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Důvody k revizi ČSN 73 6121 

dle stanoviska ÚNMZ nesmí výrobkové normy řady ČSN EN 
13108:2017 (2018) obsahovat Národní přílohy  

výrobkové normy řady ČSN 13108:2017 (2018) nebyly doposud 
uveřejněny v Úředním věstníku evropské unie  a současně k 30. 3. 
2018 skončilo přechodné období pro souběžnou platnost 
původních i nových výrobkových norem, tzn. neplatnost stávajících 
požadavků 

k zajištění platnosti stávajících požadavků se do revidované 
normy formou samostatných příloh převedly původní 

Národní přílohy dnes již neplatných výrobkových norem 
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Důvody k revizi ČSN 73 6121 

zrušení Národní přílohy ČSN EN 14023 a vydání nové normy 

  ČSN 65 7222-1, kde jsou uvedeny požadavky na PMB, 

  si vyžádalo vznik převodní tabulky jednotlivých typů polymerem 

  modifikovaných pojiv 

výraznější využití asfaltového R-materiálu při výrobě  

  asfaltových směsí 
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Členění ČSN 73 6121 



Základní členění 2008 2019 

Základní text normy ano ano 

Příloha A - Prokazování shody ano ano 

Příloha B - Požadavky na směsi pro asfaltové koberce otevřené  ano ano 

Příloha C - Národní požadavky k normě ČSN EN 13108-20 ed. 2 ano ano 

Příloha D - Národní požadavky k normě ČSN EN 13108-21 ed. 2 ano ano 

Příloha E - Národní požadavky pro směsi typu AC vyráběné podle 

ČSN EN 13108-1 ed. 2 ne ano 

Příloha F - Národní požadavky pro směsi BBTM vyráběné podle 

ČSN EN 13108-2 ed. 2 ne ano 

Příloha G - Národní požadavky pro směsi SMA vyráběné podle ČSN 

EN 13108-5 ed. 2 ne ano 

Příloha H - Národní požadavky pro směsi PA vyráběné podle ČSN 

EN 13108-7 ed. 2 ne ano 

Příloha I - Převodní tabulka pojiv mezi ČSN EN 14023:2010 a ČSN 

65 7222-1 ne ano 
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Změny v ČSN 73 6121 

(včetně zvýšení dávkování R-materiálu) 



Změny obecné 

částečná aktualizace textu normy a hlavně aktualizace 

  požadavků vyplývající z jiných navazujících a již revidovaných 

  norem 

rozšíření příloh o přílohy E až H, přesun původních Národních 

příloh k normám řady ČSN EN 13108-1, 2, 5, 7 

rozšíření příloh o přílohu I převodní tabulka polymerem 

modifikovaných pojiv 
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aktualizace článku 4 Užití ve vozovce 

- Úprava posledního odstavce nad tab. č. 2 

- Původní znění: „Tloušťka jedné pokládané vrstvy z asfaltové 

směsi musí odpovídat hodnotám v tabulce 2.“ 

- Nové znění: „Tloušťky jednotlivých pokládaných vrstev z 

asfaltových směsí se navrhují v hodnotách podle tabulky 2.“ 

- Úprava jednoznačně definuje, že intervaly tloušťky vrstev dle tab. 

2 slouží pro navrhování v rámci projektové dokumentace. 
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aktualizace článku 4 Užití ve vozovce - pokračování 
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aktualizace článku 5.1.2 Spojovací postřiky 

- Převzata tabulka z ČSN 73 6129 na množství zbytkového pojiva 

pro spojovací postřiky. 
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aktualizace článku 5.3 Výroba 

- Odstraněn řádek s druhem asfaltu 35/50; 40/60 

- Zvýšení teploty pro směs AKO o 10oC (u 160 na 165oC o 5oC) 

- Upřesnění druhu asfaltu pro PA – pouze 50/70 nebo 70/100 

- Doplněna Pozn. 2 – upřesnění použití asfaltu 100/150 
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aktualizace článku 5.7 Zdrsnění a úprava povrchu 
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aktualizace článku 5.7 Zdrsnění a úprava povrchu - 

pokračování 

- V tab. 8 byly provedeny úpravy dle úprav v revidované ČSN  73 
6177:2015 - zcela vypuštěn sloupec Se zvýšenými požadavky na 
PSV (v ČSN 73 6177 bylo zrušeno); upřesněn název 3. a 4. 
sloupce dle úprav v ČSN 73 6177 rozšíření příloh o přílohy E až H, 
přesun původních Národních příloh k normám řady ČSN EN 13108-
1, 2, 5, 7 

- V poznámkách pod tabulkou byla vypuštěna Pozn. 1: Závisí na 
směrovém a výškovém vedení a umístění úseku v trase............ (v 
ČSN 73 6177 bylo zrušeno) 

- Doplněna Pozn. 2: zdrsňující posyp se doporučuje pro úpravy 
vrstvy SMA 
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aktualizace článku 6.3.2 Kontrolní zkoušky 
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aktualizace článku 6.4.1 Míra zhutnění, mezerovitost vrstvy 
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aktualizace článku 6.4.2 Tloušťky vrstev 
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aktualizace článku Spojení vrstev 
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- V tab. 15 byla zrušena Poznámka1: Smyková síla musí působit ve směru 

jízdy 



aktualizace článku 6.4.7 Protismykové vlastnosti 

- Ve druhém odstavci upraven text následovně: Povrch z hutněných 

asfaltových vrstev musí být proveden tak, aby protismykové 

vlastnosti povrchu vozovky při měření podle ČSN 73 6177 

splňovaly požadavky tabulky A.5, přílohy A ČSN 73 6177:2015. 

