosti membrán

Membrána a typ ochranné vrstvy Ezimní[MPa] E|etní[MPa] Estřední [MPa]

Membrána s podrťováním HDK 300 100 250

Membrána s netkanou textilií nebo 
emulzní kalovou vrstvou

150 10 100

4.5.1 V případě použití jiných asfaltů, jiných tlouštěk, jiných ochranných vrstev nebo pro 
posouzení významných staveb (dálnice a další rychlostní komunikace) se doporučuje 
stanovit návrhové charakteristiky modulu pružnosti podle metodiky v Příloze 1. Tloušťku 
membrány a její vliv na tvorbu trvalé deformace se doporučuje ověřit podle metodiky 
v Příloze 2.

4.6 Materiál pro výztužné prvky

4.6.1 Nosná vlákna výztužných prvků se vyrábí z materiálů podle článku 3.2.3. V případě 
použití polypropylenu je maximální teplota pokládané směsi 165 °C, u ostatních materiálů je 
možná teplota pokládky do 190°C.

4.6.2 Povrch ocelového pletiva musí být opatřen protikorozní úpravou.

4.6.3 Podmínkou pro použití výztužného prvku při plošném vyztužení komunikace je jeho 
pevnost v tahu při přetržení v obou na sebe kolmých směrech minimálně 9 kN/m. Podmínkou 
pro použití výztužného prvku při lokálním vyztužení vozovky je jeho pevnost v tahu při 
přetržení ve směru kolmém k trhlině minimálně 35 kN/m; tuto podmínku nesplňují netkané 
textilie a některé polypropylenové mříže.

4.7 Připevnění výztužných prvků

4.7.1 Pro snadné připevnění k podkladu výrobce obvykle spojuje výztužné sítě a mříže 
s netkanou či tkanou textilií nebo tenkou děrovanou polypropylenovou fólií. Textilie po 
položení do spojovacího postřiku nasákne asfalt a fólie se při pokládce další vrstvy roztaví. 
Jiným řešením je použití lepidla na spodní líc výztužného prvku, které je z výroby chráněno 
odstranitelnou fólií (při pokládce se odstraňuje pouze fólie). Pokud tyto úpravy nejsou 
použity, přichycují se výztužné sítě a mříže ocelovými hřeby.

4.7.2 Připevnění hřeby se provádí na začátku pokládaného výztužného prvku a na 
příčných spojích, viz článek 4.8.2. V podélném směru se přichycují pouze předepínané mříže 
ve vzdálenostech 2 m.

4.8 Spojení a kotvení výztužných prvků

4.8.1 Při celoplošné pokládce nebo pokládce na plochu, která převyšuje rozměr 
dodávaných výztužných prvků, se jednotlivé role prvků spojují. Spojování je podle druhu 
výztužného prvku na sraz bez přesahu, s přesahem, s přesahem s připevněním hřebíky 
nebo speciálními sponami.
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4.8.2 Netkaná textilie a přišívané skelné mříže na tkanou či netkanou textilii se 
v podélném i příčném směru nespojují, kladou se pouze na sraz. V případě použití přesahu 
dochází v tomto místě k oslabení krycí asfaltové vrstvy a tím k nežádoucímu snížení 
životnosti úpravy.

4.8.3 Pletivo se v podélném směru také nesmí překrývat.

4.8.4 V případě spojování výztužných prvků s přesahy, přesah musí být minimálně 
150 mm. Na příčných stycích dvou rolí je potřeba použít k připevnění hřebů s podložkami ve 
vzdálenosti 0,5 m. Přesahy je nutno dodatečně nasytit spojovacím postřikem. V jednom 
místě se smí stýkat maximálně 3 vrstvy výztužných prvků.

4.8.5 Dodá-li výrobce výztuhy speciální spojovací spony, provede se spojení jednotlivých 
prvků v souladu s jeho požadavky.

4.8.6 Při používání výztužných prvků na omezených plochách nesmí být minimální 
kotevní délka výztužného prvku (vzdálenost konce výztužného prvku od opravované 
poruchy) menší než 0,5 m, u rozšiřování vozovky, velkých rýh apod. menší než 0,9 m.

