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4.1 ÚVOD

4.1.1

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
1 TKP - Všeobecně.

Termín „Zemní práce“ je používán v TKP jako obecný 
výraz, který zahrnuje všechny druhy srovnávání terénu, 
kopání rýh, přesunu zemin a všechny další vykopávky 
související s výkopy, zásypy, obsypy a násypy včetně 
hutnění v průběhu stavebních prací a technologií 
výstavby. TKP jsou zpracovány s ohledem na platné 
ČSN, případně ON a jiné technické předpisy s tím, že 

některé články norem upřesňují nebo doplňují. Zemní 
práce musí být provedeny ve shodě s těmito TKP 
a dokumentací stavby nebo rozhodnutím stavebního 
dozoru.

4.1.2 Ochrana přírody, sousedních pozemků 
a nálezů

4.1.2.1

Veškeré zemní práce v ochranných pásmech přírodních 
léčivých zdrojů, přírodních zdrojů stolních minerálních 
vod nebo lázeňských míst je možno provádět pouze po 
uplatnění opatření uvedených v dokumentaci stavby ve 
shodě s požadavky, které jsou pro tato ochranná pásma 
a lázeňská místa příslušným zákonem a vyhláškami 
určeny.

4.1.2.2

Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou nále
zy, u kterých nelze vyloučit, že jde o nálezy historické, 
archeologické, paleontologické nebo geologické, o mi
nerální prameny nebo jiné důležité nálezy veřejného 
zájmu, postupuje se podle zákona č. 50/1976 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona 
č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.

4.1.2.3 Vyčištění staveniště a kulturní vrstva půdy

Plochy v budoucích zářezech, plochy pod násypy 
a plochy zemníků budou vyčištěny od všech stromů, 
kmenů, křovin,pařezů, kořenů,trávy,plevele, plotů, zdí, 
budov nebo jiných objektů. Stejně musí být odstraněny 
všechny další překážky, odpad a zeminy s větším obsa
hem organických látek. Při stavebních pracích každého 
druhu se musí provést skrývka kulturní vrstvy půdy. 
Tloušťku sejmuté vrstvy určuje dokumentace pro zhoto- 
vovací práce (DZPS).

4.1.2.4

Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce 
musí mít odpovídající znalosti a zkušenosti. Na místě 
těžby zemin a ukládání a hutnění sypanin musí být po 
celou dobu technologických procesů pracovník s odpo
vídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je odpovědný 
za tyto práce včetně technologické dopravy.

4.1.2.5

Zhotovitel je povinen organizovat zemní práce tak, aby 
byla umožněna kontrola hutnění a řízení prací podle 
výsledků kontrolních zkoušek.

4.1.2.6

Při zahájení prací zřizuje (v místě stavby) zhotovitel za 
účelem provádění všech druhů kontrolních zkoušek labo
ratoř, vybavenou jak po stránce materiálně technické, tak 
po stránce personální v rozsahu nutném ke splnění poža
davků smlouvy. Všeobecné požadavky na vybavení, 
obsazení a odbornou způsobilost pracovníků laboratoře 
jsou uvedeny v kap. 1 TKP.

4.1.2.7

Kvalitu prací prokazuje zhotovitel na základě zkoušek 
a měření. Jejich výsledky předává objednateli prostřed
nictvím stavebního dozoru předem dohodnutou formou. 
O předání výsledků se provede ve stavebním deníku 
záznam. Předání se provádí bezprostředně po prove
dených zkouškách. V laboratoři vede zhotovitel prvotní 
dokumentaci, kterou je povinen na požádání předložit 
k nahlédnutí stavebnímu dozoru.

4.1.2.8

Předepsaná kritéria, druh a četnost kontrolních zkoušek 
vycházejících z platných ČSN, ON a jiných technických 

předpisů, jsou uvedeny v příslušných článcích této kap. 
TKP.

4.1.2.9

Stavební dozor kontroluje během provádění stavebních 
prací dodržování DZPS a příslušných ustanovení TKP, 
aby byla zajištěna hospodárnost výstavby s ohledem na 
uvažovanou životnost díla.

4.1.2.10

Zhotovitel zpracuje závěrečné zprávy o kvalitě objektů 
(staveb) nebo jejich částí na základě souhrnu výsledků 
kontrolních zkoušek a měření. Tento doklad předloží ve 
3 stejnopisech stavebnímu dozoru jako přílohu ozná
mení, že zemní práce (nebo jejich část) jsou dokončeny. 
Další povinnosti při kontrole materiálů upravují Všeo
becné dodací podmínky staveb pozemních komunikací 
a komentář k nim.

4.1.2.11 Druhy a třídy vykopávek

Vykopávky zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkop- 
ku a jeho odvezení nebo naložení na dopravní prostře
dek. Vykopávky se dělí na odkopávky, prokopávky, 
hloubené výkopy a výkopky v zemníku. Výklad pojmů 
uvádí ČSN 73 3050.

Vykopávky musí být provedeny podle geometrického 
tvaru, který je uveden v DZPS.

Horniny ve vykopávkach jsou zatříděny do 7 tříd těži- 
telnosti podle ČSN 73 3050, kde je stanovena obtížnost 

rozpojování podle charakteristických vlastností hornin.
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Zatřídění hornin je určeno dokumentací stavby podle 
geotechnického zhodnocení geologického průzkumu 
(ON 73 0095). Změna zatřídění podle skutečnosti 
během stavby je možná pouze se souhlasem stavebního 
dozoru.

Střídají-li se horniny v příčném řezu po vrstvách, 
v nichž se hornina také těží, zniveluje se každá vrstva 
a určí se objem výkopku příslušné třídy.

4.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

4.2.1 Základní charakteristiky zemin

Základní charakteristiky zemin (sypanin), jako např. pojem 
zemina a popis zemin jsou obsaženy v ČSN 72 1002, 
ČSN 72 1006 a ČSN 73 1001. Pojmy označující vlastnosti 

zemin jsou definovány v normách, které stanoví způsob 
zjištění těchto vlastností (ČSN 72 1010 až ČSN 72 1026 
a ČSN 72 1191). Termíny a značky související s klasi
fikačním systémem zemin jsou definovány v ČSN 73 1001. 
Kritéria vhodnosti zemin do podloží nebo do násypu řeší 
ČSN 72 1002.

4.2.2 Nezpevněná krajnice a střední dělící pás

Zeminy použité do nezpevněné krajnice a do středního 
dělícího pásu musí být totožné s materiály aktivní zóny 
s výjimkou vrstvy humusu, pokud není v DZPS uvede
no jinak. Mechanické zpevnění krajnice je nutno prová
dět vrstvou štěrkodrtě (SD)vfrakce 0/22 tloušťky 10 cm 
(kvalitativní třídy B podle ČSN 72 1512).

4.2.3 Použití odpadních materiálů

Jako sypaniny lze v odůvodněných případech pro budo
vání násypů používat i průmyslových odpadů jako 
ocelárenské strusky, elektrárenských a teplárenských 
popílků, popela, hlušiny aj. (podle ČSN 73 3052, CSN 

72 1512 a ON 72 1516). Využití těchto materiálů musí 
řešit realizační dokumentace stavby (RDS) nebo DZPS.

4.2.4 Zdravotně závadné zeminy

V případech, kdy výsledky inženýrsko-geologického 
průzkumu stavby indikují výskyt zdravotně závadných 
zemin (např. kontaminace jedy, zvýšená radioaktivita 
apod.), musí být způsob jejich využití nebo likvidace 
řešen ve spolupráci s místně příslušným hygienikem 
v DZPS a DZPS musí být příslušným hygienikem 
schválena.

4.2.5 Geotextilie

4.2.5.1
Geotextilie jsou podle Návrhu ČSN 73 3040 propustné 

textilie určené k zabudování do horninových, zemních 
a jim podobných konstrukcí k zajištění nových speci
fických vlastností konstrukcí.

