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4.1 ÚVOD

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 výstav
by. TKP jsou zpracovány s ohledem na ČSN ajiné tech

nické předpisy s tím, že některé články norem upřesňují 
nebo doplňují. Zemní práce musí být provedeny ve 
shodě s těmito TKP a dokumentací stavby nebo rozhod
nutím stavebního dozoru.

Objednatel může požadovat na zhotoviteli, podle význa
mu a rozsahu prací, prokázání způsobilosti pro zajištění 
jakosti při provádění zemních prací podle Metodického 
pokynu RSJ-PK čj. 23614/96-230. Tuto způsobilost mu
sí zhotovitel podle shora uvedeného pokynu prokázat 
vždy, jestliže zemní práce zahrnují úpravu podloží vo
zovek, nebo pokud se zeminy zpevňují pojivý. Požada
vek na prokázání způsobilosti zhotovitele obvykle 
obsahuje ZTKP.

4.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

Do zemního tělesa se, kromě neupravených, nevhod
ných a zdravotně závadných zemin a materiálů, použí
vají prakticky všechny druhy zemin a hornin. Velmi 
rozšířené je i použití různých umělých materiálů a dru
hotných surovin (separační geotextilie, výztužné geo- 
mříže, porézní hmoty pro vylehčené násypy, popílky, 
struska, důlní odvaly, apod.). Kritéria vhodnosti a použi
telnosti jsou obecně vymezena normami a technickými 
předpisy.

Souhlas k použití materiálů ze zdrojů, které nejsou určeny 
dokumentací pro zadám stavby (dále jen DZS) dává stavební 
dozor po předložení průkazních zkoušek zhotovitelem.

4.2.1 Zeminy a skalní horniny

Vlastnosti a meze použitelnosti zemin a skalních hornin 
jako základové půdy a sypaniny jsou popsány v ČSN 73 
1001, ČSN 72 1002, ČSN 73 6850, ČSN 73 6133. 

Kvalita zpracování je, kromě uvedených norem, podrob
něji specifikována v ČSN 72 1006, ČSN 72 1512, ČSN 

73 3050. Laboratorní a polní zkoušky pro zjištění popis
ných a mechanických vlastností zemin a hornin se pro
vádí podle ČSN a předpisů, jejichž seznam je v článku 

4.12, této kapitoly TKP.

4.2.2 Nevhodné zeminy a skalní horniny

Do zemního tělesa se nesmí použít organické zeminy, 
bahna, rašelina, humus a ornice s obsahem organických 
látek větším než 5 % (stanovených podle ČSN 72 1021).

Použití zdravotně závadných zemin se posuzuje podle 
nařízení vlády č. 513/1992 Sb., o podrobnostech naklá
dání s odpady.

Bez úprav není možné používat do zemních těles tyto 
zeminy a horniny:

- zasolené zeminy s obsahem vodou rozpustných solí 
větším než 10%,

- objemově nestabilní zeminy a horniny (bobtnavé jíly 
a jílovité břidlice) u nichž, při běžných klimatických 
podmínkách, bude v zemním tělese docházet k obje
movým změnám větším než 3%,

- jíly s mezí tekutosti větší než 60%, nebo indexem 
plasticity větším než 40%,

- jílovité zeminy s indexem konzistence Ic menším 
než 0.5.

Pokud se tyto zeminy vyskytují v podloží projektova
ných zemních těles (násypů, zemní pláně, zářezů), musí 
být jejich úprava obsažena v DZS a/nebo ZTKP, kde se 
stanoví kriteria v rozsahu požadavku článku 4.2.3.

4.2.3 Druhotné materiály

Druhotnými materiály se rozumí popílky, škvára, stru
ska, stavební rum, výsypky, hlušiny, recyklované mate
riály z vozovek apod. Pro použití druhotných materiálů 
v zemním tělese platí ČSN 73 6133.

Zásady pro použití popílků vymezuje ČSN 73 
3052, ČSN 73 6133 a TP 93. Využití hlušin je možno 
posoudit podle bývalé ON 72 1516 a ČSN 72 1512. 

Vzhledem k značné variabilitě vlastností těchto nestan
dardních materiálů je možno je použít, pokud jejich 
použití nevylučuje DZS a povolí je stavební dozor.

V DZS a/nebo ZTKP je nutné definovat zejména:

- přesný popis,

- technologii zpracování,

- projektové fyzikálně-mechanické parametry,

- nezávadnost pro životní prostředí,

- vyluhovatelnost a její změny v čase (dle nař. vlády 
č. 513/1992 Sb),

- způsob kontroly.

Dosažení projektovaných parametrů musí být podlože
no laboratorními zkouškami a ověřeno zhutňovací 
zkouškou.

4.2.4 Lehké stavební hmoty

Přírodní a umělé stavební materiály s nízkou objemo
vou hmotností se používají v těch místech trasy komu
nikace, kde je žádoucí omezit zatížení podloží (stabilita 
svahu, omezení nadměrného sedání, apod.). Z přírod
ních materiálů se používá pemza, křemelina, z umělých 
materiálů popílek, keramzit, polystyren, aj.
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4.2.5 Prvky ze syntetických materiálů

Nejběžnějšími jsou geotextilie, geomříže, geodrény 
a geomembrány. Při zabudování do zemního tělesa plní 
některou (nebo více) z těchto funkcí:

- separační (oddělení dvou vrstev zemin, u kterých 
nesmí dojít ke smíšení),

- drenážní (odvedení vody v rovině geotextilie do dre
nážního systému),

- filtrační (zachytávání jemné frakce vyplavované ze 
zeminy proudící vodou),

- výztužnou (zvýšení únosnosti a stability zemního 
tělesa),

- protierozní (ochrana svahu před povětrnostními vlivy),

- ochrannou (ochrana konstrukce nebo jiné látky před 
poškozením),

- těsnící,

- jiné.

Technické požadavky pro použití a kontrolu kvality 
geotextilií a geomříží jsou v návrhu TP Geotextilie a 
další geosyntetické materiály v zemním tělěse poze
mních komunikací, v návrhu ČSN 73 6133, návrhu ČSN 
73 3040, návrhu STN 73 3040, ČSN P 75 2002. Zásady 

zabudování geotextilií do zemních těles jsou uvedeny ve 
vzorových listech staveb pozemních komunikací VL2 - 
Silniční těleso a v dalších předpisech.

Zkoušení a značení geotextilií je obsaženo v ČSN 80 0824, 
ČSN 80 6111, ČSN 80 6114, ČSN EN 30 320, ČSN 80 
6130, ČSN EN 964-1 a ČSN EN 965.

Dodávky těchto materiálů musí být doloženy certifikáty 
jakosti vydanými zkušebnou s příslušnou akreditací.

Pro použití prvků ze syntetických materiálů musí být 
zpracovány ZTKP.

4.2.6 Vyztužená zemina

Princip vyztužené zeminy spočívá v prokládání vrstev 
zhutněné zeminy výztužnými prvky (ocelové a syntetic
ké pásy, geomříže, geotextilie, rozptýlené syntetické 
vlákno apod.). Vyztužená zemina má vyšší smykovou 
pevnost, která umožňuje zestrmení svahů a/nebo zvýše
ní jejich stability. Na stlačitelném podloží násyp z vy
ztužené zeminy vyrovnává nepravidelné sedání. Některé 
systémy jsou patentované. Použití vyztužené zeminy 
musí řešit DZS a/nebo ZTKP.

Zásady výstavby vyztužených násypů a kontrolu jejich 
provádění řeší návrh TKP kap. 30 Specielní zemní kon
strukce.

4.2.7 Zemina zpevněná vápnem, cementem 
a jinými chemickými přípravky

Kvalitativní požadavky na materiály, provádění a zkou
šení zemin zlepšených vápnem a cementem jsou uvede
ny v ČSN 73 6133, ČSN 73 6125 a TP 94. Dosažení 

projektovaných parametrů musí zhotovitel před zaháje
ním prací prokázat zhutňovací zkouškou podle 
ČSN 72 1006. Chemické přípravky pro stabilizaci ze

min, které nejsou uvedeny v běžně dostupných normách 
a předpisech, musí řešit DZS a/nebo ZTKP.

4.2.8 Kamenitá a balvanitá sypanina

Kamenitou resp. balvanitou sypaninou se rozumí mate
riál tvořený převážně horninovými úlomky o velikosti 
min. 60 mm, resp. 200 mm u kterého nelze provádět 
kontrolu hutnění podle čl. 4.5.2. Podmínky výstavby 
násypů z kamenité resp. balvanité sypaniny a jejich kon
troly jsou uvedeny v CSN 73 6133 a ČSN 72 1006.

4.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Před zahájením zemních prací musí zhotovitel předložit 
stavebnímu dozoru k odsouhlasení technologický po
stup těžby a zpracování sypaniny. Technologické postu- 
py pro zajištění zemních těles specielními 
technologiemi (kotvy, injektáže, sítě proti padání kame
nů, mikropiloty, gabiony, sanace základové spáry apod.) 
musí být obsaženy v DZS a TKP nebo ZTKP.