4.9 Umístění výztužných prvků

4.9.1 Minimální tloušťka krytu nad výztužným prvkem musí odpovídat požadavkům 
výrobce a obvykle je stanovena na 40 mm.

4.9.2 Při opravě reflexní trhliny je hloubka uložení výztuhy od povrchu vozovky podle 
TP 115 minimálně 80 mm.

4.9.3 V případě překrytí smykových ploch zemního tělesa (po odstranění příčiny) nebo při 
překrytí spáry v rozšíření vozovky je možno na cementem stabilizovaném nebo hydraulicky 
stmeleném podkladu vozovky použít dva výztužné prvky, jeden na podkladu a druhý 
v minimální hloubce. Při napojování nestmelených podkladů je vhodné umístění v hloubce 
50 až 110 mm.

4.10 Posuzování vozovek s výztužnými prvky

4.10.1 Výztužné prvky použité pro opravu trhlin vyztužují vrstvu nad ní ležící, ale tím pouze 
překlenují poruchu vozovky plynoucí z porušení trhlinami.

4.10.2 Pro složitost výpočtu se vozovka s výztužnými prvky speciálně neposuzuje, není 
možné použít teorii vrstevnatého lineárního poloprostoru (program LAYEPS).

4.10.3 V případě výstavby vozovek výztužný prvek prodlužuje životnost asfaltových vrstev 
na trojnásobek (je možno připustit trojnásobné množství přejezdů vozidel) nebo je možno při 
stejné životnosti připustit snížení tloušťky asfaltových vrstev (dovolené relativní přetvoření 
asfaltových vrstev v programu LAYEPS je 3,00).

4.10.4 Při návrhu zesílení vozovky se vychází z předpokladu, že výztužný prvek nahrazuje 
jednu čtvrtinu tloušťky navrženého zesílení asfaltovými vrstvami bez použití výztužných 
prvků.
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5 STAVEBNÍ PRÁCE

Zhotovitel musí mít pro technologii pokládky používaných materiálů vhodné vybavení 
a zkušenosti z provádění. Musí zpracovat technologický předpis odpovídající těmto TP 
a dalším souvisejícím normám, předpisům a pokynům výrobců hmot a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení.

5.1 Úprava podkladu

5.1.1 Netuhá vozovka

5.1.1.1 Při stavbě vozovky musí podklad před použitím membrány a případně výztužného 
prvku splňovat požadavky norem a předpisů, podle nichž se prováděl.

5.1.1.2 Při opravách vozovky se povrch odfrézuje frézou, která zabezpečí co nejmenší 
rozteč a výšku zbylých výstupků. Veškerá porušení odfrézovaného povrchu se vyspraví 
(položením a zhutněním vrstvy z jemnozrnné asfaltové směsi, tryskovou metodou nebo 
ručním provedením postřiku s podrťováním a případně ve dvou vrstvách). Všechny trhliny se 
vyčistí a utěsní způsobem uvedeným v TP 115.

5.1.2 Tuhé podklady

5.1.2.1 Stabilizované a hydraulicky zpevněné podklady musí tvrdnout nejméně 7 dní.

5.1.2.2 Desky cementobetonové vozovky před opravou překrytím nesmí při zatížení 
vykazovat vzájemný vertikální posun vyšší než stanoví TP 91. Pokud by stabilizace 
pohybujících se desek byla četná a nákladná, technologie použití membrán nebo výztužných 
prvků se nedoporučuje; je třeba dát přednost rekonstrukci se segmentací cemento- 
betonového krytu podle TP 91. Je-li povrch vozovky nerovný a porušený trhlinami 
(nerovnosti pod 4 m latí větší než 15 mm) provede se co nejtenčí vyrovnávací vrstva 
z asfaltového koberce tenkého položená na spojovací postřik. V případě jen lokálních poruch 
a otevřených spár a trhlin je třeba je vyspravit tryskovou metodou, ručně provedeným 
nátěrem nebo jemnozrnnou asfaltovou směsí.

5.2 Spojovací postřik pod membránu

5.2.1 Na připravený a očištěný podklad (zbavený prachu), suchý nejvýše zavlhlý povrch 
se provede spojovací postřik. Pro spojovací postřik se použijí modifikované asfaltové 
kationaktivní emulze podle tabulky 1 v množství podle 4.1.2.