4.2.5.2

Kromě základního materiálu z něhož jsou vyrobeny, se 
dále dělí podle způsobu výroby a podle účelu použití. 
Jejich přehled vč. výrobců, fyzikálně mechanických 
parametrů a možnosti využití při provádění zemních 
prací, upravuje Návrh ČSN 73 3040, STŘ S2 Silniční 
těleso a Technologické pokyny č. 9 až 11 (Geotextilie 
I-III) vydané Sdružením pro výstavbu silnic v ČR.

4.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

4.3.1 Pažení

Pažení stěn hloubených výkopů zajistí zhotovitel všude 
tam, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce 
a stability stěn a okolí, kde je to předepsáno doku
mentací stavby anebo určeno stavebním dozorem. 
V ostatních případech záleží na úvaze zhotovitele, zda 
použije pažení, vysvahování nebo jiného způsobu zajiš
ťujícího bezpečnost a stabilitu na staveništi a okolí. 
Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výko
pů, zabránit poklesu okolního území, znemožnit sesuv 
stěn výkopů a zabránit ohrožení stability hotových nebo 
budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapa
ženého prostoru musí být takové, aby dávaly potřebný 
pracovní prostor pro manipulaci při provádění staveb
ních prací. Pokud se změní stabilita horniny v průběhu 
prací, je zhotovitel povinen upravit druh a rozsah pažení 
podle skutečných poměrů na staveništi ke spokojenosti 
stavebního dozoru.

Podmínky použití jednotlivých druhů pažení a ocelo
vých štětových stěn upravují příslušné čl. ČSN 73 3050.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstra
něno na celou výšku po úroveň stávajícího terénu event, 
upraveného terénu, pokud není DZPS nebo stavebním 
dozorem stanoveno jinak. Odstranění bude provedeno 
takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu 
betonu nebo některé části nové konstrukce. Mezery 
vzniklé po odstranění pažení mezi stěnou výkopu a no
vou konstrukcí musí být vyplněny zhutněnou sypaninou 
nebo betonem.

4.3.2 Výkopy pro základy

4.3.2.1

O provádění výkopových prací musí být stavební dozor 
průběžně informován. Výkopy základových jam pro 
zakládání mostních objektů, propustků, opěrných zdí 
a jiných objektů musí být provedeny v souladu s DZPS, 
příp. podle pokynů stavebního dozoru. Žádný výkop 

nesmí být vyplněn sypaninou, příp. základovým betonem, 
dokud není zkontrolována základová spára a vydán 
souhlas stavebního dozoru k dalšímu procesu. Zhoto
vitel je povinen včas vyzvat stavební dozor k odsouhla
sení základové spáry každého základu.
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Základové jámy pro zakládání mostních objektů, 
propustků, opěrných zdí a jiných objektů, musí být odtě
žené na kótu danou DZPS anebo určenou stavebním 
dozorem. Ten má právo nařídit zhotoviteli, aby pokra
čoval v těžbě pod úroveň danou dokumentací stavby, 
případně těžbu zastavit v úrovni, kde již bylo dosaženo 
zeminy (horniny) vhodné pro zakládání. Základovou 
spáru posuzuje a odsouhlasuje stavební dozor písemnou 
formou.

4.3.3 Jímky

Pro stavbu objektu ve vodě se používají jímky, které 
jako dočasné konstrukce ohrazují vodotěsně stavební 
jámu. Konstrukce jímky závisí na předpokládané výšce 
vzdutí vodní hladiny v době trvání výstavby a na složení 
dna. Pro vzdulí do 3 metrů stačí jímky hrázové, tabulové 
nebo beraněné. Při vzdutí 3-10 metrů vyhovují jedno
duché ocelové jímky ze štětových stěn. Pro vzdutí přes 
10 metrů se používá dvojitých ocelových jímek. Druh 
jímky a použité materiály jsou předmětem RDS. 
Stavební jáma musí být chráněna proti velké vodě 
v míře určené porovnáním nákladů na ochranné opatření 
a škody, které mohou vzniknout.

4.3.4 Vodoteče

Úprava vodotečí nebude prováděna v období s největší 
pravděpodobností výskytu velkých vod a povodňových 
vln. Staveniště musí být proti těmto vlivům zabezpe
čeno. Způsob ochrany bude proveden podle DZPS nebo 
RDS, příp. podle požadavků stavebního dozoru. Pro 
práce na úpravách vodotečí platí ČSN 73 6821, 

CSN 73 6823 a ON 48 2506.

4.3.5 Ochrana výkopů, základové spáry 
a sledování pramenů

4.3.5.1 Ochrana výkopů před zaplavením vodou

Zhotovitel musí chránit všechny výkopy před zaplavením 
vodou způsobeným povodněmi, průtržemi mračen anebo 
jinými příčinami tak, aby stavební práce byly vyko
návány v optimálních podmínkách.

Zhotovitel musí též zabezpečit, nainstalovat a udržovat 
v činnosti stroje, čerpadla, hadice, žlaby a jiná zařízení 
potřebná pro odvedení akumulované vody mimo úroveň 
dna dočasného výkopu, a to po dobu stanovenou 
stavebním dozorem. Musí ihned odvést záplavové vody 
mimo oblast pracovní činnosti, a to takovým způsobem, 
aby nebyly způsobeny žádné škody. Při vlastním prová
dění zemních prací se musí postupovat tak, aby nedo
cházelo k zamokrení pracoviště.

Zhotovitel musí práce organizovat tak, aby předešel 
podemletí jakékoliv části provedených výkopů a ma
jetku čerpanou vodou. Jestliže k podemletí vodou dojde, 
musí ihned provést nápravné opatření ke spokojenosti 
stavebního dozoru.

4.3.2.2 4.3.5.2 Ochrana základové spáry

Základovou spáru je nutno otevírat těsně před postupem 
dalších stavebních prací tak, aby nebyla znehodno
cována případnou nepřízní klimatických a povětrnost
ních podmínek a stavebním provozem.

Zvláštní péči je třeba věnovat ochraně základové spáry 
po dobu nepříznivých klimatických podmínek, zejména 
při deštivém počasí. Případné úpravy základové spáry 
(nahrazování neúnosných zemin, rozvolněných zemin 
nebo sanování prostým betonem) musí řešit RDS. 
Hloubku základové spáry určuje DZPS. Dno výkopu 
musí být vyčištěno od úlomků a rozvolněné hominy, 
upraveno do roviny, případně do stupňů a odřezů.

4.3.5.3 Sledování pramenů

Jestliže je hloubeným zářezem zastižena kombinace 
souvrství, ze kterého vyvěrá voda ze svahu zářezu, je 
nutno tuto vodu odvést mimo zářez. Potenciálním 
místem vyvěrání je zejména styk propustných a nepro
pustných vrstev. V případě stavební jámy je nutno vodu 
odčerpat.

Pokud je třeba zřídit pramenní záchytky, záchytné dřeny 
a jiná zařízení nebo činnosti pro zachycení pramenních 
vývěrů, a tyto nejsou uvedeny v DZPS, jedná se o doda
tečné práce. Hloubka a typ záchytky se provede v závi
slosti na hloubce vývěru. Zachycená voda se pak vyvede 
drenáží do revizní šachty kanalizace, což je nejvý
hodnější, protože nedochází k zamrzání odtékající 
vody.

Při výskytu pramenů ve stavební jámě, které vyvěrají po 
snížení hladiny podzemní vody, je nutno tyto prameny 
pečlivě sledovat. Pokud je voda kalná, hrozí nebezpečí 
rozplavení svahů a čerpání se musí zastavit, hladina 
zvednout a snižovat pak pomaleji, nebo jáma odvodňo
vat hloubkově, např. studněmi. Technická opatření 
k zachycení vody se provádějí obdobně jako v zářezech 
s přihlédnutím k době výstavby. Všechna navržená 
opatření musí být schválena stavebním dozorem.