4.3.1

Plochy v budoucích zářezech, plochy pod násypy a plo
chy zemníků očistí zhotovitel od všech stromů, kmenů, 
křovin, pařezů, kořenů, trávy, plevele, plotů, zdí, budov, 
nebo jiných objektů. Stejně musí být odstraněny všech
ny další překážky, odpad a zeminy nevhodné dle čl. 4.2.2 
této kapitoly TKP, pokud jejich použití neupravuje 
ZTKP. Podrobnosti jsou v kapitole 2 TKP Příprava sta
veniště. Při stavebních pracech každého druhu se musí 
provést skrývka kulturní vrstvy půdy. Tlouštku sejmuté 
vrstvy určuje DZS.

4.3.2

Pracovníci, kteří provádějí a kontrolují zemní práce mu
sí mít odpovídající znalosti a zkušenosti v této činnosti. 
Na místě těžby zemin, horninových výlomů, ukládání 
a hutnění sypanin musí být po celou dobu technologic
kých procesů pracovník s odpovídající kvalifikací. Po
kud stavební dozor zjistí, že zemní práce nejsou 
prováděny kvalifikovaným personálem, musí zhotovi
tel, na žádost stavebního dozoru, zajistit jejich náhradu 
pracovníky s odpovídající kvalifikací. Stavební dozor 
také musí ověřit způsobilost laboratoře pro provádění 
kontrolních zkoušek (vybavení, personál), v souladu 
s kapitolou 1.

4.3.3

Nasazení stavebních mechanismů, které přímo ovlivňují 
kvalitu zemních prací (např. hutnicí prostředky), podlé
há schválení stavebního dozoru. Pokud zařízení nespl
ňuje technické parametry stanovené výrobcem, nebo se 
nachází v takovém technickém stavu, který nedává zá
ruku dodržení předepsaných technologických kriterií po 
celou dobu výstavby, je zhotovitel povinen, na žádost 
stavebního dozoru, takový stroj nebo zařízení vyměnit 
za vyhovující.
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4.3.4 Výkopy

Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, 
naložení na dopravní prostředek a odvezení do vzdále
nosti předepsané dokumentací stavby nebo smlouvou 
o dílo. Výklad pojmů uvádí ČSN 73 3050. Výkopy musí 

být provedeny v úrovních a geometrických hranicích 
dleDZS.

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávají
cích konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které ne
jsou určeny k odstranění.

Z hlediska obtížnosti rozpojováníjsou horniny zatříděny 
podle ČSN 73 3050 do 7 tříd těžitelnosti. Zatřídění 

hornin je uvedeno v dokumentaci stavby podle výsledků 
geotechnického průzkumu. Případný nesoulad mezi tří
dou těžitelnosti uvedenou v dokumentaci stavby a sku
tečností řeší stavební dozor.

Střídají-li se horniny v příčném řezu po vrstvách, 
v nichž se hornina také těží, zaměří se každá vrstva a určí 
se objem výkopku příslušné třídy. Jesliže je hloubeným 
zářezem zastižena kombinace souvrství, ze kterého vy
věrá voda ze svahu zářezu, je nutno tuto vodu odvést 
mimo zářez. Potenciálním místem vyvěrání je zejména 
styk propustných a nepropustných vrstev. V případě sta
vební jámy je nutno vodu odčerpat. Potřebné úpravy 
spojené s odvedením vody mimo staveniště zabezpečuje 
zhotovitel a způsob úpravy odsouhlasuje stavební dozor.

Podle způsobu rozpojování se výkopy dělí na:

- běžné výkopy,

- výkopy pomocí trhavin.

4.3.4.1 Běžné výkopy

Zahrnují všechny druhy strojních a ručních výkopů 
v zeminách a dobře rozpojitelných horninách, kromě 
výkopů s použitím trhavin. Podle ČSN 73 3050 se jedná 

o třídu těžitelnosti 1 až 4, případně i třídu 5 (při použití 
nej výkonnější rozpojovací techniky).

4.3.4.2 Výlomy pomocí trhavin

Pevné horniny, které nelze odtěžit běžnými těžebními 
mechanismy včetně použití rozrývačů, se rozpojují po
mocí trhavin. Podle ČSN 73 3050 se jedná o třídu 6 a 7, 
z ekonomického hlediska částečně i o třídu 5. Trhavina
mi se rozpojují i jednotlivé balvany.

Odstřely se uskutečňují na základě projektu trhacích prací, 
který podléhá schválení příslušného orgánu státní báňské 
správy (zpravidla Obvodní báňský úřad-OBÚ). Projekt 

trhacích prací zajišťuje zhotovitel, který musí dodržovat 
všechny platné zákony a vyhlášky o provádění odstřelů, 
stejně jako výnosy ČBÚ a bezpečnostní předpisy vztahu

jící se na manipulaci, dopravu a skladování trhavin. Sou
hlas k odstřelu dává stavební dozor vždy písemně.

Technické odstřely pomocí trhavin vyvolávají induko
vané seismické účinky. Při větších nebo hromadných 
odstřelech je proto nezbytné, stanovit dosah zóny indu
kovaných seismických účinků a také jejich intenzitu 
(frekvenci a rychlost kmitání, které jsou závislé na veli

kosti efektivní nálože a vzdálenosti od místa odstřelu). 
Pokud se v zóně indukovaných seismických účinků na
cházejí objekty třetích osob nebo prováděné stavby (sta
vební objekty, inženýrské sítě, studny, apod.), musí 
zhotovitel posoudit odolnost těchto objektů vůči seis
mickému zatížení vyvolanému odstřelem, zdokumento
vat výchozí stav ohrožených objektů a volit takové 
mezní nálože trhavin, které nezpůsobí žádné škody.

Tyto otázky musí být řešeny v projektu trhacích prací.

Před zahájením trhacích prací musí zhotovitel předložit 
stavebnímu dozoru veškerou dokumentaci, tj. projekt 
trhacích prací (odstřelů), včetně stanovení mezních ná
loží, vymezení zóny indukovaných účinků a případné 
dokumentace technického stavu ohrožených objektů. 
Součástí přípravy jsou zkušební odstřely doprovázené 
měřením seismických účinků v okolí na ohrožených 
objektech. Zhotovitel zajišťuje potřebná měření, která 
musí provádět nezávislá odborná organizace. Pro tuto 
problematiku platí ČSN 73 0036.

Výlom pro definitivní terénní úpravu (stav zářezu) musí 
být proveden tak, aby nedošlo k porušení skalního ma
sivu a ke zhoršení podmínek stability přetěžením nebo 
nadvýlomem při patě budovaného svahu. V tomto pří
padě je účelné použití technologie řízeného výlomu 
(hladký výlom neboli presplit).

Pokud se horninový materiál používá pro budování ná
sypů, případně výrobu kameniva, musí být volena tako
vá technologie odstřelu (uspořádání a vzdálenost vrtů, 
velikost náloží), která zaručí optimální fragmentaci hor
niny při odstřelu. V případě potřeby se materiál rozpo
juje sekundárním odstřelem nebo předrcením.

4.3.4.3 Výkopy v trase

Výkopy v trase zahrnují sejmutí humusu v mocnosti 
stanovené DZS, na základě výsledků pedologického 
nebo geotechnického průzkumu, odtěžení horniny na 
úroveň zemní pláně a vytvarování bočních svahů v sou
ladu s příčnými řezy uvedenými v DZS. Do výkopu 
v trase jsou též zahrnuty podélné příkopy v souladu se 
vzorovým příčným řezem. Při výkopových pracech mu
sí zhotovitel zajišťovat soustavné odvádění povrcho
vých a podzemních vod systémem svahovaných ploch, 
příkopů a provizorních drénů tak, aby nedošlo k znehod
nocování těžené zeminy, zhoršení únosnosti zemní plá
ně, snížení stability svahů podkopáním, nebo 
podmáčením, a pod. Kromě nevhodných zemin, se veš
keré vykopané zeminy a horniny použijí do zemních 
těles v souladu s DZS. Každá zemina, použitelná do ná
sypů, musí být chráněna před znehodnocením povětrnost
ními vlivy. Uložení zeminy na deponie před dalším 
použitím, je možné pouze s písemným souhlasem staveb
ního dozoru v souladu s čl. 4.4.1.1 této kapitoly TKP.

V žádném případě není přípustné přetěžení (nadvýlom) 
svahů výkopu (výlomu) při patě svahu. Pokud dojde 
k zestrmení svahu i dočasnému, přetěžením nebo nad
výlomem, nechá stavební dozor vypracovat posouzení 
stability a návrh opatření k jejímu zajištění. Všechny 
náklady spojené s posouzením stability a sanační práce 
hradí zhotovitel.
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4.3.4.4 Výkopy v zemníku

Pro výkopy v zemníku mimo trasu platí stejné zásady 
jako pro výkopy v trase. Dočasné svahy mohou být 
strmé, navržené na základe neodvodněné smykové pev
nosti. Defitivní svahy však musí mit stabilitu odpovída
jící efektivní smykové pevnosti zeminy a ustáleným 
poměrům proudění podzemní vody. Konečná úprava se 
provádí podle DZS nebo jí schvaluje stavební dozor.

4.3.4.5 Výkopy pro zakládání objektů

Výkopy pro zakládání mostů, opěrných a zárubních zdí, 
propustků, ramp a jiných objektů musí být provedeny 
podle DZS a v souladu s instrukcemi stavebního dozoru. 
Stavební dozor může nařídit zhotoviteli, aby pokračoval 
v těžbě pod úroveň danou DZS, případně těžbu zastavit 
v úrovni, kde již bylo dosaženo zeminy (hominy) vhod
né pro zakládání. Pokud není možné zahájit konstrukční 
práce na základu (zhotovení podkladního betonu, kon
solidační vrstvy a pod.) bezprostředně po dosažení úrov
ně základové spáry, musí být výkopové práce ukončeny 
min. 30 cm nad projektovanou základovou spárou. Do- 
těžení na konečnou úroveň se provede max. 48 hodin 
před návaznými pracemi, pokud stavební dozor neroz
hodne jinak, s přihlédnutím ke geotechnickým vlastnos
tem zemin v úrovni základové spáry.