5.3 Provedení membrány

5.3.1 Zhotovení membrány

5.3.1.1 Membrána jako postřik modifikovaným asfaltem za horka se provede na spojovací 
postřik.

5.3.1.2 Teplota asfaltu závisí na druhu použitého asfaltu a musí být předepsána výrobcem. 
Minimální teplota vzduchu při postřiku je +10°C.
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5.3.2 Položení ochranných vrstev

5.3.2.1 Podrťování hrubým drceným kamenivem se provede pomocí podrt’ovače do 
horkého asfaltu. Po posypu kamenivem se neprovádí hutnění, kamenivo je v membráně 
ukotveno vlastní hmotností a přilnavostí asfaltového pojivá ke kamenivu. Je zakázáno 
pojíždět nebo přejíždět podrcenou membránu ocelovými válci.

5.3.2.2 Netkaná textilie je odmotávána z role a zároveň kladena speciálním pokladačem 
rovnoběžně s podélnou osou vozovky do teplého asfaltu. Při napojení textilie přesahem (není 
nutný) je třeba provést ruční přestříknutí přesahu pro nasycení textilie asfaltem.

5.3.2.3 Emulzní kalová vrstva je kladena pokladačem na studenou membránu. Kola 
pokladače je vhodné smáčet vodou, aby nedocházelo k lepení membrány na kola.

5.3.3 Položení následných vrstev

5.3.3.1 Bez položení následných vrstev je vpuštění provozu na membránu nepřípustné.

5.3.3.2 Překrytí membrány s ochrannou vrstvou z textilie je třeba provést v návaznosti na 
položení textilie, zabrání se tak poškození připevnění a možnému promočení textilie.

5.3.3.3 Pohyb dopravních prostředků dopravujících asfaltovou směs po membráně musí být 
plynulý bez ostrých oblouků, prudkého brždění a s omezením stání vozidel. V případě 
výskytu míst s porušenou ochranou musí být tato místa neprodleně opravena.

5.4 Spojovací postřik pro výztužné prvky

5.4.1.1 Postřik rychleštěpnou modifikovanou kationaktivní emulzí podle tabulky 1 
v množství podle tabulky 7 se provede na suchý nejvýše zavlhlý povrch.

5.5 Položení výztužného prvku

5.5.1 Výztužná textilie nebo mříž či síť spojená s textilií

5.5.1.1 Výztužná textilie nebo mříž či síť spojená s textilií je odmotávána z role a je kladena 
speciálním strojním pokladačem rovnoběžně s podélnou osou vozovky do vyštěpené 
emulze.

5.5.1.2 Výztužný prvek je kvalitně připevněn, pokud dojde k nasycení textilie nebo jejímu 
přilepení. Musí být splněn i požadavek spojení jednotlivých rolí mezi sebou odpovídajícím 
způsobem podle kapitoly 4.8.

5.5.2 Výztužná síť nebo mříž

5.5.2.1 Výztužná síť nebo mříž je odmotávána z role a je kladena speciálním strojním 
pokladačem rovnoběžně s podélnou osou vozovky do vyštěpené emulze.
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5.5.2.2 Požaduje-li výrobce předepnutí mříže (s ohledem na teplotní protažení při pokládce 
následné vrstvy), musí se každá role na začátku připevnit k podkladu ocelovými hřeby. 
K pokládce dochází speciálním pokladačem, který mříž zároveň napíná požadovanou silou. 
Po předepsaných vzdálenostech (obvykle po vzdálenostech 2 m) je napínaná mříž 
připevněna k podkladu ocelovými hřeby, aby nedošlo ke ztrátě předpínací síly.

5.5.2.3 Požaduje-li to výrobce, rozprostře se po pokládce na výztužný prvek předobalené 
drcené kamenivo frakce 8/11 v množství 7 kg/m2 a provede se jeho zaválcování lehkým 
válcem bez vibrace.

5.5.3 Pletivo

5.5.3.1 Provede se pokládka výztužného prvku rozvinutím rolí. V místě příčného styku 
jednotlivých rolí se dodrží přesah 300 mm. V podélném směru nesmí dojít k překrytí 
jednotlivých rolí. Provede se narovnání pomocí pojezdu válcem s gumovými koly.

5.5.3.2 Kovový výztužný prvek se nesmí napínat, mohlo by dojít k jeho vyboulení.

5.5.3.3 Pomocí hřebů s podložkou se pletivo připevní na začátku role v příčném směru ve 
vzdálenosti 0,5 m, aby při následné aplikaci emulzní kalové vrstvy nedošlo kjeho zvlnění. 
Stejným způsobem se s podkladem spojí i příčný přesah při styku dvou rolí.