4.3.6 Výkop v zemníku a v trase

4.3.6.1
Odsouhlasená plocha zemníku se před zahájením těžby 
odhumusuje, vyčistí od nevhodného materiálu a urovná. 
V průběhu těžby je nutno udržovat zemník v takovém 
stavu, aby nedocházelo ke znehodnocování materiálu.

4.3.6.2
Výkop v trase zahrnuje všechny jiné druhy vykopávek 
s výjimkou výkopu pro drenáž, výkopu v kanálech, 
výkopu pro zakládání objektů a těžby v zemníku, jeli
kož tyto druhy těžby byly definovány v předcházejících 
článcích nebo jsou definovány v článku následujícím. 
Ve výkopu v trase jsou též zahrnuty podélné příkopy 
v souladu se vzorovým příčným řezem.

4



4.3.7 Výkopy pro odvodňovací zařízení a inže
nýrské sítě

Pokud jsou rýhy navrženy a provedeny se svislými 
stěnami, musí být do dané hloubky paženy. Pokud je 
stěna výkopu svahovaná, je sklon svahu závislý na stabi
litě svahu, která je dána fyzikálně mechanickými 
vlastnostmi zemin, možností průsaku vody a časem, po 
který zůstane výkop otevřený. Za návrh sklonů svahů 
a jejich stabilitu odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel je povinen chránit všechny výkopy před 
zaplavením vodou způsobeným povodněmi, velkými 
dešti, anebo jiným zdrojem tak, aby byly stavební práce 
prováděny v optimálních podmínkách. Musí být vybu
dovány ochranné hráze nebo odvodňovací příkopy v 
úrovni nižší než je úroveň dna realizovaného výkopu 
tak, aby voda odtékala do čerpacích jímek. Zhotovitel 
musí také zabezpečit, nainstalovat a udržet v činnosti 
čerpadla, hadice, žlaby a jiná zařízení potřebná pro odve
dení akumulované vody mimo úroveň dna dočasného 
výkopu, a to po dobu stanovenou stavebním dozorem. Při 
křížení inženýrských sítí s jinými podzemními vedeními 
se musí navrhnout takové opatření, aby nenastalo 
vzájemné ohrožení jednotlivých vedení anebo jejich 
funkce a aby seje jich úpravy daly provádět odborně. Pro 
tyto práce platí CSN 38 6413, ČSN 73 3052, ČSN73 6005, 
CSN73 6006 a ČSN 73 6701.

4.3.8 Násyp

4.3.8.1

Násyp se provede ve shodě s vytyčenými směrovými 
prvky a vzorovým příčným řezem podle DZPS. Pro 
ochranu staveniště před škodlivým účinkem povrcho
vých vod je zhotovitel povinen po celou dobu výstavby 
zajistit odvedení povrchových vod. Při deštivém počasí 
je nutno pozorně sledovat vlhkost zemin a v případě 
nutnosti včas zemní práce přerušit. Ze stejného důvodu 
je nutno průběžně odvádět srážkovou vodu s povrchu 
zemního tělesa a jeho boků. Povrch násypu, zejména ze 
soudržných zemin, má mít při navážení mírné sklony do 
stran. Denně, před ukončením práce ve směně, je nutno 
navezenou vrstvu zhutnit, aby případná srážková voda 
mohla s násypu stékat. V podélném směru nemají 
jednotlivé vrstvy vykazovat místní prohlubeniny. Při 
pojíždění sypaniny technologickou dopravou je třeba se 
vyvarovat pojíždění v jedné stopě.

4.3.8.2

Sypanina se musí ukládat po vrstvách a to na plnou 
technologickou šířku v souladu s příslušným příčným 
řezem a na takovou délku, která umožní nasazení mecha
nizmů pro rozhrnování a hutnění vrstev o jednotné 
tloušťce, která odpovídá charakteru materiálu a účinnosti 
hutnících prostředků, případně podle čl. 4.3.11.2 nebo 
4.3.8.4.I.

4.3.8.3

Vlhkost rozprostřené zeminy se před zahájením zhutňo- 
vacích prací nemá odlišovat od hodnoty optimální 
vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%. Pro 
zeminy s IP > 17 o více než 5%. V případě větší odchylky 
odsouhlasí stavební dozor způsob úpravy navržené zhoto
vitelem, případně provlhčenou zeminu vyloučí.

4.3.8.4 Zpětný zásyp, zásypy objektů a nadnásyp

4.3.8.4.1

Zpětný zásyp se musí provádět podle DZPS a to jen 
stavebním dozorem odsouhlasenou sypaninou hutněnou 
po vrstvách. Vlhkost zeminy musí odpovídat poža
dovanému zhutnění podle čl. 4.5.2. tab. 1 a 2.

Požadavky na hutnění násypu nad objektem jsou násle
dující:

výška násypu nad objektem 
(m)

požadovaný stupeň zhutnění

do 1,0 
nad 1,0

jako pro aktivní zónu 
jako pro násyp

Uvedené požadavky pro hutnění platí i pro zhutnění 
zpětného zásypu. Šířku zpětného zásypu určuje DZPS 

nebo RDS, případně ji stanoví stavební dozor. Zpětný 
zásyp (např. u propustků) se musí realizovat současně 
na obou stranách objektu tak, aby se předešlo nerovno
měrným tlakům na vlastní objekt. Zhutnění v blízkosti 
objektu se musí provádět pomocí mechanických zaří
zení tak, aby nedocházelo k poškození uloženého potru
bí, izolaceatd. Všechny způsobené škody jdou nanáklad 
zhotovitele. Bednění a jiné pomocné zařízení musí být 
před započetím zpětného zásypu odstraněno a pod 
zpětným zásypem nesmí být ponecháno žádné dřevo.

Zpětný zásyp výkopů do výšky původního terénu musí 
být po založení objektů prováděn sypaninou odsouhla
senou stavebním dozorem a v souladu s jeho pokyny 
a DZPS. Totéž platí i pro zásypy za opěrnými zdmi. 
Požadovanou míru zhutnění stanoví individuálně DZPS. 
Pro zásypy rýh a jim podobných drobných výkopů urču
je druh materiálu a míru zhutnění DZPS. Pokud je rýha 
nebo výkop součástí silničního tělesa, zejména když 
sahá do hloubky aktivní zóny, platí pro obsyp a zásyp 
kritéria zhutňování podle čl. 4.5.2. tab. 1 a 2.

Přechod z násypového tělesa na most zahrnuje oblast 
zemního tělesa přiléhajícího k mostní konstrukci. DZPS 
i provádění zemních prací musí být v souladu s ON 
73 6244 Přechody u silničních a dálničních mostů 
a ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání 

mostních objektů. K zásypu objektu musí být použito 
zeminy velmi vhodné (podle ČSN 72 1002). Poža

dovaná míra zhutnění v rozsahu zásypu je stejná jako 
pro pláň zemního tělesa, čl. 4.5.2 tab. 1 a 2. Tlouštíka 
vrstvy může být max. 0,3 m.
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Podle druhu materiálu použitého v přechodové oblasti 
zhotovitel navrhne a stavební dozor odsouhlasí nutný 
počet pojezdů zhutňovacího mechanizmu. Výšky vrstev 
budou graficky vyznačeny na opeře a spolu s počtem 
pojezdů kontrolovány.

4.3.9 Úprava podloží pod násypem

4.3.9.1

Před každým budováním násypu je nutno pečlivě upra
vit podloží, t.j. odstranit veškerou vegetaci, kulturní 
vrstvu půdy, posoudit kvalitu podloží a odvodnit je.