Každá základová spára musí být písemně odsouhlasena 
stavebním dozorem. Pro odsouhlasení základové spáry 
ve skalních horninách zajišťuje zhotovitel geologickou 
dokumentaci skutečných základových poměrů a srovná
ní s dokumentací stavby. Bez písemného odsouhlasení 
základové spáry stavebním dozorem nesmí být základo
vá spára zakryta. Po odsouhlasení základové spáry musí 
být ihned zahájeny návazné práce. Jestliže nedojde do 
48 hodin k zakrytí základové spáry, nebo pokud dojde 
ke zhoršení jejích geotechnických vlastností zaplavením 
vodou, promrznutím, vyschnutím, znečištěním, napada
nou zeminou, a pod., musí zhotovitel na vlastní náklady 
odtěžit narušenou vrstvu až na úroveň intaktní horniny 
a požádat stavební dozor o nové odsouhlasení základo
vé spáry. Rozdíl mezi původní a novou úrovní základo
vé spáry nahradí zhotovitel, po předchozím 
odsouhlasení stavebním dozorem, na vlastní náklady 
betonem nebo hutněným násypem o stejných nebo lep
ších deformačních vlastnostech než měla původní hor
nina.

Výkop může být proveden jako pažený v souladu s čl.
43.4.6 a 43.4.7, této kapitoly TKP, nebo jako svahova
ný. Za návrh sklonů svahů dočasných výkopů a jejich 
stabilitu odpovídá zhotovitel. Pokud stavební dozor 
usoudí, že výkop není stabilní, může zhotoviteli nařídit 
jeho úpravu. Dočasné výkopy, krátkodobě stabilní, ne
smějí být ponechány přes zimní období.

4.3.4.6 Výkopy pro inženýrské sítě a odvodnění

Výkop se zahajuje, pokud možno, na nejnižším místě 
a postupuje se proti spádu, aby bylo zajištěno v každém 
okamžiku odvodnění výkopu. V soudržných zeminách 
a v horninách se obvykle dělají výkopové stěny svislé, 
pokud to krátkodobá stabilita umožňuje. Není-li stabilita 
výkopu dostačující, dále v nesoudržných zeminách, ne

bo pokud se ve stěně objevují výrony vody, je nutné buď 
výkop pažit, nebo provést svahovaný výkop. Výkop je 
nutno pažit v zastavěném území od hl. 1,3 m a v neza
stavěném území od hl. 1,5 m. Za stabilitu výkopu zod
povídá zhotovitel. Zhotovitel je také povinen chránit 
všechny výkopy před zaplavením vodou. Potřebná zaří
zení na čerpání a odvedení vody musí mít zhotovitel 
k dispozici po celou dobu výstavby. Při křížení inženýr
ských sítí je třeba postupovat tak, aby nenastalo vzájem
né narušení funkce jednotlivých vedení. Mimo jiné platí 
pro tyto práce ČSN 38 6413, ČSN 73 6005, ČSN 73 
6006, ČSN 75 6101, ČSN 75 5630, ČSN 75 6230, ČSN 

73 6961.

Rovněž při výkopových pracích pro přeložky stávající
ho vedení musí zhotovitel organizovat práce tak, aby 
funkce překládaného vedení byla narušena jen po ne
zbytně nutnou dobu. Odpovědnost za škody na překlá
daném vedení nese v plné míře zhotovitel. Nefunkční 
vedení, pokud je v prostoru mimo dosah napětí přenáše
ného z vozovky, je možné v zemním tělese ponechat. 
Pro zpětný zásyp výkopů platí podmínky uvedené v čl.
4.3.9 této kapitoly TKP.

4.3.4.7 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 dokumen
tací stavby anebo určeno stavebním dozorem. V ostat
ních případech záleží na úvaze zhotovitele, zda použije 
pažení, vysvahování nebo jiného způsobu zajišťujícího 
bezpečnost a stabilitu na staveništi a okolí. Pažení musí 
zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopů, zabránit 
poklesu okolního území, znemožnit sesuv stěn výkopů 
a zabránit ohrožení stability hotových nebo budovaných 
sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého pros
toru musí být takové, aby dávaly potřebný pracovní 
prostor pro manipulaci při provádění stavebních prací. 
Pokud se změní stabilitní poměry (zvýšení hladiny pod
zemní vody, přitížení, vibrace, apod.) v průběhu prací, 
je zhotovitel povinen upravit druh a rozsah pažení podle 
skutečných poměrů na staveništi ke spokojenosti staveb
ního dozoru. Podmínky použití jednotlivých druhů pa
žení a ocelových štětových stěn upravují příslušné čl. 
ČSN 73 3050.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraně
no, pokud není DZS 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 novou konstrukcí musí být 
vyplněny zhutněnou sypaninou nebo betonem.

4.3.4.8 Jímky

Jímky jsou pažící a těsnicí konstrukce chránící výkop 
před účinky tlaku vody. Konstrukce jímky musí být 
obsažena v DZS a/nebo RDS.
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4.3.5 Násypy

Násypy jsou zemní konstrukce postavené na upraveném 
povrchu terénu ze zemin, kamenitých sypanin a jiných 
materiálu, zpracovaných zpravidla hutněním při vlhkos
ti blízké optimální. Násyp se provede ve shodě s výško
vým a směrovým vedením trasy a vzorovým příčným 
řezem podle RDS nebo DZS. Násypy jsou buď prosté 
(z jednoho druhu zeminy nebo hominy), vrstevnaté, vyztu
žené (geotextilie, geomříže, specielní výztužné prvky), 
nebo vylehčené (např. polystyrenem). Kromě prostých 
násypů musí být způsob výstavby a použité materiály 
specifikovány v DZS, RDS a TKP nebo ZTKP.

V rámci provádění prací navrhne zhotovitel v RDS zhut- 
ňovací zkoušku, kterou také zajišťuje, provádí a vyhod
nocuje v souladu s ČSN 72 1006. Zkouška je 

uskutečňována za účasti stavebního dozoru a výsledné 
vyhodnocení podléhá jeho schválení.

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

V případě změny vlastností zeminy, horniny, druhot
ných a jiných materiálů, upraví zhotovitel počet pojez
dů, eventuálně výšku vrstvy po dohodě se stavebním 
dozorem a ověří zhutňovací parametry novou zhutňova
cí zkouškou v souladu s ČSN 73 6133.

4.3.5.1 Zemní násypy

Násyp se provede ve shodě s vytyčenými směrovými prv
ky a vzorovým příčným řezem podle RDS nebo DZS. Pro 
ochranu staveniště před škodlivým účinkem povrchových 
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 průběž
ně odvádět srážkovou vodu s povrchu zemního tělesa a je
ho boků. Povrch násypu, zejména ze soudržných zemin, 
musí mít při navážení mírné sklony do stran. Denně, před 
ukončením práce ve směně, je nutno navezenou vrstvu 
upravit a zhutnit, aby případná srážková voda mohla s ná
sypu stékat. Jednotlivé vrstvy nesmí vykazovat místní 
prohlubeniny. Při pojíždění sypaniny technologickou do
pravou, je třeba se vyvarovat pojíždění v jedné stopě.

Sypanina se musí ukládat po vrstvách a v souladu s tech
nologickým předpisem, a to v takové technologické šíř
ce a na takovou délku, která umožní nasazení 
mechanizmů pro rozhrnování a hutnění vrstev o jednot
né tlouštce, odpovídající charakteru materiálu a účin
nosti hutnicích prostředků.

Je zakázáno v jedné vrstvě smíchávat materiály výrazně 
odlišných geomechanických vlastností.

Vlhkost rozprostřené zeminy se před zahájením zhutňo- 
vacích prací nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlh

kosti stanovené zkouškou PS o více než ±3%, pro

zeminy s IP > 17 o více než 5%. V případě větší odchyl
ky navrhne zhotovitel způsob úpravy a předloží staveb
nímu dozoru k odsouhlasení. K nejběžnějším úpravám

pře vlhčené zeminy, v závislosti na jejím typu a na pově
trnostních podmínkách, patří zejména mechanické pro- 
vzdušování (rozrývám), přidání vápna, popílku, střídání 
vrstvy převlhčené zeminy se zeminou o menší vlhkosti, 
vkládám geotextilií, apod. (viz též TP MDS)

Pokud se nejedná o zvláštní zeminy (např. křenielina), 
zeminy upravené pojivý nebo umělé materiály (např. 
popílek), požaduje se, aby suchá objemová hmotnost 
zhutněné zeminy v zemním tělese dosahovala min. 
1500 kg/m3, jestliže DZS nestanoví jinak. Zpracování 

podmínečně vhodných zemin musí být popsáno v ZTKP. 
Zásady zpracování jsou v ČSN 73 6133.