5.5.3.4 Provede se pokládka emulzního kalového zákrytu v množství minimálně 17 kg/m2. 
Směr kladení musí být stejný se směrem překrytí příčného styku dvou rolí.

5.5.4 Výztužný prvek samolepicí

5.5.4.1 Při odvalování jednotlivých rolí je potřeba odstraňovat fólii chránící lepidlo těsně 
před kontaktem s podkladem a tím dojde k samovolnému přilepení.

5.5.4.2 Při vedení trasy vyztužované komunikace v oblouku je potřeba výztužný prvek po 
přeložení zastřihnout.

5.5.5 Úprava položeného výztužného prvku

5.5.5.1 Výztužný prvek musí být dokonale rozprostřen, nesmí docházet k žádným 
přehybům nebo zvlnění z jeho nadbytku.

5.5.5.2 Po položeném výztužném prvku nesmí pojíždět žádná doprava, kromě válce 
u technologie pokládky 5.5.3. Pouze při pokládce další asfaltové vrstvy lze po výztužném 
prvku opatrně pojíždět finišerem a vozidly se směsí. Vozidla nesmí na výztužném prvku 
prudce zrychlovat a brzdit, nesmí se otáčet a při plnění finišeru nesmí být finišerem tlačena.

5.5.5.3 Pokud se položený výztužný prvek odlepí, zhrne nebo jinak se naruší jeho správné 
rozprostření a přilepení, musí se tento nedostatek opravit.

5.5.6 Pokládka následné vrstvy na výztužný prvek

5.5.6.1 Teplota asfaltové směsi při pokládce na výztužný prvek z polypropylenu nesmí 
překročit teplotu 165 °C, u ostatních materiálů 190 °C.

5.5.6.2 Pracovní spára krycí asfaltové vrstvy nesmí nikdy kopírovat podélný ani příčný styk 
jednotlivých rolí výztužného prvku a její přesazení musí být větší než kotevní délka výztuhy 
podle bodu 4.8.6.
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6 ZKOUŠENÍ A KONTROLA

6.1 Druhy zkoušek

6.1.1 Požadované vlastnosti stavebních materiálů, asfaltových směsí a hotové vrstvy se 
ověřují zkouškami průkazními a kontrolními.

6.1.2 V přejímací dokumentaci jsou zahrnuty veškeré provedené průkazní a kontrolní 

zkoušky.

6.1.3 Zkoušky musí provádět laboratoř splňující podmínky stanovené SJ-PK (MP SJ PK, 
oblast 2.2.1) odsouhlasená objednatelem.

6.2 Průkazní zkoušky

6.2.1 Za výsledek průkazních zkoušek stavebních materiálů (kamenivo, asfalt, emulze, 
textilie a výztužné prvky) se považuje prohlášení o shodě včetně certifikátů a protokolů 
s výsledky zkoušek a jejich posouzení podle příslušných ČSN a TP (zákon č. 22/1997 Sb. ve 
znění zákona č. 71/2000 Sb., nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády 
č. 81/1999 Sb., příp. MP RSJ-PK oblast 2.3.2 ostatní výrobky).

6.2.2 Požadované zkoušky a vlastnosti jsou uvedeny v kapitole 4 TP.

6.2.3 Při náběhu provádění membrán a pokládky výztužných prvků včetně položení 
ochranných vrstev a následné asfaltové směsi se provede pokusná výstavba za dozoru 
objednatele.

6.3 Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky použitých stavebních materiálů ověřují shodu vlastností a požadavků 
s průkazními zkouškami. Druh a četnost kontrolních zkoušek je stanoven požadavkem 
objednatele. Ověřované vlastnosti, zkoušky a jejich doporučené četnosti jsou uvedeny podle 
použité technologie a stavebních materiálů.

6.3.1 Spojovací postřik z asfaltové emulze

6.3.1.1 V průběhu prací se kontrolují:

- technické údaje na obalech či v dodacích listech, datum výroby, způsob skladování,

- čistota podkladu před prováděním postřiku,
- ověření druhu pojivá pro provedení postřiku,
- dodržování předepsané technologie,
- množství dávkované emulze a obsah zbytkového asfaltu.