4.3.92

Pokud se v podloží vyskytnou nevhodné zeminy, musí 
být nahrazeny vhodnější sypaninou nebo se použije 
geotextilie v kombinaci s propustnou zeminou, případ
ně lze zeminu podloží zlepšit použitím cementu, vápna 
apod. (podle čl. 4.3.15.).

Lze užít i jiných opatření, která urychlují konsolidaci 
a zatlačování násypu do podloží a zabraňují jeho 
nerovnoměrnému sedání. Pokud uvedená opatření 
nejsou obsažena v DZPS a stavební dozor usoudí, že 
jsou potřebná, navrhne je zhotovitel a předloží stavební
mu dozoru k odsouhlasení jako dodatečné práce.

4.3.9.3

Ke zvýšení stability se při sklonech území kolmých na 
podélnou osu násypu větších než 20% budují v jejich 
podloží stupně. Plocha základových stupňů má při 
soudržných zeminách sklon 3% ven ze svahu, při 
nesoudržných 3% do svahu.

4.3.10 Svahy a pláň zemního tělesa

4.3.10.1

Svahy násypů musí být upraveny tak, aby výsledné 
sklony odpovídaly sklonům podle DZPS. Svahy je 
nutno zbavit veškerého uvolněného a nezhutněného 
materiálu tak, aby jejich výsledný povrch byl hladký 
a nevykazoval pod 3 m latí větší nerovnosti než:

- 3 cm u svahů, na kterých má být položena dlažba 
z kamene, tvárnic, betonu apod.,

- 5 cm u svahů, na kterých má být položena ornice,

- u skalních zářezů se postupuje individuálně a o pod
mínkách rovnosti rozhodne stavební dozor.

4.3.102 Ochrana svahů násypů

K ochraně svahů násypů, pokud si to vyžadují, se prová
dějí opatření, která mají protierozní charakter. Spojují 
se zde vhodně technická a biologická opatření. Vege
tace je tím nejvhodnějším materiálem, který svahy nejen 
chrání, ale i vhodně začlení dílo do krajiny. Při řešení 
ochrany svahů se také velmi dobře uplatňují mřížkové 
geotextilie různých druhů v kombinaci s hydroosevem.

4.3.8.42 Pokud uvedená opatření nejsou obsažena v DZPS 
a stavební dozor usoudí, že jsou potřebná, navrhne je 
zhotovitel a předloží stavebnímu dozoru k odsouhlasení 
jako dodatečné práce.

Pro tyto práce platí TP 53 MHPR ČR - SD Prr erozní 
opatření na svazích pozemních komunikací (1992).

4.3.10.3 Pláň zemního tělesa

a) Pokud je pláň zemního tělesa z materiálů stanovených 
DZPS provedena v předepsaných příčných a podél
ných sklonech a výškových tolerancích a je v soula
du se směrovým vytyčením, s funkčním odvodněním 
(kanalizace, drenáž apod.) a je zhutněna na předepsa
nou míru, představuje dokončený povrch schopný 
odsouhlasení stavebním dozorem. Pláň zemního těle
sa musí být upravena tak, aby tvořila hladký, rovný, 
homogenní povrch, vyhověla požadavkům rovnosti 
ve smyslu s čl. 4.6.3 a únostnosti podle čl. 4.8.2.

b) Pláň zemního tělesa, která nevyhovuje požadavkům 
podle čl. 4.3.10.3 a), bude rozrušena odpovída
jícími mechanizmy, dohutněna a seříznuta tak, aby 
vyhověla výškovým požadavkům příčného a po
délného řezu a požadavkům stavebního dozoru. 
Všechny práce realizované zhotovitelem podle toho
to odstavce budou provedeny na jeho náklady.

c) Před povolením pokládky konstrukčních vrstev 
musí být pláň zemního tělesa vyčištěna ke spoko
jenosti stavebního dozoru a práce na pokládce 
konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahá
jeny bez odsouhlasení pláně stavebním dozorem 
podle čl. 4.8.

4.3.10.4 Ochrana pláně zemního tělesa

a) Dokončená pláň musí být ze strany zhotovitele 
chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na 
pláni zakázány.

b) Přejezdy vozidel po dokončené pláni musí být mini
malizovány. Všechna poškozená místa na pláni 
musí zhotovitel opravit na své náklady.

c) Pokud před zimním obdobím nedošlo k zakrytí 
pláně stmelenou vrstvou konstrukce vozovky, je 
třeba takovou pláň v další stavební sezóně přehut- 
nit. Tato úprava podléhá odsouhlasení stavebním 
dozorem z hlediska zhutnění, výškového uspo
řádání a rovnosti. Je vhodnější pláň před zimním 
obdobím neprovádět. Jiná výjimečná řešení posu
zuje a schvaluje stavební dozor. Náklady spojené 
s výše uvedenými opatřeními hradí zhotovitel.

4.3.11 Kamenité a balvanité sypaniny

4.3.11.1

Balvanitou a kamenitou sypaninou se rozumí materiál, 
u kterého nelze provádět kontrolu zhutnění podle čl.
4.5.2.1 tabulek 1 a 2 (rozhodující je zatřídění sypaniny 
podle ČSN 72 1002).
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4.3.11.2

Sypaniny z kamenů a balvanů se zhutňují těžkými 
vlečenými vibračními válci v souvislých vrstvách podle 
postupu stanoveného DZPS. Je-li třeba sypat po oddě
lených částech, musí být stabilita jednotlivých částí 
i stabilita násypu jako celku prokázána DZPS. Počet 
pojezdů a tloušťka vrstvy se určí podle výsledků zhutňo- 
vacího pokusu (čl. 4.5.3.2) schváleného stavebním 
dozorem. Maximální velikost zrna nesmí být větší než 
2/3 tlouštky vrstvy, výjimky se připouštějí pouze ojedi
něle podle rozhodnutí stavebního dozoru.

V případě změny vlastností horniny je třeba upravit 
počet pojezdů, eventuálně výšku vrstvy po dohodě se 
stavebním dozorem a ověřit zhutňovací parametry 
novým zhutňovacím pokusem.

4.3.11.3

Před zahájením prací navrhne zhotovitel v RDS zhutňo
vací pokus, který také zajišťuje, provádí a vyhodnocuje. 
Je uskutečňován za účasti stavebního dozoru a výsledné 
vyhodnocení podléhá jeho schválení.

Počet pojezdů zhutňovacího válce (příp. sestavy) 
a tlouštka vrstvy stanovená podle výsledků zhutňovacího 
pokusu jsou při výstavbě zároveň kritériem pro kvalitu 
hutnění a kontrolu předepsané technologie, kterou je 
zhotovitel povinen dodržovat.

4.3.12 Vrstevnaté násypy

4.3.12.1

Vrstevnaté násypy se navrhují, posuzují a provádějí podle 
ON 73 3054 a navazujících CSN uvedených v čl. 4.3.12.4.

4.3.12.2

Vrstevnatý násyp musí být navržen v DZPS nebo RDS 
podle zásad stanovených v ON 73 3054 tak, aby byla 
důsledně dodržena zásada bezpečného provedení stavby 
ve všech fázích výstavby a užívání.

4.3.12.3
Účelem vrstevnatého násypu je maximální využití málo 

vhodných zemin z trasy komunikace, případně využití 
průmyslových odpadů.

Málo vhodné zeminy jsou svým složením i původem 
obecně různorodé a jejich negativní vlastnosti mohou 
být: malá pevnost, objemová nestálost, namrzavost, 
malá propustnost a obtížná zhutnitclnost.

K ověření dosažitelných geotechnických parametrů 
málo vhodných zemin ke zhutňování a k ověření techno
logie zpracování se doporučuje provedení zhutňovacího 
pokusu podle ON 73 0095 a ČSN 73 3053.