4.3.5.2 Kamenité a balvanité násypy

Sypaniny z kamenů a balvanů se zhutňují těžkými vib
račními válci v souvislých vrstvách podle odsouhlase
ného technologického předpisu. Pro snadnější 
zhutňování se kamenitá sypanina z tvrdých skalních 
hornin skrápí vodou. Zásady ukládání a zhutňování ka
menité sypaniny jsou uvedeny v ČSN 73 6133. Je-li 

třeba sypat po oddělených částech, musí být stabilita 
jednotlivých částí i stabilita násypu jako celku prokázá
na DZS. Počet pojezdů a tlouštka vrstvy se určí podle 
výsledků zhutňovací zkoušky schválené stavebním do
zorem. Maximální velikost úlomku nesmí být větší než 
2/3 tlouštky vrstvy, výjimky se připouštějí pouze ojedi
něle podle rozhodnutí stavebního dozoru. Balvany vět
ších rozměrů musí zhotovitel na vlastní náklady ze 
staveniště odstranit, rozpojit, případně uložit do míst 
odsouhlasených stavebním dozorem.

Pro stavbu násypu v zimě je nutno dodržovat tyto zásady:

- zářezová figura, určená dokumentací stavby k těžbě 
kamenité sypaniny, musí být dokonale strojně očiš
těna od zeminy a zvětralých hornin. Těžbu lze zahá
jit až po odsouhlasení určené figury stavebním 
dozorem,

- při teplotách nižších než -5°C je dovoleno provádět 

násypy pouze ze sypaniny z tvrdých skalních hornin 
(s obsahem zrn do 2 mm max. 15%). Zhutňování 
okrajů zemního tělesa je nutno zintenzivnit na dvoj
násobek stanoveného počtu pojezdů,

- navážený materiál je nutno ihned rozhrnout a zhut
nit, aby nedošlo k jeho zmrznutí před zhutněním 
a vytvoření hrud. Pokud není reálný předpoklad pro 
jeho zhutnění, je nutno ihned navážení zastavit,

- další vrstva nesmí být sypána na poslední zmrzlou 
vrstvu, která byla nakypřena ledem v pórech.

4.3.5.3 Násypy z druhotných surovin a jiných ma
teriálů

Technologie zpracování druhotných surovin (popely, strus- 
ka, hlušina), syntetických a jiných materiálů musí být stano
veno v DZS a ZTKP. Pro použití elektrárenských popílků do 
násypů platí ČSN 73 3052, ČSN 73 6133 a TP 93.

4.3.5.4 Vrstevnaté násypy

Účelem vrstevnatého násypu je maximální využití málo 

vhodných zemin z trasy, případně využití druhotných
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surovin. Málo vhodné zeminy se prokládají vrstvami 
zemin vhodných, nebo kamenitými materiály.

Vrstevnaté násypy se provádějí podle ČSN 73 3050, 
ČSN 73 6133, ČSN 72 1006 a TP 95 tak, aby byla 

dosažena kvalitativní kriteria předepsaná DZS.

Před zahájením výstavby provede zhotovitel ověření 
dokumentací stanovených geotechnických parametrů 
vrstevnatého násypu, při zhutňovací zkoušce provedené 
dle ČSN 72 1006.

4.3.5.5 Vyztužené násypy

Výstavba vyztužených násypů musí být v souladu s DZS, 
ZTKP technologickým předpisem, ČSN 73 6133 a TKP 

kap. 30 (v návrhu).

4.3.5.6 Vylehčené násypy

Vylehčené násypy se používají v místech, kde je žádoucí 
omezit zatížení povrchu terénu z důvodu snížení sedání 
(např. u objektů), nebo zmenšení aktivních sil při pře
chodu nestabilních území. Nejčastěji se používá popí
lek, expandovaný polystyren, duté elementy ze 
syntetických materiálů, použité pneumatiky, apod. Kon
krétní použití musí obsahovat DZS a ZTKP.

4.3.6 Podloží násypu

Před budováním násypu zhotovitel musí pečlivě upravit 
podloží, t.j. odstranit veškerou vegetaci, kulturní vrstvu 
půdy, případné nevhodné zeminy (bahnité náplavy, ra
šelinu, apod.) v souladu s článkem 4.3.1 této kapitoly 
TKP. Podloží násypu je třeba vyspádovat, odvodnit 
a přehutnit v souladu s požadavky ČSN 72 1006, pokud 

dokumentace stavby nestanoví jinak.

V případě, že je technicky obtížné nebo nehospodárné 
odstranit nevhodné zeminy z podloží násypu, provede se 
úprava podloží násypu (sanace) podle DZS. Pokud úpra
va podloží není řešena v DZS, zhotovitel navrhne 
a předloží stavebnímu dozoru k odsouhlasení vhodnou 
úpravu podloží.

Dojde-li ke znehodnocení zemin v podloží násypu zavi
něním ze strany zhotovitele (např. zanedbáním odvod
nění, nevhodným způsobem provádění, technologickou 
dopravou, apod.), nebude navržené a stavebním dozo
rem odsouhlasené opatření zhotoviteli uhrazeno.

Ke zvýšení stability se, při sklonech území kolmých na 
podélnou osu násypu větších než 10%, budují v souladu 
s VL 2 v podloží stupně. Stupně musejí mít min. příčný 
sklon 3% ve směru sklonu svahu pro odvádění povrcho
vých vod. Místa s úpravou podloží do stupňů musí být 
vyznačena v DZS nebo RDS.

Jestliže je podloží násypu tvořeno skalními horninami, 
zhotovitel provede jejich vyčištění a úpravu ke spokoje
nosti stavebního dozoru.

4.3.7 Svahy zemního tělesa

Svahy násypů a zářezů musí být upraveny tak, aby vý
sledné sklony odpovídaly sklonům dle DZS. Minimální 
stupeň zhutnění zemního tělesa musí být dosažen i na

jeho okraji. Pokud zhotovitel přesypává příčný profil pře
depsaný dokumentací stavby o určitou tlouštku pracovní 
vrstvy, tato vrstva musí být při konečných úpravách odstra
něna, povrch svahu urovnán (tolerance jsou uvedeny v čl. 
4.6. této kapitoly TKP) a přehutněn. Horní okraj zářezu 
musí přecházet do původního terénu plynulým obloukem 
(dle příčných řezů v DZS v souladu s VL2).

U skalních zářezů a násypů rozhoduje o podmínkách 
rovnosti stavební dozor.

Z důvodu ochrany proti erozi a pro začlenění do krajiny 
se svahy zářezů i násypů obvykle pokrývají vrstvou 
humusu s následnou vegetační úpravou. Tyto práce pro
vede zhotovitel bezprostředně po dokončení projektova
ného tvaru zemního tělesa. Přitom musí řízené odvádět 
povrchově tekoucí a srážkové vody. Způsob ochrany 
svahu proti erozi stanoví DZS.

Zhotovitel musí ošetřovat hotovou úpravu svahu, včetně 
zeleně, do převzetí prací.

Podrobně je tato problematika řešena v kap. 13 TKP 
a technických podmínkách MH PR ČR č. TP 53.

4.3.8 Zemní pláň

Zemní pláň tvoří povrch zemního tělesa (v zářezu nebo 
násypu) na který se pokládají ochranné a konstrukční 
vrstvy. Pláň zemního tělesa musí být provedena z mate
riálů předepsaných v DZS a chráněna v souladu s čl. 
4.3.4.3. Podélný a příčný sklon, výškové úrovně a tole
rance musí odpovídat dokumentaci stavby, VL1, VL2 
a těmto TKP. V celé mocnosti aktivní zóny tj. od povr
chu zemní pláně do hl. 0,5 m musí být dodržen přede
psaný stupeň zhutnění a na povrchu zemní pláně musí 
být dosaženo předepsaného modulu přetvámosti podle 
článku 4.5.3.5, této kapitoly TKP.

Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní, v toleran
cích uvedených v čl. 4.6.

Aby nedocházelo k pronikání jemné frakce ze zemní 
pláně do nadložní nezpevněné konstrukční nebo ochran
né vrstvy, musí být poměr D15 (konstrukční vrstva) ku 
D85 (zemní pláň) menší než 5. D15 a Dss jsou ekvivalent
ní průměry zrn odpovídající na křivce zrnitosti 15 resp. 
85% propadu.

Pláň zemního tělesa, která nevyhovuje požadavkům 
podle předchozího odstavce, bude rozrušena a/nebo 
upravena tak, aby dle názoru stavebního dozoru, přede
psané požadavky splnila. Veškeré náklady spojené 
s úpravou nevyhovující zemní pláně hradí zhotovitel.

Před povolením pokládky konstrukčních vrstev musí 
zemní pláň odpovídat požadavkům dokumentace a být 
vyčištěna ke spokojenosti stavebního dozoru. Práce na 
pokládce následných podkladních a konstrukčních vrs
tev nesmějí být zahájeny bez odsouhlasení pláně staveb
ním dozorem podle čl. 4.8 této kapitoly TKP.

Dokončená zemní pláň musí být ze strany zhotovitele 
chráněna. Jakékoliv stavební zásahy (např. výkopy pro 
kanalizaci) do upravené a odsouhlasené zemní pláně 
jsou nepřípustné. Zhotovitel musí veškeré přeložky, od
vodňovací systémy, sítě apod. provést v mezích stano-
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vených v DZS a dokončit před definitivní úpravou zem
ní pláně. Deponie stavebního materiálu jsou na pláni 
zakázány.

