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Corrigendum 

ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody ze srpna 2021 se 
opravuje takto: 

Článek D.5.1 se zrušuje a nahrazuje takto: 

D.5.1 Výroba 

Před zahájením první výroby směsi SMA L musí výrobce podle vydané zkoušky typu vždy provést poloprovozní 
ověření na obalovně s provedením laboratorních zkoušek a ověřením parametrů podle tabulky D.1. Směs musí 
být kvalitně promíchaná a obalená, asfaltové pojivo musí být na jednotlivá zrna rovnoměrně rozděleno. 

Článek H.5.1 se zrušuje a nahrazuje takto: 

H.5.1 Výroba 

Před zahájením první výroby směsi SAL musí výrobce podle vydané zkoušky typu vždy provést poloprovozní 
ověření na obalovně s provedením laboratorních zkoušek a ověřením parametrů podle tabulky H.1. Směs musí 
být kvalitně promíchaná a obalená, asfaltové pojivo musí být na jednotlivá zrna rovnoměrně rozděleno. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s. IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: ČVUT v Praze, 
Ing. Jan Valentin, Ph.D. 

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles  

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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