6.3.1.2 Druh a četnost zkoušek asfaltové emulze:

Zkoušky podle tabulky 1 se provádí na každých 251, avšak minimálně 1x na akci

6.3.2 Membrány z vysoce modifikovaného asfaltu

6.3.2.1 V průběhu prací se kontrolují:

- čistota podkladu před prováděním postřiku,
- dodržování předepsané technologie,
- teplota modifikovaného asfaltu,
- množství dávkovaného asfaltu při pokusné pokládce, každých 25 t a při pochybnostech.
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6.3.2.2 Druh a četnost kontrolních zkoušek asfaltového pojivá pro provedení membrány :

6.3.3 Druh a četnost kontrolních zkoušek ochranných vrstev

6.3.3.1 U netkané textilie se kontroluje porušení obalu a v případě pochybnosti vlastnosti 
uvedené v tabulce 3.

6.3.3.2 Na začátku pokládky se kontroluje dávkování kameniva a rovnoměrnost posypu 
kamenivem po celé ploše membrány.

6.5.3.3 Druh a četnost kontrolních zkoušek emulzní kalové vrstvy

- Obsah asfaltu ve směsi každých 5 000 m2, avšak minimálně 1x na akci

- Zrnitost směsi kameniva každých 5 000 m2, avšak minimálně 1x na akci

- Hmotnost pokládané vrstvy každých 5 000 m2, avšak minimálně 1x na akci

6.3.3.4 Výztužné prvky

6.3.3.5 Před pokládkou se kontroluje neporušenost obalu výztužných prvků a v případě 
pochybností se zaznamenají čísla výrobku uvedená na každém obalu výztužného prvku, 
odebere se vzorek a výztužný prvek se reklamuje.

6.3.4 Druh a četnost zkoušek při pokládce následných vrstev je uvedena v ČSN 72 6121 
a TKP kapitola 7.

6.3.5 Hotová membrána nebo výztužný prvek

6.3.5.1 Na hotové membráně s ochrannými vrstvami a na položených výztužných prvcích 
se kontroluje zejména homogenita provedení, položení a spojení všech vrstev.

6.3.5.2 Povrch musí být stejnorodý, textilie a výztužné prvky nasyceny pojivém, nesmí být 
odlepeny, shrnuty, strhnuty ani nijak poškozeny.

6.3.6 Na odebraném vývrtu vrstev spojených membránou lze provést zkoušky modulu 
pružnosti podle Přílohy 1.

6.3.7 Pokládka následných vrstev na membrány a výztužné prvky

6.3.7.1 Kontroluje se, zda při pokládce nedochází k poškozování membrány nebo 
výztužného prvku.

6.3.7.2 Kontrola směsi, pokládky a hutnění vrstvy se řídí ČSN 73 6121 a TKP kapitola 7.

6.4 Převzetí prací

6.4.1 Způsob předávání a převzetí prací mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí 
smlouvou o dílo.

Penetrace jehlou při 25 °C 

Bod měknutí K.K.

Bod lámavosti dle Fraasse 

Vratná duktilita

každých 251, avšak minimálně 1x na akci 

každých 251, avšak minimálně 1x na akci 

každých 251, avšak minimálně 1x na akci 

každých 251, avšak minimálně 1x na akci
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7 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

ČSN EN 12591 
ČSN EN 12593 
ČSN EN 1426 
ČSN EN 1427 
ČSN 65 6212

ČSN 65 7061 
ČSN 65 7082 
ČSN 72 1172 
ČSN 72 1512 
ČSN 73 6100 
ČSN 73 6121 
ČSN 73 6129 
ČSN 73 6130 
ČSN 73 6160 
ČSN 73 6242 
ČSN 80 0812 
ČSN 80 0845 
prEN 12697-22