Přejezdy vozidel po dokončené pláni musí být minima
lizovány. Všechna poškozená místa na pláni musí být 
zhotovitelem opravena na vlastní náklady ke spokoje
nosti stavebního dozoru.

Pokud nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně 
stmelenými konstrukčními vrstvami, je nutno takovou 
pláň v další stavební sezóně přehutnit a opět zkontrolo
vat podle čl. 4.5.2.5 této kapitoly TKP. Náklady na 
opakovanou kontrolu a z ní vyplývající případné doda
tečné práce, hradí zhotovitel.

4.3.9 Zpětný zásyp, obsypy objektů

Zpětný zásyp se musí provádět podle DZS a to jen 
stavebním dozorem odsouhlasenou sypaninou hutněnou 
po vrstvách. Vlhkost zeminy při hutnění nesmí vybočo
vat z mezí uvedených v čl. 4.3.5.1. této kapitoly TKP.

Požadavky na hutnění násypu nad objektem a v jeho 
okolí jsou následující:

výška násypu nad objektem 
nebo šířka zásypu za rubem 

objektu (m)

požadovaný stupeň zhutnění

do 1,0 
nad 1,0

jako pro aktivní zónu 
jako pro násyp

Uvedené požadavky platí i pro zhutnění zpětného zásy
pu. Šířku zpětného zásypu určuje DZS nebo RDS, pří
padně ji stanoví stavební dozor. Zpětný zásyp (např. 
u propustků) se musí realizovat současně na obou stra
nách objektu tak, aby se předešlo nerovnoměrným tla
kům na vlastní objekt. Největší rozdíl v úrovních zásypu 
na obou stranách objektu je 0,5 m. Zhutnění v blízkosti 
objektu se musí provádět pomocí takových prostředků, 
aby nedocházelo k poškození uloženého potrubí, izolace 
atd. Všechny způsobené škody jdou na náklad zhotovi
tele. 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 DZS. Totéž platí i pro zásypy za opěrnými zdmi. Po
žadovanou míru zhutnění stanoví individuálně DZS. 
Míra zhutnění musí být v souladu s předpoklady static
kého působení. Pro zásypy rýh a podobných výkopů 
mimo silniční těleso je min. míra zhutnění zásypu 92 % 
PS. v silničním tělese 95 % PS a v aktivní zóně 100 % 
PS. Kontrola zhutnění se provádí s frekvencí min. 1 
zkoušky na 50 m délky výkopu aim hloubky. Labora
torní zkouška zhutnitelnosti se provede při každé změně 
zásypového materiálu.

4.3.10 Přechodová oblast

Přechod z násypového tělesa na most zahrnuje klínovou 
oblast zemního tělesa přiléhajícího k opěře mostní kon
strukce o délce v ose komunikace rovné min. 1,5 násob

ku max. výšky zásypu za operou. DZS i provádění zem
ních prací musí být v souladu s ČSN 73 6244, ČSN 73 

6133 a ČSN 73 6201. K výstavbě přechodové oblasti 
musí být použito zeminy vhodné (podle ČSN 72 1002) 

pokud DZS nebo stavební dozor neurčí jinak. Požado
vaná míra zhutnění v rozsahu zásypu je stejná jako pro 
zemní pláň, čl. 4.5.3 této kapitoly TKP. Tlouštka vrstvy 
musí odpovídat účinnosti hutnicích prostředků a nesmí 
být větší než 0,3 m, pokud stavební dozor nerozhodne 
jinak. Pro hutnění v těsné blízkosti objektu je možné 
použít pouze malé mechanizace (pechy, válce do hmot
nosti 2000 kg, apod.). Výjimky povoluje stavební dozor. 
Zásadně je třeba se vyvarovat přehutnění, při kterém by 
byla konstrukce jednostranně namáhána zvýšeným vo
dorovným tlakem.

Při zakládání mostní opery na úložném prahu podepře
ném pilotami se musí celé zemní těleso v přechodové 
oblasti, až po svahované kužely před opěrou, stavět 
současně. Rovněž obsyp mostních křídel musí zhotovi
tel provádět současně na obou stranách konstrukce, pod
le DZS, aby nedocházelo k jejímu jednostrannému 
zatěžování. Pokud dokumentací nebo stavebním dozo
rem není stanoveno jinak, jsou kritéria pro výběr zeminy 
a jejího zhutnění před konstrukcí opěry a mostních kří
del stejná jako pro přechodovou oblast.

4.3.11 Nezpevněná krajnice a střední dělicí pás

Pro výstavbu nezpevněné krajnice a středního dělicího 
pásu musí být použita zemina málo vhodná nebo lepší 
dle ČSN 72 1002 a v souladu s VL 1. Zhutnění zeminy 
v celé mocnosti je stejné jako pro aktivní zónu.

Nezpevněná krajnice se provede, v souladu s VL 1, sní
žená o 3-4 cm vůči zpevněné krajnici.

4.3.12 Speciální práce

Pro speciální práce související s výstavbou zemního tělesa 
jako jsou např. sanační práce pro urychlení konsolidace 
podloží násypu, opevňovací práce proti erozní činnosti 
vody, zabezpečení stability svahů, roznášecí polštáře, aj. 
musí být zpracovány DZS a TKP nebo ZTKP.

4.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ 
ZKOUŠKY

4.4.1 Dodávka a skladování

4.4.1.1 Zeminy

Pokud se zeminy ukládají do dočasných deponií pro 
pozdější využití, je nutné povrch deponie upravit do 
střechovitého tvaru o příčném sklonu min. 5%, přehut
nit, případně zakrýt nepropustnou fólií. Zhotovitel musí 
rovněž stavebnímu dozoru prokázat, že deponie je sta
bilní a neohrožuje celkovou stabilitu svahu, nebo výko
pů v její blízkosti.

Do deponií se nesmějí ukládat soudržné zeminy, u kte
rých by mohlo působením klimatických vlivů dojít k je
jich znehodnocení (rozbřídavé zeminy). Výjimky 
povoluje stavební dozor. Pokud je zemina na deponii
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nevhodně uložena tak, že dojde k jejímu znehodnocení 
klimatickými vlivy, nebo promísením s nevhodnou ze
minou (např. omicí), zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
náhradní množství vhodné zeminy, popřípadě i odvoz 
a uložení znehodnocené zeminy.

Zřízení deponie podléhá schválení stavebního dozoru.

Zásady pro budovám deponií jsou uvedeny v ČSN 73 3050.

4.4.1.2 Kamenité materiály, drcené kamenivo

Deponie lomového kamene a tříděného kameniva musí 
být chráněna proti promísení s jiným materiálem. Pod
loží pro vybudování deponie musí být rovinné, v mír
ném sklonu (3 až 5%), aby se zamezilo akumulaci 
prosáklé vody na dně deponie, očištěné a přehutněné. Na 
oddělení deponovaného kameniva od povrchu terénu je 
možné použít separační textilii. U velkých deponií na 
svahu musí zhotovitel přešetřit celkovou stabilitu svahu 
a ohrožení případných výkopů v blízkosti. Umístění de
ponie schvaluje stavební dozor.

4.4.1.3 Druhotné suroviny

Pokud se pro výstavbu zemních těles používají druhotné 
suroviny (popely, struska, a pod.), je třeba jejich přepra
vu a skladování zajistit tak, aby nedošlo ke zhoršení 
jejich fyzikálně-mechanických vlastností. Rovněžje tře
ba zamezit jejich negativnímu vlivu na životní prostředí 
z důvodu vyluhování, větrné a vodní eroze. U materiálů, 
které jsou určeny k zabudování dovnitř zemního tělesa 
(popely), bude také případné skladování podléhat vyjád
ření okresního hygienika (zvýšená prašnost). Místo de
ponie podléhá schválení stavebního dozoru.

4.4.1.4 Nevhodné zeminy

Zeminy prokazatelně nevhodné řeší DZS. Pokud se vys
kytnou zeminy, u kterých není ekonomicky únosné je 
zlepšit, budou, po odsouhlasení stavebním dozorem, 
využity jako druhotný materiál např. pro terénní úpravy, 
zaplnění vytěžených zemníků mimo trasu, apod. Pokud 
není možné tyto zeminy využít, pohlíží se na nějako na 
odpadový materiál a uloží se jako odpad na skládku, 
přičemž zhotovitel musí prokázat zatřídění odpadu.

Vyhledání vhodné skládky zajistí zhotovitel a odsouhla- 
suje stavební dozor.

4.4.1.5 Ornice

Sejmutá ornice nebo náhradní zeminy určené k prove
dení čistých terénních úprav se skladují ve vrstvě co 
nejnižší, maximálně 3 m. Sklon svahů deponie by měl 
být maximálně 1 : 2, aby bylo možné jejich mechanické 
obdělávání. Povrch deponie musí být urovnaný.

Po zřízení deponie se nechají vyklíčit všechny plevele 
a při výšce porostu 0,15 - 0,20 m se provede ošetření 
vhodným přípravkem. Následovně se povrch obdělá 
a vyseje travní směs. Travní porost se kosí nejméně 
2krát ročně. Na jaře každého roku se provede ošetření 
travního porostu vhodnými přípravky.

Použité chemické prostředky musí být uvedeny v Sezna
mu povolených prostředků na ochranu rostlin, který

každoročně vydává MZe ČR a ÚKZÚZ Brno. Registro
vané prostředky musí být použity v předepsaných kon
centracích, dávkách a způsobem, který je uveden na 
etiketě použitých prostředků. Podrobnosti o skladování 
a ošetřování omice jsou v kapitole 13 TKP.

