ZÁMĚR K PROJEKTU
Školení STEPS 15
Recyklace konstrukčních vrstev vozovek
V roce 2010 bylo realizováno školení STEPS 2 – Recyklace vozovek zaměřené především na
technologické pokyny týkající se recyklačních technologií. Školení bylo uspořádáno návazně na
sjednocení předpisů v oblasti recyklačních technologií na místě. Jednalo se především o předpisy TP
208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena, TP 209 Recyklace asfaltových
vrstev netuhých vozovek na místě za horka a také TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních
materiálů do pozemních komunikací. Celá řada do té doby platných již zastaralých předpisů byla
zrušena. Problematika opětovného použití a recyklace byla předmětem školení ještě v roce 2019.
Následně (po uplynutí cca deseti let od zásadní revize předpisů) po projednání v pracovních týmech
Sdružení pro výstavbu silnic a po projednání s Koordinačním centrem technických předpisů ŘSD ČR
bylo domluveno přistoupit k další revizi předpisů v oblasti recyklace a opětovného použití materiálů.
Problematika opětovného použití asfaltových směsí je paralelně řešena v rámci normy ČSN 73 6121
Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody. V případě recyklací na
místě bylo domluveno převedení těchto technologií do ČSN norem, a to především z důvodu obecné
platnosti norem a možnosti využití pro stavby v působnosti všech investorů. TP 208 je převedeno do
ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena, TP 209 pak do ČSN 73 6148
Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka. TP 210 je nyní revidováno, vzhledem k jeho
charakteru bylo domluveno, že zůstane v úrovni TP. Rovněž by mělo dojít k revizi TP 1850 Údržba a
opravy vozovek pozemních komunikací obsahujících dehtová pojiva. Pokud budou před dokončením
přípravy školení platné revize důležitých vyhlášek k zákonu o odpadech, a to vyhlášky 273/2021 Sb. a
vyhlášky č. 130/2019 Sb., budou podány i relevantní informace z těchto předpisů.
Spolupráce na přípravě přednášek bude podobně jako u předchozích projektů sjednána přímo se
zpracovateli předmětných norem a dalších navazujících dokumentů.
Opět chceme znovu uspořádat mezi členskými organizacemi anketu ke zjištění skutečného zájmu o
školení v jednotlivých oblastech ČR s cílem co nejvíce školení přizpůsobit jeho účastníkům a také
v dnešní složité době optimalizovat co nejvíce náklady, aby byla tato forma školení i nadále dostupná
široké odborné veřejnosti. Po vyhodnocení ankety budou připraveny konkrétní pozvánky s
přihláškami, které budou následně distribuovány přihlášeným účastníkům.
Školení bude zaměřeno především na následující předpisy nebo jejich části týkající se recyklace:
ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena
ČSN 73 6148 Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka
Souvisící legislativa
Souvisící TP Systému jakosti pozemních komunikací
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V rámci programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je školení ohodnoceno 1 akreditačním
bodem.
V přiloženém anketním lístku vás žádáme o stanovení závazného počtu účastníků na jednotlivá místa,
na kterých bude školení probíhat.