prEN 12697-33

DIN 1996

TP 62 
TP 66 
TP 68 
TP 77 
TP 80 
TP 82 
TP 87 
TP 91 
TP 92

TP 102 
TP 105

TP 109

TP 115 
TP 148

TP 1xx 
TKP 
TKP 7 
TKP 26 
TKP 28
PZME Paramo 104 
PZME Paramo 105

Specifikace pro silniční asfalty 
Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse 
Stanovení penetrace 
Stanovení bodu měknutí K.K.
Ropné výrobky. Metoda stanovení bodu vzplanutí a hoření
v otevřeném kelímku podle Clevelanda
Ropné asfalty. Stanovení duktility
Asfalty. Stanovení doby výtoku
Stanovení zrnitosti a určení tvaru zrn kameniva
Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
Názvosloví silničních komunikací
Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy
Zkoušení silničních živičných směsí
Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací
Plošné textilie. Zjišťování pevnosti v tahu a tažnost
Plošné textilie. Stanovení ukazatelů hmotnosti
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka -
Část 22: Zkouška vyjíždění kolem
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - 
Část 33: Příprava zkušebních těles - deskový zhutňovač 
Prüfung bituminöser Massen für den Strassenbau und verwandte 
Gebiete
Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem, 1995
Zásady pro přechodné dopravní značení, 1996
Živičná mezivrstva pod tenké živičné úpravy krytů vozovek, 1995
Navrhování vozovek pozemních komunikací, 1995
Elastický mostní závěr, 1995
Katalog poruch netuhých vozovek, 1996
Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, 1997
Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem, 1997
Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem,
1998
Asfaltové emulze, 1998
Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používajících 
asfaltové emulze bez obsahu dehtu, 1998
Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých 
deformací
Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem, 1999 
Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik, 
2001
Asfaltové vrstvy s vysokým modulem tuhosti, 2001 
Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací:
Kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy
Kapitola 26 Postřiky a nátěry vozovek
Kapitola 28 Mikrokoberce prováděné za studená
Stanovení vratné duktility modifikovaného asfaltu, PN Paramo a.s.
Skladovací stabilita modifikovaného asfaltu, PN Paramo a.s.
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STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI MEMBRÁNY

P1.1 Účel a podstata zkoušky
Souvrství dolní a horní vrstvy vozovky s asfaltovou membránou a ochrannou vrstvou ve tvaru 
válce (vývrt) je namáháno harmonickou silou v úrovni asfaltové membrány a za současného 
měření velikosti zatěžovací síly a příslušného posunu v membráně se stanoví její modul 
tuhosti a fázový úhel zpoždění.

P1.2 Zkušební zařízení
Pro měření se užívá zkušební zařízení pro stanovování únavových charakteristik asfaltových 
směsí (viz ČSN 73 6160 kap. IX.D). Zařízení vyvozuje harmonické zatížení o frekvencích od 
0,5 Hz do 25 Hz, které odpovídá rychlosti přejezdu vozidla od 2 km/h do 100 km/h.

Zkušební zařízení musí vyvodit sílu do 2 kN s přesností měření 0,5 %. Měření posunu je 
v rozsahu do 1 mm s přesností měření 0,001 mm.

P1.3 Zkušební podmínky
Měření se provádí při teplotách od +40°C do -15°C při frekvenci zatěžování od 1 Hz 
do 20 Hz.

P1.4 Výroba zkušebního tělesa
Zkušební těleso je vývrt získaný odběrem z vozovky nebo z desky připravené postupem 
podle Přílohy 2.

Zkušební těleso lze připravit i v Marshallově zhutňovači. Odebraný vývrt zaříznutý na 
tloušťku 35 mm z podkladu stabilizovaného cementem, hydraulicky stmeleného nebo 
z asfaltových vrstev po frézování se po zřízení spojovacího postřiku, membrány a ochranné 
vrstvy vloží do formy na přípravu Marshallových těles, rozprostře se asfaltová směs pro 
následnou vrstvu o tloušťce 35 mm a y Marshallově zhutňovači se zhutní jednostranným 
zhutněním 90 údery pěchu.

P1.5 Upevnění zkušebního tělesa
Zkušební těleso se svou spodní vrstvou vloženo do ocelové válcové vložky a zalito 
epoxidovým tmelem až do výšky 1,0 mm pod spodní hranu membrány. Po zatuhnutí se také 
horní vrstva vloží do podobné ocelové vložky a rovněž se zalije epoxidovým tmelem. Mezi 
spodní a horní vložkou zůstane mezera o 2 mm větší, než je tloušťka membrány 
s membránou uprostřed mezery. Po zatvrdnutí tmelu se zkušební těleso s vložkami vloží do 
zkušebního zařízení a pomocí šroubů se tuze upne spodní vložka do podstavy a horní 
vložka se spojí s táhlem budiče síly a se senzorem měřícím posun zkušebního tělesa na 
membráně. Uspořádání zkušebního zařízení je v obrázku P1.1.