Měření protismykových vlastností se provádí na komunikacích ve 

vlastnictví státu (dálnice a silnice I. třídy). 
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aktualizace Přílohy B: Požadavky na směs pro AKO 

-  Celá příloha byla zpracovatelem přepracována tak, aby členění 

bylo obdobné jako u příloh E až H 

- Doplněno označování směsí 

- Nově zavedena tab. B.2 Doporučené druhy asfaltových pojiv 

  podle TDZ 
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aktualizace Přílohy B: Požadavky na směs pro AKO - 

pokračování 
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aktualizace Přílohy C: Národní požadavky k normě  

ČSN EN 13108-20 ed.2 (zkoušky typu) 

-  Provedena aktualizace přílohy na základě revize ČSN EN 13108-

20 ed.2 – upřesnění zkušebních metod 
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aktualizace Přílohy D: Národní požadavky k normě  

ČSN EN 13108-21 ed.2 (řízení výroby) 

- V části D.1 Úvod byla doplněna Poznámka: Velmi měkká asfaltová 

směs podle ČSN EN 13108-3 ed. 2, asfaltové směsi hutněné za 

horka (HRA) podle ČSN EN 13108-4 ed. 2 a asfaltová směs pro 

ultratenké vrstvy z asfaltového betonu (AUTL) (uvedené v ČSN EN 

13108-21 ed. 2) se v České republice zatím neprovádí.  

- Z tohoto důvodu nejsou uvedené asfaltové směsi do této přílohy 

zařazeny 
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aktualizace Přílohy D: Národní požadavky k normě  

ČSN EN 13108-21 ed.2 (řízení výroby) – pokračování 
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nová Příloha E: Národní požadavky pro směsi typu AC 

vyráběné podle ČSN EN 13108-1 ed.2  

- Původní NA příloha normy ČSN EN 13108-1:2008 

- V příloze se již nerozlišuje empirický a funkční přístup 

- Zrušeny převodní tabulky pro lepší orientaci původního značení dle 

ČSN z r. 1994 a nového značení z. r. 2008 

- Aktualizace tab. E.1 Doporučené druhy asfaltových pojiv – snížení 

výčtu pojiv a aktualizace druhů pojiv s ohledem na normu ČSN 65 

7222-1. 

- Aktualizace tab E.6 – Nejvyšší přípustný obsah R-materiálu – 

umožňuje použití R-materiálu i do obrusných vrstev 
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nová Příloha E: Národní požadavky pro směsi typu AC 

vyráběné podle ČSN EN 13108-1 ed.2 – pokračování 
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nová Příloha E: Národní požadavky pro směsi typu AC vyráběné  

podle ČSN EN 13108-1 ed.2 – pokračování 
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nová Příloha F až H: Národní požadavky pro směsi typu BBTM, 

SMA, PA vyráběné podle ČSN EN 13108-2, 5, 7 ed.2 

- Původní NA příloha normy ČSN EN 13108-2, 5, 7:2008  

- Zrušeny převodní tabulky pro lepší orientaci původního značení dle 

ČSN z r. 1994 a nového značení z. r. 2008 

- Aktualizace tab. E.1 Doporučené druhy asfaltových pojiv – snížení 

výčtu pojiv a aktualizace druhů pojiv s ohledem na normu ČSN 65 

7222-1. 
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nová Příloha F: Národní požadavky pro směsi typu BBTM vyráběné podle 

ČSN EN 13108-2 ed.2 – pokračování 
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nová Příloha G: Národní požadavky pro směsi typu SMA vyráběné podle 

ČSN EN 13108-5 ed.2 – pokračování 
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nová Příloha H: Národní požadavky pro směsi typu PA vyráběné podle ČSN 

EN 13108-7 ed.2 – pokračování 
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Změny v použití asfaltových pojiv 



nová Příloha I: Převodní tabulka pojiv mezi ČSN EN 14023:2010 a 

ČSN 65 7222-1 

- V normě ČSN 65 7222-1 je proveden výběr druhů polymerem 
modifikovaných asfaltů a výběr volitelných charakteristik, které dosud 
byly součástí národní přílohy ČSN EN 14023 (NA zrušena).  

- Účelem je definovat hlavní druhy polymerem modifikovaných asfaltů 
používané v ČR pro asfaltové směsi nebo asfaltové emulze.  

- Výše uvedené důvody si vyžádaly vznik převodní tabulky jednotlivých 
typů polymerem modifikovaných pojiv tak, aby pro praxi byly jasně 
definované druhy. 
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nová Příloha I: Převodní tabulka pojiv mezi ČSN EN 14023:2010 

a ČSN 65 7222-1 - pokračování 
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nová Příloha I: Převodní tabulka pojiv mezi ČSN EN 14023:2010 

a ČSN 65 7222-1 - pokračování 
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nová Příloha I: Převodní tabulka pojiv mezi ČSN EN 14023:2010 

a ČSN 65 7222-1 - pokračování 
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nová Příloha I: Převodní tabulka pojiv mezi ČSN EN 

14023:2010 a ČSN 65 7222-1 - pokračování 

- Převodní tabulka platí pro přechodné období do doby harmonizace 

souboru norem ČSN EN 13108 ed. 2 a velké revize ČSN 73 6121  

- Zkoušky typu asfaltových směsí, které byly zpracované před 

vydáním této normy, platí po celou dobu jejich platnosti s využitím 

převodní tabulky pro PMB. 

-  Nové zkoušky typu asfaltových směsí, zpracované po vydání této 

normy, musí již obsahovat typy polymerem modifikovaných pojiv 

uvedených v ČSN 65 7222-1 a být tak v souladu s novými 

tabulkami pro PMB 
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Děkuji Vám za pozornost 

Zpracoval: 

Ing. Pavel Ševčík,  

EXACT ING, s.r.o. 