4.3.12.4

Ukládání sypaniu, jejich zhutňování, kontrolu, 
odsouhlasování a převzetí prací upravují ČSN 73 3050, 
ON 73 3053, ČSN 73 3054 a ČSN 72 1002.

4.3.13 Zemní konstrukce vyztužené geotextilií

4.3.13.1

Ustanovení těchto podmínek platí pro stavby trvalého 
charakteru.

Geotextilie je využívána jako konstrukční prvek zejmé
na k těmto účelům:

a) k založení násypu na málo únosném nebo stla
čitelném podloží a k dosažení rovnoměrného zatí
žení podloží,

b) k sanaci neúnosného a stlačitelného podloží vozovky 
v zářezu,

c) k omezení rozsahu jinak nezbytné výměny nevhodné 
zeminy v aktivní zóně podloží vozovky,

d) ke zpevnění svahů násypu,

e) k budování vyztuženého zemního tělesa budovaného 
případně z málo vhodných zemin nebo z průmyslo
vých odpadů,

0 k budování opěrné zemní konstrukce.

Přitom geotextilie plní jeden nebo více těchto účelů :

- odděluje rozdílné zeminy a zabraňuje kontaminaci 
obou materiálů a jejich hnětení (filtrační funkce),

- zabraňuje vyplavování jemných částic a následné
mu snížení pevnosti zeminy,

- přejímá tahové síly přenosem smykových sil z okolní
ho prostředí a tím působí ke zvýšení stability.

4.3.13.2

Návrh zemní konstrukce s geotextilií se řídí poža
dovaným účelem, vlastnostmi sypaniny, inženýrsko- 
geologickými poměry území a složitostí stavby. Pro 
návrh konstrukce s geotextilií platí příslušné techno
logické pokyny podle čl. 4.2.5. Podle požadovaného 
účelu předepisuje druh (tkaná, netkaná) a typ geotextilie 
DZPS.

4.3.14 Kotvené zemní konstrukce

4.3.14.1

V silničním stavitelství se uplatňují především tyto 
druhy speciálních způsobů zakládání k vyztužení části 
zemního tělesa:

- hřebíkovánízemin,

- kotvení zemní konstrukce předpjatými horninovými 
kotvami (podle ON 73 1008).

4.3.14.2

Hřebíkování je metoda vyztužení zeminy v jejím přiro
zeném uložení. Podstata metody spočívá v postupně 
opakovaném odkopu (po etážích 1 až 2 m), ve vytvoření 
husté sítě krátkých tahových prvků v zemině - hřebů (ve 
vrtech cca 150 mm s osazenou ocelovou výztuží, za- 
injektovanou po celé délce) a ve vytvoření pokryvné
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vrstvy (pro trvalé stavby vyztužené) ze stříkaného beto
nu o tloušťce 150 - 250 mm. Pracovní postup je odshora 
dolů.

4.3.14.3

Kotvení svahu předpjatými kotvami. Konstrukční řešení 
spočívá v kotevní konstrukci doplněné roznášecími 
prvky na líci svahu.

Zachovává se tento postup:

- zemní práce,

- zřízení prvkové stěny,

- instalace kotev, injektáž kořene,

- aktivizace kotev - předepnutí po zatvrdnutí kořene,

- přechod na další výškovou etáž nebo půdorysnou 
fázi.

4.3.14.4 Navrhování a realizace

Návrh a provedení kotvené zemní konstrukce se řídí 
požadavky Zvláštních technických kvalitativních 
podmínek (ZTKP) a ustanoveními ON 73 1008.

4.3.15 Nevhodné a méně vhodné zeminy

4.3.15.1

Pro zřizování násypu (platí i pro podloží) z málo 
vhodných až nevhodných zemin musí být konkrétní 
řešení obsaženo v DZPS případně RDS (podle 
ČSN 72 1002). Při úpravě (zlepšování vlastností) zemin 

se postupuje podle ON 73 6183 Zlepšení soudržných 
zemin, nebo ČSN 73 3051 Úprava spraší a sprašových 

hlín v podloží a zemním tělese dálnic a silnic. Zemin, 
které nedosahují objemové hmotnosti 1,5 t/m3 při 

zhutnění 95% PS, není dovoleno použít bez další úpra
vy. Před zpracováním méněhodnotných, případně 
nevhodných zemin se po jejich úpravě požaduje reali
zovat zhutňovací pokus s cílem praktického ověření 
možnosti jejich využití a stanovení postupu hutnění.

4.3.15.2

Méně vhodné sypaniny se mohou zpracovávat též jako 
vrstevnatý násyp (podle čl. 4.3.12.) v kombinaci s vhod
nou zeminou, případně lze použít technologii budování 
násypů s využitím geotextilií a vyztužených zemin 
(podle či. 4.3.13 a 4.3.14). Těchto technologií se použi
je, jsou-li určeny dokumentací stavby nebo stavebním 
dozorem.

4.3.16 Bourání cementobetonových a asfalto- 
betonových vozovek, zděných a beto
nových objektů

Veškeré bourací práce musí být koordinovány s postu
pem zemních prací tak, aby neohrožovaly jejich průběh. 
Recyklaci nebo jiné použití vybouraných materiálů 
určuje dokumentace stavby nebo stavební dozor.

4.4 DODAVKA,SKLADOV ANI 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

4.4.1 Dodávka a skladování

Veškeré dodávky materiálů (geotextilie, geomřižoviny, 
výztužné a kotvicí prvky apod.) musí být skladovány 
tak, aby nedocházelo k jejich poškození nebo znehodno
cení vlivem klimatických a jiných podmínek.

Hydraulická pojivá pro úpravy zemin musí být dodá
vána v autocisternách, účelových vysokokapacitních 
přepravnících, v případě staveb malého rozsahu se 
připouštějí i pytlovaná. Při volném uskladnění v silech 
je nutno délku skladování omezit na 15 dní až 1 měsíc 
podle druhu pojivá. Při použití vápna je nutno zřizovat 
kapacitu skladu ekvivalentní dvěma dnům činnosti 
provozu pro úpravu zemin. Upřednostňuje se plnění 
dávkovačů přímo z cisteren, aniž by procházely sily.

Pro ukládání sypaniny a kulturních vrstev na mezi- 
skládky platí CSN 73 3050. Zásadně nesmějí být na 
meziskládkách skladovány zeminy rozbřídavé a zeminy 
podléhající změnám vlivem klimatu.

4.4.2 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky zajišťuje zhotovitel dokumentace 
stavby, neboť jsou součástí podrobného inženýrsko 
geologického průzkumu podle ON 73 0095 a obsaženy 
v DZPS případně RDS. Průkazní zkoušky pro úpravy 
zemin vápnem a cementem musí být zpracovány podle 
ČSN 73 6125 Konstrukční vrstvy vozovek. Stabilizo
vané podklady (ČSN v návrhu).

Průkazní zkoušky pro zhutňovací pokus musí splňovat 
ustanovení čl. 4.5.3.2, pro vrstevnatý násyp pak usta
novení čl. 4.3.12.

4.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

4.5.1 Zkoušení

Při těžbě zeminy pro násyp a do aktivní zóny je nutno 
kontrolovat shodu vlastností zeminy s předpoklady 
uvedenými v DZPS podle geologického průzkumu. Za 
tím účelem provádí zhotovitel tyto zkoušky :

a) vlhkost zeminy,

b) objemovou hmotnost,

c) zkoušku zhutnitelnosti,

d) zrnitost, Atterbergovy meze, obsah organických 
látek, eventuálně ekvivalent písku.