4.4.1.6 Hydraulická a jiná pojivá

Hydraulická a jiná pojivá pro úpravy zemin musí být 
dodávána v autocisternách, účelových vysokokapacit- 
ních 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. Objem skladovacího prostoru musí 
pojmout hydraulická pojivá minimálně na 2 dny činnosti 
při úpravě zemin. Skladovací sila musí být umístěna tak, 
aby při převládajícím směru větru nebyl provoz na stavbě 
nebo v obydlené oblasti obtěžován zvýšenou prašností.

4.4.1.7 Výztužné, separační a drenážní prvky

Geotextilie, geomříže, výztuže ocelové i syntetické se do
dávají na stavbu a skladují podle dispozic výrobce tak, aby 
nedošlo před jejich zabudováním k jejich poškození nebo 
znehodnocení klimatickými a jinými vlivy.

4.4.2 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky musí provádět laboratoř s příslušnou 
způsobilostí, podle metodického pokynu RSJ-PK čj. 19 
160/95-230.

4.4.2.1 Zeminy a horniny

Za průkazní zkoušky zemin a hornin pro zakládání sta
veb a geotechnické konstrukce (zářezy, násypy) se po
važují výsledky geotechnického průzkumu pro 
dokumentaci stavby podle TP 76. Zhotovitel však je 
povinen ověřit si vlastnosti zemin a hornin, stejně jako 
jejich využitelné množství pro stavbu, při zpracování 
RDS. U nejasných, nebo rozporných závěrů doplňují
cích průzkumů má stavební dozor právo si vyžádat od 
zhotovitele další zkoušky pro ověření. Náklady na tyto 
zkoušky uhradí ta strana, jejíž závěry se nepotvrdily.

Při zahájení zemních prací prokazuje zhotovitel techno
logii zpracování sypaniny zhutňovací zkouškou v sou
ladu s ČSN 72 1006, pokud to předepisuje DZS nebo 

ZTKP.

4.4.2.2 Zeminy zlepšené vápnem, cementem
a chemickými přípravky

Laboratorní zkoušky podle ČSN 73 6125 resp. TP 94, 

případně doplněné zhutňovací zkouškou v provozních 
podmínkách, jsou součástí průkazních zkoušek, které 
předkládá zhotovitel stavebnímu dozoru.

Při průkazních zkouškách se ověřuje:

- zrnitost,

- číslo plasticity,

- ekvivalent písku,

- humusovitost,

- zhutnitelnost,
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- pevnost v prostém tlaku po 7 dnech,

- odolnost proti účinkům mrazu,

- pH faktor vodního výluhu zeminy,

Zhutňovací zkouška se provádí podle ČSN 72 1006.

4.4.2.3 Ostatní materiály

Všechny materiály, určené k zabudování do zemních 
těles, musí být dodány s certifikáty nebo protokoly prů
kazních zkoušek podle příslušných norem a v souladu 
s platnými předpisy. Kopie protokolů předkládá zhoto
vitel stavebnímu dozoru.

4.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

4.5.1 Vymezení pojmů

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky, kterými se v průběhu 
prací průběžně ověřují výsledky zkoušek průkazních 
a další kvalitativní vlastnosti předepsané ve smlouvě 
o dílo, TKP a ZTKP. Kontrolní zkoušky zajišťuje zho
tovitel přičemž část zkoušek musí být provedena labo
ratoří nezúčastněnou na procesu výroby. Rozsah těchto 
zkoušek je stanoven ve smlouvě o dílo (v ZTKP).

Zhotovitel musí práce organizovat tak, aby byla staveb
nímu dozoru a jím pověřeným osobám umožněna kon
trola prací v každé fázi výstavby včetně laboratoří 
a výroben.

Místa odběrů a zkoušek odsouhlasuje stavební dozor. 
Výsledky zkoušek musí charakterizovat kontrolovaný 
úsek a současně postihnout případná slabá místa s nedo
statečnou kvalitou zpracování. Výsledky zkoušek pře
dává zhotovitel neprodleně, protokolárně, předem 
dohodnutou formou, stavebnímu dozoru. Při nesplnění 
kvalitativních podmínek nese náklady na opakování 
zkoušek zhotovitel.

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele, provádí objednatel zkoušky 
podle vlastního systému kontroly jakosti. Tyto zkoušky 
dělá ve vlastní laboratoři, neboje zadává u jiné nezávislé 
laboratoře s příslušnou způsobilostí.

Pro hrazení nákladů na zkoušky platí příslušné články 
Všeobecných dodacích podmínek (čl. 36.1 a další) uve
dené též v kapitole 1. TKP - Všeobecně.

Předepsaná kritéria, druh a četnost kontrolních zkoušek 
jsou uvedena v následujících článcích této kapitoly.

4.5.2 Zkoušení

Všechny zkoušky budou prováděny podle dále uvede
ných požadavků a při každé změně zeminy, nebo na 
vyžádání stavebního dozoru.

4.5.2.1 Těžba zemin

Při těžbě zemin v trase, nebo v zemníku, je nutné kon
trolovat shodu vlastností zeminy s předpoklady uvede
nými v dokumentaci stavby. Za tím účelem musí

zhotovitel zajistit provedení zkoušek v druzích a četnos
tech podle tabulky 1.

U rekonstrukcí a oprav stávajících zemních těles se pro
vede dvojnásobný počet kontrolních zkoušek než udává 
tabulka 1.

Tabulka 1 Počet zkoušek při těžbě zemin

Zkouška Minimální počet 
zkoušek *

přirozená vlhkost 1x na 10 000m3 

nebo 1xdenně

zrnitost
1x na 20 000 m3

meze plasticity
1xna 20 000 m3

obsah organických látek 1x na 20 000 m3

objemová hmotnost v přirozeném uložení 1x na 10 000 m3

zhutnitelnost (PS nebo max-min. hutnost) 1x na 10 000 m3

* Uvedené max. objemy těžené zeminy na 1 zkoušku platí 
pro homogenní poměry. Při změně materiálu provede 
zhotovitel všechny uvedené zkoušky. Při změně konzis
tence změří zhotovitel pouze vlhkost.

4.5.2.2 Těžba skalních hornin

Při rozpojování hornin trhavinami kontroluje zhotovitel 
fragmentaci horniny a provádí geologickou dokumen
taci po odstřelu. Podle způsobu následného použití pro
vádí zkoušky vyžadované v dokumentaci stavby nebo 
ZTKP.

Pokud není smlouvou o dílo stanoveno jinak, zajišťuje 
měření seismických účinků na stávající zástavbu a rozesta
věné objekty zhotovitel u nezávislé organizace, v souladu 
s dokumentací stavby, ČSN 73 0036, podmínkami prove

dení trhacích prací a podle dispozic stavebního dozoru.

4.5.2.3 Podloží násypu (mimo přechodovou oblast)

Před zahájením sypání vlastního zemního tělesa se na 
upraveném podloží zkontroluje stupeň zhutnění a přiro
zená vlhkost zeminy. Za tím účelem musí zhotovitel 
zajistit zkoušky podle tabulky 2.

Tabulka 2 Počet zkoušek při kontrole podloží násypu

Zkouška Minimální počet zkoušek *

přirozená vlhkost 1x na 2 000 m2 

upraveného podloží

objemová hmotnost 1xna2 000m2 

upraveného podloží

zhutnitelnost (PS nebo max-min. 
hutnost)

1x na 5 000 m2

zatěžovacízkouška deskou 1x na 2 000 m2 (alternativa ke 

zkoušce zhutnitelnosti 
a objemové hmotnosti)

* Uvedené počty zkoušek platí pro homogenní poměry. 
Při změně materiálu provede zhotovitel všechny uvede
né zkoušky.
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Odběry vzorků musí charakterizovat poměry do hloubky 
min. 0,3 m od povrchu upraveného terénu.

Zatěžovací zkouška se provádí v souladu s přílohou č.l 
této kapitoly TKP a používá se při výskytu zemin obsa
hujících hrubé úlomky a štěrková zrna (16 mm) v množ
ství větším než 30%, takže nelze provést laboratorní 
zkoušku zhutnitelnosti. Výjimku může povolit stavební 
dozor. Zkoušku je však možné použít se souhlasem 
stavebního dozoru i pro kontrolu jemnozrnných zemin. 
Kritéria zhutnění jsou uvedena v či. 4.5.3 této kapitoly 
TKP. Pro výběr místa pro provedení statické zatěžovací 
zkoušky je možné použít lehkou rázovou zatěžovací 
zkoušku, podle ČSN 72 1006 a 73 6192. Pokud má 
rázová zatěžovací zkouška sloužit pro kontrolu zhutně
ní, je nutné provést souběžně pro každý kontrolovaný 
materiál, rázové a statické zatěžovací zkoušky pro sta
novení vztahu mezi rázovým a statickým modulem. 
Součinitel korelace musí být min. 0,8, pokud není v DZS 
stanovena hodnota vyšší. Počet rázových zkoušek musí 
být min. 5 násobek předepsaných statických zkoušek. 
Zkoušku bude zajišťovat zhotovitel. Výběr míst odsou
hlasí stavební dozor.

