
Informační list:  

Opatření pro péči a údržbu 
mlatových krycích vrstev 
Stabilizer 

          

Mlatové krycí vrstvy Stabilizer mohou být při odborném provedení bez problémů udržovány nebo 
opravovány. Místní obnovy mlatové krycí vrstvy již nejsou po krátké době viditelné.  

Rutinní opatření pro péči  

Na jaře: Kontrolní pochůzka! V případě potřeby dorovnat nerovnosti a při přirozené vlhkosti 
dodatečně zhutnit. (Malé nerovnosti se většinou opět vyrovnají samy používáním a působením 
přirozených srážek). 
Při nestatečném zhutnění (projevuje se zpravidla na slabě užívaných plochách): Mlatovou krycí vrstvu 
ve stavu přirozené vlhkosti staticky zaválcovat, hmotnost válce cca 0,5 až 2,0 t. 

V létě: Případné zarůstání plevelem (vyskytuje se zpravidla jen na slabě užívaných místech): 
nejlépe včas vytrhat i s kořeny (mlatová krycí vrstva musí být vlhká). Uvolněná zrna mlatové vrstvy 
pak opět srovnat a zhutnit (např. dusáním).  

Na podzim: Listí a organický materiál a také smetí včas odstranit z mlatové krycí  vrstvy. Např. 
hráběmi na listí, fukarem na listí nebo srpovou sekačkou, nastavenou na větší výšku. Uvolněná zrna 
drti však nechat ležet (nesmetat koštětem!). 

V zimě: Odklidit sníh, pokud je to třeba, s odpovídající opatrností jako u všech mlatových  krycích 
vrstev. Gumovým shrabovačem nebo se vzdáleností 1 až 2 cm od povrchu. Zbytky posypové soli jsou 
možné, mohou však ve střednědobém horizontu poškozovat vrstvu zrn (především u vápence).  

Po silných deštích: U cest se spádem přes 6 % by se po silných dešťových událostech měly konat 
kontrolní pochůzky. Pokud se zjistí výplachy/stružky: co nejdříve opravit.   

Maloplošná opravná opatření  

Poškozenou mlatovou krycí vrstvu ve stavu přirozené vlhkosti lehce zdrsnit (např. do kříže železnými 
hráběmi nebo vidlemi).  
Egalizovat / srovnat mlatovou krycí vrstvu (výtluky/vadná místa vyrovnat v případě potřeby stejným 
materiálem Stabilizer). Následně zaválcovat bez vibrací.  
Důkladně namočit postřikovačem nebo jemnou sprchou. 
Vyčkat! Jakmile je mlatová krycí vrstva napůl oschlá (stav přirozené vlhkosti – tento je dán zpravidla 
cca 2 -12 hodin po tomto polití): staticky dodatečně zhutnit / zaválcovat.  

Tip: Pokud materiál vlivem silného slunečního záření po srovnání příliš rychle vysychá, měla by 
mlatová vrstva být cca 5-10 min. před válcováním znovu zcela lehce navlhčena, aby bylo dosaženo 
dobré zapojení svrchního materiálu.  
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Informační list:  

Pokládání mlatových krycích vrstev Stabilizer              

 
Předpoklady pro pokládání: 
 
Provádění: Jen v době bez mrazů a bez deště, doporučené období březen – říjen.  
Požadovaná zrnitost kameniva a homogenita směsi musí být přesně dodržena, vzniku „mazlavých 
filmů“ (kvůli příliš vysoké vlhkosti) se musí ve všech vrstvách zabránit! 
Nosná vrstva ze štěrku nebo štěrkopísku pod mlatovými krycími vrstvami Stabilizer:  

Zrnitost:   (0/22) 0/32 nebo 0/45 mm 
Jemné zrno < 0,063 mm: < 5 váhových % v dodávce 
! Dobrá vodopropustnost ! 

 
Dynamická vrstva (doporučená) pod mlatové krycí vrstvy Stabilizer: 

Zrnitost:   0/16 nebo 0/22 mm, homogenní bez segregace  
Jemné zrno < 0,063 mm: cca 4-8 % v dodané zrnitosti   
! Dobrá vodopropustnost ! 
 

Příčný spád (ve všech vrstvách): 2,5 až 3,5 % (minimální hodnota: 2 %) 
Odvádění vody: Srážková voda z postranního terénu nesmí odtékat přes cestní povrch! U sklonů 
komunikace nad 7 % je třeba provést vhodné příčné žlábky (svodnice vody). 

 
Pokládání mlatové krycí vrstvy STABILIZER s tloušťkou vrstvy 4 cm: 
 
Napojení okrajů: Horní hrana nosné vrstvy = cca 3,0 až 3,5 cm pod okrajovým obrubníkem. 
Při pokládání mlatové krycí vrstvy má být nosná vrstva poněkud zvlhčena. 

1. Vyrovnání materiálu mlatové krycí vrstvy, volně o tloušťce cca 5 cm ve stavu přirozené 
vlhkosti (tedy při volné pláni dodržet převýšení přibližně 1,5 až 2 cm k okrajovému obrubníku). 

2. Statické předběžné zhutnění při přirozené vlhkosti válcem 0,8-2,0 t (bez vibrací!). Dbát na 
rovinnost a na spád. Převýšení okrajů po zhutnění: cca 0,5-1,0 cm. 

3. Jemné vlhčení. Mlatovou krycí vrstvu kompletně provlhčit. Polévat pomalu a pečlivě, bez 
tvoření kaluží. Použití postřikovačů je možné. 

4. Doba prodlevy (zpravidla 3–24 h), až mlatová krycí vrstva opět oschne do přirozené 
vlhkosti. 

5. Statické konečné zhutnění při přirozené vlhkosti válcem 0,8-2,0 t, min. 4 přejezdy válce. 
6. Mlatovou krycí vrstvu nechat proschnout 2-12 dnů (podle povětrnostních podmínek), do 

dosažení základní pevnosti. Do té doby nepoužívat (normální pocházení je možné). 
Při pokládání v době pozdního podzimu nebo v zimě je konečná pevnost případně      
dosažena až na jaře! 

Upozornění: O 1. jaru po položení se doporučuje provést po počátečním stupni používání případně 
dorovnání, např. pomocí vlečné rohože, a statické doválcování (přirozená vlhkost).  
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