Zkoušky ad a) až c) budou prováděny při každé změně 
druhu zemin, jinak lx na 10 000 m3, pokud v ZTKP není 

stanoveno jinak. Zkoušky ad d) budou prováděny podle 
potřeby, především při změně charakteru zeminy na 
základě pokynu stavebního dozoru, minimálně však lx 
na každých i započatých 20 000 m .
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4.5.1.1 Podloží násypu

Před zahájením sypání je nutno kontrolovat vlhkost 
a objemovou hmotnost na zhutněném podloží a to 
1 vzorek na každých 2 000 m 2, pokud není v ZTKP 

stanoveno jinak, a kromě přechodové oblasti mostního 
objektu, kde jsou četnosti zkoušek výrazně zvýšeny 
podle čl. 4.5.13.

4.5.1.2 Násypové těleso

Při ukládání zeminy do násypu je nutno sledovat vlhkost 
a objemovou hmotnost:

a) u zemin jemnozrných na každých 2000 nP zhutně
né vrstvy, avšak min. na každých 500 m3, je-li 
zemina homogenní, na každých 1000 m3,

b) u zemin písčitých a štěrkovitých na každých 
1500 m3 uložené a zhutněné zeminy,

c) pro kamenité a balvanité sypaniny se provádí 
kontrola hutnění nivelační metodou na každé 
zhutněné vrstvě, avšak min. lx týdně a na max. 
5000 m3 sypaniny.

4.5.1.3 Přechodová oblast

Kontrola míry zhutnění podloží násypu se v rozsahu 
přechodové oblasti provádí podle ON 73 6244 čl. 46, 
a to ve 3 profilech:

- ve vzdálenosti max 1,0 m za rubem opěry,

- ve vzdálenosti 3/4 výšky násypu (zásypu) za rubem 
opěry,

- ve vzdálenosti 1,5 násobku výšky násypu za rubem 
opěry.

Kontrola se provádí v každém profilu na třech místech 
na povrchu podloží a v hloubce 0,25 m pod povrchem.

Kontrola míry zhutnění násypu (zásypu) se provádí ve 
výše uvedených profilech vždy nejméně na třech 
místech a v následujících úrovních: na podloží násypu, 
v 1/6, 1/2, a 2/3 výšky násypu (zásypu), 0,50 m pod 
plání a na pláni, přičemž výškový rozdíl úrovní odběru 
vzorků nesmí být větší než 1,20 m.

4.5.1.4 Pláň zemního tělesa

Na pláni zemního tělesa se kontroluje míra zhutnění 
v počtu 3 vzorky na každých 100 m délky komunikace, 
min. 1 vzorek na každých 500 m2. Bude-li použito 

vybrané zeminy jednoho typu, snižuje se četnost na 
3 vzorky na 200 m délky každého dopravního pásu, 
avšak min. 1 vzorek na každých 1000 m2. Pokud se 

použije kamenitého materiálu, jehož míra zhutnění se 
prokazuje nivelační metodou, prokazuje se míra zhutně
ní na každých 1500 m3 sypaniny. Pokud se prokáže 
homogenita sypaniny, pak na 2500 m3. Pro ověření 

únosnosti pláně je nutno provádět zatěžovací zkoušky 
a to nejméně lx na každých 500 bm pláně zemního 
tělesa podle čl. 4.53.5.

Pro stanovení míry zhutnění podle čl. 4.5.2. tab. 1 a 2 
jsou nezpevněná část krajnice a střední dělící pás 
kontrolovány:

- u komunikací směrově dělených odběrem 4 vzorků,

- u ostatních komunikací odběrem 2 vzorků na každých 
200 metrů délky dopravního pásu.

4.5.2 Kontrolní hodnoty

4.5.2.1 Míra zhutnění písčitých a štěrkovitých 
zemin

Mirou zhutnění písčitých a štěrkovitých zemin je relativní 
hutnost Id ve smyslu normy ON 72 1005. Požadovaná 
nejmenší míra zhutnění musí odpovídat hodnotám podle 
následující tabulky 1.

Tabulka 1.
Nejmenší míra zhutnění písčitých a štěrkovitých zemin.

NÁZEV ZEMINY SYMBOL DALŠÍ
KVALI-

TATIVNÍ
ZNAKY

RELATIVNÍ HUTNOST Id

HORNÍ
VRSTVA

POD
PLÁNÍ1

OSTATNÍ
ČÁST2

NÁSYPU

Písek dobře zrněný SW Podíl g:
Písek špatně zrněný SP g < 25% 0,90 0,80
Písek s příměsí S-F (f+s+g)

jemnozr. zeminy

SW Podíl g:
DTTO SC g(25;50)%

S-F (f+s+g)

0,85 0,75
Štěrk dobře zrněný GW Podíl g:
Štěrk špatně zrněný GP s(25;50)%
Štěrk s příměsí G-F (f+s+g)

jemnozr. zeminy

GW Podíl f+s:
DTTO GC (f+s) 0,80 0,70

S-F (f+s+g)

1) Do hloubky 0,5 m na násypu a 0,3 m v zářezu pod plání
2) Míru zhutnění štěrkopískového polštáře pod základy objektů a tloušťku 

vrstvy stanoví DZPS.

4.5.2.2 Míra zhutnění jemnozmných zemin

Mírou zhutnění jemnozmných zemin je parametr míry 
zhutnění D(%) ve smyslu ON 72 1005. Potřebná max. 
objemová hmotnost se stanovuje zkouškou zhutni- 
telnosti podle ČSN 72 1015 (Proctor-standard, PS), při 

udání výsledků této zkoušky musí být vždy uvedena 
metodika (A,B,C,D). Požadovaná nejmenší míra 
zhutnění soudržných zemin musí odpovídat hodnotám 
následující tabulky 2.
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Tabulka 2.
Nejmenší míra zhutnění jemnozrnných zemin.

Zeminy s max. 
obj. hmotností 

podle
ČSN 721015 

metodou Proctor 
standart

Parametr D (%)

Pláň zemního tělesa v tělese 
násypu
0,5 m a 
více pod 
plání 1)

podloží 
násypu do 
hl. 0,5 m

Hloubka pod plání

v násypu 
do hl. 0,5 m

v zářezu do 
hl. 0,3 m

1500-1650kg.m'3 _ _
1660-1750kg.m'3 102 102 95 92

>1750kg.m'3 100 100

1) Pro násypy vyšší než 15 m musí být míra zhutnění stanovena v DZPS 
a nesmí být menší než je uvedeno v tabulce 2.

4.5.2.3 Míra zhutnění směsných zemin (ve smyslu 
ČSN 72 1006)

Požadovaná míra zhutnění směsných zemin se určí 
podle tab. 1 a 2 tak, že rozhodující je ten postup, podle 
něhož je odpovídající požadovaná hodnota objemové 
hmotnosti suché zeminy vyšší. Přitom je dále podmín
kou, aby při laboratorní zkoušce zhutnitelnosti podle 
ČSN 72 1015 došlo k dostatečně výraznému a jedinému 

vrcholu Proctorovy křivky.

4.5.2.4 Míra zhutnění kamenitých a balvanitých 
sypanin

Dostatečné míry zhutnění je dosaženo tehdy, nepřekro- 
čí-li při kontrole nivelační metodou podle čl. 4.5.3.3 
rozdíl zatlačení před a po dvou kontrolních pojezdech 
základního zhutňovacího mechanismu 0,5% tloušťky 
vrstvy. Nesmí též docházet k viditelným pružným 
deformacím pod běhounem válce. Lze použít i jiných 
nepřímých kontrolních metod (podle ČSN 72 1006) 

a stanovit lak kriterium zhutnění.