Pokud je v dokumentaci předepsán minimální modul 
přetvárnosti podloží, provádí se jeho ověření v prostoru 
poblíž osy násypu zatěžovací zkouškou, případně odbě
rem vzorku zeminy z podloží a následnou zkouškou 
stlačitelnosti v edometru. Obor napětí se volí s ohledem 
na maximální výšku násypu. Jedna kontrolní zkouška se 
provádí na 5000 rn .

Při podloží tvořeném skalními horninami se provede 
geologická dokumentace charakteristických profilů 
a skalní masiv se zatřídí podle ČSN 73 1001 a ČSN 73 

3050. Geologickou dokumentaci zajistí zhotovitel podle 
TP 76 a předá stavebnímu dozoru před zahájením prací 
na zemním tělese. U skalních hornin se odběry vzorků 
pro laboratorní zkoušky a zatěžovací zkoušky deskou 
běžně neprovádí. Pro zvláštní požadavky musí být zpra
covány ZTKP.

4.5.2.4 Násypové těleso

4.5.2.4.1 Zemina a kamenitá sypanina

Při ukládání zemin a kamenitých sypanin do násypu 
kontroluje zhotovitel kvalitativní parametry zkouškami 
v rozsahu dle tabulky 3. Tento rozsah zkoušek platí pro 
zemní tělesa na kterých je vybudována pojížděná kon
strukce. U nepoj ížděných násypů (protihlukové zemní 
valy, terénní úpravy, apod.) provádí zhotovitel kontrolní 
zkoušky v polovičním rozsahu.

Směrné hodnoty nejmenší míry zhutnění jsou uvedeny 
v čl. 4.5.3 kapitoly TKP.

Zhutnění je možné kontrolovat nepřímými metodami, 
uvedenými v ČSN 72 1006. Souhlas k použití nepří

mých metod dává stavební dozor.

Vlhkost sypaniny při hutnění musí být v mezích + 3% 
od w0pt pro zeminy o indexu plasticity Ip < 17, u zemin 
s vyšší plasticitou je povoleno zhutňovat zeminu v me
zích - 3% + 5% od Wopt, pokud stavební dozor nestanoví 
jinak. Kriteria zhutnění jsou uvedena v čl. 4.5.3

Kontrola kvality zhutnění kamenité sypaniny se provádí 
nivelační metodou dle ČSN 73 6133. Zhutnění je pova

žováno za vyhovující pokud zatlačení měřících destiček 
po dvou kontrolních pojezdech zhutňovacího mechaniz
mu nepřekročí 0,5 % tlouštky vrstvy za podmínek zhut- 
ňovací zkoušky. Nesmí přitom docházet k viditelným 
pružným deformacím pod běhounem válce.

Největší zrno nesmí překročit 2/3 tlouštky zhutněné 
vrstvy.

Tabulka 3 Počet zkoušek při kontrole násypu

Zkouška Druh
sypaniny

Minimální počet zkoušek *

vlhkost soudržná
zemina

1x na 2000 m2 nebo 500 m3

nesoudržná
zemina

1x na 10 000 m2 nebo 5000 m3

zrnitost soudržná
zemina

1x na 10 000 m3 nebo při změně

nesoudržná
zemina

1x na 10 000 m3nebo při změně

Meze plasticity soudržná
zemina

1x na 10 000 m3 nebo při změně

objemová
hmotnost

soudržná
zemina

1x na 4000 m2 nebo 1000 m3 nebo 

při každé změně sypaniny
U homogenní sypaniny minimálně 3 

zkoušky denně

nesoudržná
zemina

1x na 5000 m2 nebo 1500 m3

zhutnitelnost
(PS)

soudržná
zemina

1x na 4000 m2 nebo 1000 m3 nebo 

při každé změně sypaniny
Pokud je navážená sypanina 

homogenní a navážené množství je 
vyšší než 2000 m3/den provede 
zhotovitel denně minimálně 2 

zkoušky zhutnitelnosti

max.-min.
hutnost

nesoudržná
zemina

1x na 5000 m2 nebo 1500 m3 nebo 

při změně sypaniny

nivelační
zkouška

kamenitá
sypanina

1x na každé vrstvě nebo 2000 m2

zatěžovací 
zkouška des
kou

kamenitá
sypanina
nesoudržná
zemina
soudržná
zemina

Alternativní nebo doplňková 
zkouška k nivelační zkoušce, 

zkoušce zhutnitelnosti a relativní 
hutnosti

Počet zkoušek uvedených v této tabulce platí pro čtyři a více pruho - 
vé pozemní komunikace. U staveb menšího rozsahu (dvojpruhové 
komunikace, rekonstrukce, apod.) je počet zkoušek minimálně dvoj - 
násobný

* Uvedené počty zkoušek platí pro homogenní poměry. 
Při změně materiálu provede zhotovitel všechny uvede
né zkoušky.

4.5.2.4.2 Druhotné suroviny a jiné materiály

Způsob kontroly a počet zkoušek musí být uveden 
v ZTKP.
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4.5.2.5 Přechodová oblast

Kontrola míry zhutnění podloží a vlastního zásypu 
v prostoru přechodové oblasti, tj. úseku mezi rubem 
mostní opery a zemním tělesem trasy komunikace v dél
ce 1.5 násobku max. výšky zásypu za opěrou, se provádí 
ve třech profilech, min. však 5 m od sebe:

- ve vzdálenosti max. 1.0 m za rubem opěry,

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

- ve vzdálenosti rovné 1.5 násobku výšky násypu za 
rubem opěry.

Pokud šířka přechodové oblasti neumožňuje zachovat 
předepsanou vzdálenost profilů, provedou se min. 2 
zkoušky na každé vrstvě.

Kontrolní zkoušky vlhkosti a objemové hmotnosti se 
dělají min. na jednom místě v každém profilu a to 
v hloubce 0,25 m pod povrchem upraveného podloží, na 
povrchu podloží a pak na každé zhutněné vrstvě.

Kontrolní parametry zhutnění zásypu musí dosahovat 
hodnot dle tab. 5 a 6 pro aktivní zónu. Pro podloží 
přechodové oblasti platí min. stupeň zhutnění 95 %.

Laboratorní zkouška zhutnitelnosti se provede pro zemi
nu charakterizující podloží do hloubky min. 0,5 m a pro 
sypaninu při každé změně, min. však 1 zkouška na 
500 m3 uložené zeminy.

V případě soudržných zemin se zhutnění vztahuje 
k max. hmotnosti dle Proctora standard, ČSN 72 1015, 

u nesoudržných zemin se zhutnění vyjádří jako relativní 
hutnost (ulehlost) ve smyslu ČSN 73 1001 a ČSN 

72 1018. Kamenitá sypanina se kontroluje nivelací na 
každé vrstvě podle ČSN 73 6133, nebo zatěžovací 
zkouškou, pokud stavební dozor nerozhodne jinak.

U vnějších obsypu mostních opěr a křídel jsou požado
vané hodnoty zhutnění a rozsah kontrolních zkoušek 
stejné jako pro násypové těleso, minimálně však 1 
zkouška objemové hmotnosti na 0,5 m výšky obsypu.

4.5.2.6 Aktivní zóna

Část zemního tělesa (násypu, zářezu) mezi zemní plání 
a úrovní 0, 5 m pod plání, tzv. aktivní zóna, se kontroluje 
stejnými metodami jako vlastní násypové těleso. Krite
ria kvality jsou specifikována v čl. 4.5.3 této kapitoly.

Požadavky na odolnost zemin aktivní zóny proti mrazu 
musí vycházet z návrhu celkové tlouštky konstrukce 
vozovky, jejího teplotního a vodního režimu ve vztahu 
ke klimatické zóně. Do aktivní zóny se nesmí používat 
zeminy nevhodné do násypů (dle ČSN 72 1002) a takové 

materiály, u kterých působením změn teploty, vlhkosti 
a zatížení může dojít k takovým změnám jejich fyzikál
ně mechanických vlastností, které by způsobily, že do
kumentací stanovené parametry nebudou dosaženy.

4.5.2.7 Zemní pláň

Zemní pláň kontroluje zhotovitel zkouškami, jejichž 
druh a četnost je v tabulce 4. Kriterium zhutnění je stejné

jako pro aktivní zónu dle tabulky 5 a 6, modul přetvár- 
nosti musí splňovat podmínku čl. 4.5.3.5.

Použití kamenité sypaniny se v úrovni pláně nepřipouští.

Tabulka 4 Počet zkoušek na zemní pláni

Vlastnost Druh zkoušky Počet zkoušek

homogenita zrnitost 1xna 2000 m2

meze plasticity 1x na2 000 m2

zhutnění vlhkost
a ob), hmotnost

3x na 100 m nebo
1x na 1000 m2

Proctor standard Ix při změně 
materiálu nebo 3000 
m2

modul přetvárnosti * zatěž.zkouška 
deskou

1x na 250 m zemní 
pláně každého 
dopravního pásu 
u směrově 
rozdělených 
komunikací 1x na
500 m u ostatních 
komunikací

* Lehkou rázovou zatěžovací zkoušku lze použít pouze při splnění 
podmínek uvedených v čl. 4.5.2.3

Krajnice a střední dělicí pás se kontrolují měřením stup
ně zhutnění po 200 m.