P1.5 Měřené veličiny
Při jednotlivých frekvencích zatěžování (např. 1, 2, 5, 10 a 20 Hz) a teplotách (např. 40, 25, 
10 a -5°C) se měří amplituda síly a příslušného posunu a fázový úhel mezi průběhy síly 
a posunu. Měření se třikrát opakují na každém tělese postupně po dokončení jedné teplotní 
škály. Namáháním dochází ke změnám uložení membrány, které ovlivňuje měřené veličiny. 
Při tenké membráně (nízké dávkování asfaltu) může dojít k přetržení membrány.

Příloha 1 (informativní)
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P1.6 Výpočet modulu tuhosti membrány

Modul tuhosti se stanoví:

přičemž 
kde E 

G 
t
A
M
P

E = G-2(1+11) (P1-1)

G = (P.t)/(A.u), (P1.2)

modul tuhosti membrány, MPa,
smykový modul tuhosti membrány, MPa,
tloušťka membrány, m
plocha membrány ve zkušebním tělese, mm
Poissonovo číslo, pro všechny teploty y. = 0,5.
amplituda sily, N, která se stanoví dle CSN 73 6160

P = V (P02sm2ii/ + (Pocosifj + umai2)2 (P1 -3)

kde P0 je naměřená velikost maximální amplitudy budící síly (N), 
qj je fázový úhel posunu průhybu a síly (°), 
m je hmotnost kmitajících hmot (kg), 
u je velikost maximální amplitudy posunu (m), 
co je kruhová frekvence vynuceného kmitání (s'1).

P1.7 Vyhodnocení zkoušky
Pro návrh a posouzení vozovky podle teorie pružného poloprostoru (program LAYEPS) se 
za moduly pružnosti použijí hodnoty modulu tuhosti při návrhových teplotách 0°C, 10 °C 
a 25°C a při zatěžování o frekvenci zatěžování 20 Hz. Za výslednou hodnotu modulu tuhosti 
membrány se považuje aritmetický průměr ze tří opakovaných měření na třech zkušebních 
tělesech.

Obr. P-1.1 Uspořádání zkušebního zařízení
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Příloha 2 (informativní)

STANOVENÍ ODOLNOSTI SOUVRSTVÍ 
S MEMBRÁNOU PROTI TVORBĚ TRVALÝCH DEFORMACÍ

P2.1 Účel zkoušky
Zkouškou se stanoví odolnost souvrství s membránou proti tvorbě trvalých deformací. 
Souvrstvím se rozumí dvě vrstvy asfaltové směsi (složení směsi se doporučuje shodné se 
skutečným provedením na stavbě), mezi nimiž je provedena membrána s příslušnou 
ochranou. Posuzuje se zhoršení odolnosti proti stejnému souvrství bez provedené 

membrány.

P2.2 Příprava zkušebního tělesa
V lamelovém zhutňovači podle prEN 12697-33 se zhutní spodní vrstva. Po vychladnutí vrstvy 
se provede membrána a ochranná vrstva za podmínek charakterizujících jejich provedení. 
Po vychladnutí asfaltu nebo vyštěpení emulze se na vzniklou membránu nahutní horní vrstva 
vždy v tloušťce 40 mm. Po vychladnutí je celé souvrství vyjmuto z formy a označeno. Stejně 
se vyrobí druhá zkušební deska.
Stejným způsobem, avšak bez provedení membrány a ochrany, se vyrobí dvě srovnávací 

souvrství.

P2.3 Zkoušení
U obou druhů souvrství se zkouší odolnosti proti tvorbě trvalých deformací podle prEN 

12697-22.

P2.4 Vyhodnocení
Vyhodnotí se trvalé deformace (hloubka koleje ys) při 50, 1000, 2500, 5000, 7500, 
10 000, 15 000 a 20 000 pojezdech kola.

Za výsledek se považuje aritmetický průměr ze dvou souvrství.

Zjištěná hloubka vyjeté koleje souvrství bez membrány musí splňovat požadavky TP 109.
V případě, že membrána bude ve vozovce uložena v hloubce do 100 mm pod povrchem, 
připouští se zhoršení charakteristik odolnosti proti tvorbě trvalých deformaci oproti 
zkoušenému souvrství bez membrány nejvýše o než 30 %. . ři tloušťce překrytí membrány 
asfaltovými vrstvami v c~!kové tloušťce přes 100 mm se připouští zhoršení charakteristik do 
60 % nad výsledky zkoušky souvrství bez membrány.
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