4.5.3 Zkušební postupy

4.5.3.1 Objemová hmotnost

Objemová hmotnost se zjišťuje podle druhu zeminy buď 
pomocí odběrných kroužků nebo válců, nebo metodou 
vysypání pískem, membránovým objemoměrem, radiační 
sondou apod. Naměřené hodnoty musí vystihovat pomě
ry v celé tloušťce zhutňované vrstvy. Objemová hmot
nost se určuje podle ČSN 72 1010 přímými a nepřímými 
metodami nebo podle ČSN 72 1006 dalšími nepřímými 

metodami. Prioritu má metoda zjišťování objemové 
hmotnosti membránovým objemoměrem. Kontrolní 
vzorky pro zjištění objemové hmotnosti musí mít mini
málně tento objem:

max.průměr zrna 

v mm

objem vzorku 
v cm3

4 700
8 1000

16 1200
32 1900
45 2300
63 3000

4.5.3.2 Zhutňovací pokus

Při provádění zhutňovacího pokusu se postupuje podle 
návrhu ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny 
a ČSN 73 1006, pokud stavební dozor nerozhodne 

jinak.

4.5.3.3 Kontrola zhutnění nivelační metodou

Při provádění kontroly hutnění touto metodou je nutno 
dodržet ČSN 72 1016 a návrh ČSN 73 3053. Měření 

musí být včas oznámeno stavebnímu dozoru. Kontrola 
hutnění se provádí stejným hutnícím prostředkem, jaký 
byl použit při zhutňovacím pokusu. Kontrola hutnění 
nivelací se neprovádí u zemin, u kterých je možná 
kontrola s použitím tabulek 1 a 2.

4.5.3.4

V případech, kdy nelze provádět kontrolu hutnění podle 
čl. 4.5.3.2 nebo 4.5.3.3, je možno ji po schválení r 
stavebním dozorem nahradit zkouškami únosnosti ve 
smyslu ČSN 72 1006 nebo dalšími nepřímými meto
dami podle výše uvedené ČSN.

4.5.3.5

Po zhutnění pláně se před pokládkou podsypné vrstvy 
vozovky ověřuje únosnost pláně. Únosnost se vyjadřuje:

a) statickým modulem pružnosti,

b) modulem reakce (viz čl. 4.8.2), které se zjišťují 
zkouškami únosnosti zatěžovací deskou. Statické 
zatěžovací zkoušky lze nahradit progresivními 
dynamickými metodami za podmínek schválených 
stavebním dozorem. Zhotovitel, který tyto zkoušky 
zajišťuje, je povinen upozornit zadavatele dva dny 
předem na provádění zatěžovacích zkoušek.

4.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

4.6.1

Odchylky od výšek pláně a kót odvozených od nivelety, 
které jsou požadovány dokumentací stavby, se pro 
jednotlivá měření povolují ±3 cm.

4.6.2

Dovolená odchylka v šířce koruny násypu je ±10 cm. 
Zvětšené množství sypaniny vzniklé stlačením podloží 
se započítává do objemu násypu.
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4.6.3

Rovnost povrchu pláně v podélném a příčném směru se 
kontroluje 3 m latí, pod níž smí být prohlubeň max. 2 cm 
hluboká. U skalních zářezů a plání z kamenitých sypa- 
nin se postupuje individuálně podle rozhodnutí staveb
ního dozoru v závislosti na úpravě podle DZPS.

4.6.4

Přesnost svahování se posuzuje 3 m latí. Největší pro
hlubeň pod touto latí, pokud DZPS nebo ZTKP nesta
noví jinak, má činit:

a) 3 cm u svahů, na které má být položena dlažba 
z kamene nebo betonu,

b) 5 cm u svahů, na které má být položena ornice.

Požadavky na přísnější tolerance mohou být uvedeny 
v ZTKP.

Ve skalních výlomech se svahování neprovádí. Uvolně
né části horniny a převisy musí být z bezpečnostních 
důvodů odstraněny ihned po odstřelu. Stěny výlomu 
mohou zůstat nerovné, pokud, s ohledem na druh homi
ny, není v DZPS nebo stavebním dozorem stanoveno 
jinak.

4.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Budování násypů v zimním období

Pro sypání v zimě je nutno dodržovat následující zása
dy:

a) zářezová figura určená dokumentací stavby k těžbě 
kamenité sypaniny musí být dokonale strojně 
očištěna od zeminy a zvětralých hornin. Těžbu lze 
zahájit až po odsouhlasení určené figury stavebním 
dozorem,

b) celková výška sypání násypu v zimním období 
nesmí přesáhnout 15 m,

c) při teplotách nižších než -5°C je dovoleno provádět 
násypy pouze ze sypaniny z tvrdých skalních 
hornin (s obsahem zrn 2 mm max. 25 %). Tlouštíka 
vrstvy smí být max. 0,5 m.
Zhutňování okrajů zemniho tělesa je nutno zintenzivnit 
na dvojnásobek stanoveného počtu pojezdů.

d) navážený materiál je nutno ihned rozhrnout a zhutnit, 
aby nedošlo k jeho zmrznutí před zhutněním a k vytvo
ření hrud. Pokud není reálný předpoklad pro jeho 
zhutnění, je nutno ihned navážení zastavit.

Při budování násypů v zimním období je povinností 
zhotovitele výrazně zpřísnit dohled nad technologií 
provádění prací. Navážená sypanina musí být ukládána 
na předchozí vrstvu zbavenou sněhu a ledu a znovu 
dohulněna vibrační technikou. K odstranění sněhu a ledu 
je možno používat pouze mechanických prostředků a v 
lokálních depresích ho smí zůstat nejvýše 5 cm.

Zásadně budování násypů nelze povolit:

- ze zmrzlé zeminy,

- ze zeminy promrzlé do hloubky 5 cm a více,

- na zmrzlém podloží,

- při teplotách vzduchu nižších než -5°C,

- při mrznoucím dešti nebo sněžení.

4.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

4.8.1.

Při odsouhlasování a převzetí zemních prací se kontro
lují následující parametry:

a) dosažené zhutnění,

b) četnost a druh provedených zkoušek,

c) únosnost pláně zemního tělesa,

d) rovnost povrchu,

e) přesnost svahování,

f) dodržení dokumentací předepsaných výšek pláně
zemního tělesa,

g) šířka koruny násypu,

a dále musí být splněna ustanovení čl. 4.3.10.3.

4.8.2

Únosnost pláně zemního tělesa, jejíž stav odpovídá návrho
vým podmínkám, musí dosahovat hodnot předepsaných 
DZPS, přičemž převádění jednotek únosnosti není žádou
cí. Požaduje se, aby v této dokumentaci uvažovaná 
jednotka únosnosti byla také příslušnou metodikou 
zjišťována. Hodnoty získané odlišnou metodikou jsou 
pouze informativní. Únosnost na pláni zemního tělesa 

musí být stejná jako pod volným koncem přechodové 
desky, t.j. minimální hodnota modulu reakce K=3,80 
MN /m3 a modulu pružnosti Ens=45 MPa.

4.8.3

Odsouhlasování a převzetí pláně zemního tělesa v pod
zimním období nebude prováděno v případě, že nebude 
reálný předpoklad jejího zakrytí alespoň jednou stme
lenou konstrukční vrstvou vozovky. Pokud nebyla 
převzatá pláň takto překryta, provádí se po zimním 
období její dohutnění s novým převzetím, včetně odběru 
plného počtu vzorků pro míru zhutnění.

4.8.4

Při odsouhlasování a převzetí provádí měřičské práce 
vč. měření rovnosti povrchu zhotovitel za účasti staveb
ního dozoru.

4.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ 

Sledování násypů a podloží

Požadavek na měření sedání násypů a podloží musí být 
obsažen v DZPS včetně návrhu nebo doporučení meto
dy sledování deformací. Výsledky měření sedání jsou
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cenné pro všechny účastníky výstavby. Jednak slouží 
k informaci o skutečné deformaci konkrétního násypu 
a potřebě návrhu případných opatřeníjednak jsou 
využitelné při posuzování přesnosti výpočtu, správnosti 
použité metody a volby vstupních parametrů. Z výsled
ků měření v různých podmínkách lze usuzovat i na cho
vání násypů s obdobným geometrickým uspořádáním 
a chování podloží ve srovnatelných geotechnických 
podmínkách.

4.10 EKOLOGIE

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich 
negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné 
opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zása
dy ochrany životního prostředí a povinnosti právnic
kých a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu 
životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů 
(Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí), viz kap. 1 
TKP.

4.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

4.11.1 Související normy

ČSN 38 2153 - 1957, Kladení silových kabelů 

v tvárnicích (1.7.1958)
ČSN 38 6413 - 1989, Plynovody a přípojky s nízkým 

a středním tlakem (1.11.1990)
ON 48 2506 - 1974, Hrazení bystřin a strží (1.7.1976) 

ČSN 72 1001 - 1989, Pomenovanie a opis hornin 

v inženierskej geologii 
(1.8.1990)

ČSN 72 1002 - 1971, Klasifikace zemin pro silniční 

komunikace (1.10.1972) 
(konečný návrh revize 12/92)

- změna a (1.10.1972)
ON 72 1005 - 1975, Miera zhutnenia zemín v telese 

cestnej komunikácie (1.1.1978) 
(konečný návrh revize 12/92) 

ČSN 72 1006 - 1985, Kontrola zhutnenia zemin

asypanín (1.2.1987) (konečný 
návrh revize 12/92)

ČSN 72 1007 - 1975, Meranie priehybu vozoviek 

pákovým priehybomerom 
(1.4.1977)

ČSN 72 1010 - 1989, Stanovení objemové hmotnosti 

zemin. Laboratorní a polní 
metody. (1.1.1991)

ČSN 72 1012 - 1980, Laboratorní stanovení vlhkosti 

zemin (1.12.1981)
ČSN 72 1013 - 1967, Laboratorní stanovení meze 

plasticity zemin (1.7.1968)
ČSN 72 1014 - 1967, Laboratorní stanovení meze 

tekutosti zemin (1.7.1968)
ČSN 72 1015 - 1988, Laboratorní stanovení zhutni- 

telnosti zemin (1.1.1991)
ČSN 72 1016 - 1992, Laboratorní stanovení poměru 

únosnosti zemin (CBR) (návrh)

ČSN 72 1018 - 1970, Laboratorní stanovení relativní 

ulehlosti nesoudržných zemin 
(1.4.1971)

ČSN 72 1020 - 1990, Laboratorní stanovení

propustnosti zemin (1.5.1991)
ČSN 72 1021 - 1970, Laboratórne stanovenie orga

nických látok v zeminách 
(1.4.1971)

ČSN 72 1025 - 1992, Laboratorní stanovení pevnosti 

jemnozrných zemin v prostém 
tlaku (návrh)

ČSN 72 1026 - 1992, Laboratorní stanovení smykové 

pevnosti zemin vrtulkovou 
zkouškou (návrh)

ČSN 72 1027 - 1983, Laboratorní stanovení stla- 

čitelnosti zemin v edometru 
(1.7.1984)

ČSN 72 1030 - 1987, Laboratorní metody stanovení 

smykové pevnosti zemin krabi
covým přístrojem (1.7.1988)

ČSN 72 1031 - 1987, Laboratorní metody stanovení 

smykové pevnosti zemin tria- 
xiálním přístrojem (1.7.1988)

- změna a (1.9.1989)
ČSN 72 1191 - 1988, Zkoušení míry namrzavosti 

zemin (1.1.1991)
ČSN 72 1512 - 1990, Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky 
(1.1.1992)

ON 72 1516 - 1988, Využitie hlušín v cestnom stavi
teľstve (návrh)

ON 73 0095 - 1981, Geologický průzkum pro stavby 
silničních komunikací, železnic 
a letištních ploch (1.8.1983)

ČSN 73 1000 - 1987, Zakládání stavebních objektů.

Základní ustanovení pro navrho
vání (1.1.1989)

ČSN 73 1001 - 1987, Zakládání staveb. Základová 

půda pod plošnými základy 
(1.10.1988)

ON 73 1008 - 1978, Predpáté kotvy v horninách 
(1.5.1980)

- změna a (1.2.1985)
- změna b (1.1.1992)

ČSN 73 1010 - 1984, Názvosloví a značky pro zaklá

dání staveb (1.1.1986)
- změna a (1.8.1988)

ČSN 73 1375 - 1971, Radiometrické zkoušení obje

mové hmotnosti a vlhkosti 
(1.4.1973)

ČSN 73 3040 - 1988, Geotextílie v stavebných

konštrukciách. Základné usta
novenia (návrh)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné usta

novenia (1.9.1987)
- změna a (1.5.1991)

ČSN 73 3051 - 1975, Úprava spraší a sprašových hlín 

v podloží a zemním tělese 
dálnic a silnic (1.9.1976)

- změna a (1.6.1980)

12



ČSN 73 3052 - 1976, Násypy, zásypy a obsypy
z popela a popílku (1.10.1977)

ČSN 73 3053 - 1977, Násypy z kamenité sypaniny 

(návrh)
ON 73 3054 - 1986, Vrstevnaté násypy pozemních 

komunikací (1.6.1989)
ČSN 73 6005 - 1985, Prostorová úprava vedení 

technických vybavení
(1.11.1986)

- změna a (1.7.1988)
- změna b (1.9.1990)
- změna 3 (1/92)
- změna 4 (11/92)

ČSN 73 6006 - 1991, Označovanie podzemných vede

ní výstražnými fóliami 
(1.9.1991)

ČSN 73 6100 - 1983, Názvosloví silničních komu

nikací (1.9.1984)
- změna 1 (1.6.1992)

ČSN 73 6101 - 1985, Projektování silnic a dálnic

(1.7.1986)
- změna a (1.10.1988)
- změna 2 (3/92)

ČSN 73 6175 - 1980, Měření rovnosti povrchu 

vozovky latí (1.1.1982)
ON 73 6183 - 1979, Zlepšení soudržných zemin 

(1.1.1981)
ČSN 73 6125 - Konstrukční vrstvy vozovek.

Stabilizované podklady (návrh 
normy v revizi, která dosud 
nenabyla platnosti)

ČSN 73 6190 - 1980, Statická zatěžovací zkouška 

podložia podkladních vrstev 
vozovek (1.1.1982)

ČSN 73 6192 - 1987, Rázová zatěžovací zkouška 

netuhých vozovek a podlo
žil. 1.1989)

ON 73 6196 - 1981, Ochrana silničních komunikací 
před účinky promrzání podloží 
(1.10.1982)

- změna a (1.3.1987)
ČSN 73 6201 - 1978, Projektování a prostorové uspo

řádání mostních objektů 
(1.3.1980)

- změna a (1.2.1987)
ON 73 6244 - 1979, Přechody u silničních

a dálničních mostů (1.4.1981)
ČSN 73 6701 - 1983, Stokové siete a kanalizačné 

prípojky (1.5.1984)
- změna a (1.3.1989)

ON 73 6821 - 1974, Opevnění koryt vodních toků 
(1.9.1975)

ČSN 73 6823 - 1982, Úpravy vodních toků s malým 

povodím (1.1.1984)
- změna a (1.7.1989)

4.11.2 Související předpisy

Technologické pokyny č. 9 až 11 (Geotextilie I-III.)
vydané Sdružením pro výstavbu 
silnic (1983-4)

TP 53 MHPR ČR - SD Protierozní opatření na

svazích pozemních komunikací, 
1992

Zákon č.17 /1992 Sb. „O životním prostředí“
Zákon č. 334/92 Sb.,ČNR „O ochraně zemědělského 

půdního fondu“
Soubor technických řešení S-2,Silniční těleso. Dopra- 

voprojekt(1989).
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