4.5.3 Kontrolní hodnoty

4.5.3.1 Míra zhutnění nesoudržných zemin

Mírou zhutnění nesoudržných písčitých a štěrkovitých 
zemin je relativní hutnost (ulehlost) Id ve smyslu ČSN 
73 1001. Max. a min. hutnost se zjišťuje podle ČSN 72 

1018. Tato metoda se použije pouze tehdy, když nebude 
možné stanovit zhutnění metodikou dle Proctora 
(čl. 4.5.3.2). V případě, že lze použít pro stanovení zhut
nění obě metodiky (relativní hutnost i Proctor), porov
nává se docílené zhutnění k vyšší hodnotě maximální 
objemové hmotnosti.

Požadovaná nejmenší míra zhutnění musí odpovídat 
hodnotám podle tabulky 5, příp. tabulky 6.

4.5.3.2 Míra zhutnění soudržných zemin

Mírou zhutnění soudržných zemin je parametr D (%) ve 
smyslu ČSN 72 1006. Max. objemová hmotnost se 
stanovuje zkouškou zhutnitelnosti podle ČSN 72 1015 

(Proctor standard, Proctor modifikovaný). Při udání vý
sledků této zkoušky musí být vždy uvedena metodika 
(A,B,C,D). Požadovaná nejmenší míra zhutnění sou
držných zemin musí odpovídat hodnotám podle tabulky 6.

Pro nepojížděné násypy platí hodnoty jako pro podloží 
násypu, pokud není dokumentací stanoveno jinak.
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Tabulka č. 5 Nejmenší míra zhutnění písčitých a štěr- 
kovitých zemin v podloží násypu a v zemním tělese 
pozemní komunikace

zkoušce deskou nesmí být nižší než optimální vlhkost 
dle PS o více než 3%. Vzorek pro kontrolu vlhkosti se 
odebírá z hloubky 15 cm pod plání.

Název zeminy Symbol dle Relativní
ČSN 73 1001 hutnost Id

Podloží Aktivní
a těleso zóna
násypu do hl.

štěrk dobře zrněný GWT

štěrk špatně zrněný GP 0,75 0,85
štěrk s příměsí jemnozrn. zeminy * G-F

písek dobře zrněný SW

písek špatně zrněný SP 0,80 0,90
písek s příměsí jemnozrn. zeminy * S-F

* Platí pouze pro neplastickou příměs jemnozrnné zeminy. 
V případě lp >0 použije se tabulka č. 6.

4.5.3.3 Míra zhutnění směsných zemin

Při větších odchylkách vlhkosti se naměřený modul pře- 
tvámosti redukuje opravným součinitelem, který vyjadřuje 
poměr stlačitelnosti vzorku plně nasyceného ku stlačitel- 
nosti vzorku o přirozené vlhkosti odebraného při zkoušce 
deskou. Metodiku zkoušky odsouhlasí stavební dozor.

U nesoudržných zemin se kontrola vlhkosti při zatěžo- 
vací zkoušce deskou neprovádí.

4.5.4 Zkušební postupy
Všechny běžné zkušební metody se provádí podle ČSN. 

Běžně nepoužívané zkušební postupy nebo metody, které 
nejsou v CR normalizovány, musí být popsány v ZTKP.

a) Laboratorní zkoušky zemin a hornin (indexové i me
chanické) se dělají podle ČSN 72 1010 až ČSN 72 
1031. Úplný seznam norem pro laboratorní zkouš

ky používané při kontrole zemních prací je v čl.
Požadovaná míra zhutnění směsných zemin, ve smyslu 
ČSN 72 1006 se určí podle tab. 6, pokud dokumentace, 
nebo stavební dozor neurčí jinak.

4.5.3.4 Míra zhutnění kamenitých a balvanitých 

sypanin

4.12.1.

b) Polní zkoušky zemin a kamenitých sypanin se pro
vádí podle ČSN 72 1010, ČSN 73 6190, ČSN 73 
6192, ČSN 73 1375, ČSN 736133 
Nepřímé metody kontroly dle ČSN 72 1006 se 

používají pouze se souhlasem stavebního dozoru.
Zhutnění je považováno za dostatečné, 
nepřekročí-li při kontrole nivelační 
metodou podle ČSN 73 6133 rozdíl 

zatlačení před a po dvou kontrol
ních pojezdech vibračním válcem 
při plném výkonu 0.5% tlouštky 
vrstvy, za podmínek stanovených 
zhutňovací zkouškou. Nesmí též 
docházet k viditelným pružným de
formacím pod běhounem válce. Se 
souhlasem stavebního dozoru lze 
použít i jiných nepřímých kontrol
ních metod podle ČSN 72 1006.

4.5.3.5 Přetvářné vlastnosti z&- 
min aktivní zóny

Modul přetvámosti se měří na po
vrchu zemní pláně statickou zatěžo- 
vací zkouškou metodikou 
popsanou v ČSN 72 1006-1997 viz. 

příloha č. 1. Zatlačení desky se měří 
jednobodové ve středu desky. Při
pouští se i měření ve 3 bodech na 
obvodu desky. Počet zkoušek vy
mezuje čl. 4.5.2.5 této kapitoly. Mi
nimální hodnota modulu 
přetvámosti z druhého zatěžovací- 
ho cyklu zkoušky deskou je 
E(ief,2 = 45 MPa, pokud DZS nesta
noví ve smyslu TP 77 a TP 78 hod
notu vyšší. Hodnoty získané 
odlišnou metodikou jsou pouze in
formativní. Vlhkost neupravené, 
soudržné zeminy v aktivní zóně při

Tabulka 6. Nejmenší míra zhutnění soudržných a směsných zemin v zemním 
tělese pozemní komunikace ^

Název zeminy Symbol Parametr D (%)

Aktivní zóna do hl. 0,5 
m pod plání3>

v tělese 
násypu

v podloží 
násypu

hlína s nízkou plasticitou ML

hlína se střední plasticitou Ml
1024)

jíl s nízkou plasticitou CL

jíl se střední plasticitou Cl

jíl s vysokou plasticitou CH bez úpravy nelze
hlína s vysokou plasticitou MH použít do aktivní zóny

hlína štěrkovitá MG

hlína písčitá MS 95 92

jíl štěrkovitý CG

jíl písčitý CS
štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy ' G-F

štěrk hlinitý GM
100

štěrk jílovitý GC
písek s příměsí jemnozrnné zeminy 2) S-F

písek hlinitý SM

písek jílovitý SC

ostatní jemnozrnné

hrubozrnné GW, GP,
G-F, SW, 100 97 955>

SP, S-F

1) Pro násypy vyšší než 12 m bude míra zhutnění stanovena v DZS a musí být vyšší nebo rovna
hodnotě uvedené v této tabulce.

2) Platí pokud IP > 0. Při nesoudržné příměsi jemnozrnné zeminy se použije tabulka č. 5.
3) Podmínkou je rovněž dosažení předepsaného modulu zemní pláně dle čl. 4.5.3.5 této kapitoly TKP
4) Bez zlepšení nelze použít pro horních 200 mm aktivní zóny
5) Platí pro všechny zeminy v přechodové oblasti
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c) Metodika zhutňovací zkoušky v terénu pro vypraco
vání technologie hutnění je uvedena v ČSN 72 

1006.
Organizace zhutňovací zkoušky a počet kontrol
ních testů je věcí zhotovitele.

d) Nivelační metoda se provádí podle ČSN 72 1006
a ČSN 73 6133.

4.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

4.6.1 Odchylky výšek

Odchylky od výšek zemní pláně a kót odvozených od 
nivelety, které jsou požadovány dokumentací stavby, se 
pro jednotlivá měření povolují +30 mm pro dálnice, 
silnice I. a II. třídy, místní komunikace rychlostní a sběr
né. U ostatních silnic a místních komunikací mohou být 
tyto hodnoty + 40 mm. Pokud se na zemní pláň pokládá 
stmelená konstrukční vrstva je povolena maximální od
chylka od projektované výšky +20 mm. Měření se pro
vádí nivelací v příčných profilech po 20 m, pokud 
dokumentace stavby neurčí jinak.

Zvětšené množství sypaniny, potřebné k vyrovnání ni
velety násypu následkem stlačení podloží, se připočítává 
k objemu násypu, tam kde je to určeno v DZS. Velikost 
sednutí je nutno prokázat měřením s uvážením časového 
průběhu.

4.6.2 Odchylky šířek

Dovolená odchylka v šířce zemní pláně je - 50 mm, + 
100 mm. Při šířce koruny násypu mimo dovolenou 
odchylku provede zhotovitel na vlastní náklad úpravy 
odsouhlasené stavebním dozorem.

4.6.3 Nerovnosti povrchu

Nerovnosti povrchu zemní pláně se v podélném směru 
kontrolují 4m latí pod kterou nesmí být prohlubeň větší 
než 25 mm u dálnic, silnic I. a II. třídy, místních komu
nikací rychlostních a sběrných. 30 mm se připouští u os
tatních silnic a místních komunikací. Měření se provádí 
průběžně v ose jízdního pásu (pásů) nebo podle rozhod
nutí stavebního dozoru.

V příčném směru se nerovnost povrchu prověřuje 2m 
latí. Max. prohlubeň nesmí překročit 15 mm u dálnic, 
silnic I. a II. třídy, místních komunikací rychlostních 
a sběrných. U ostatních silnic a místních komunikací se 
připouští 20 mm. Měření se provádí v příčných profilech 
jejichž vzdálenost nepřesahuje 40 m.

Při měření nerovnosti povrchu se postupuje podle ČSN 

73 6175. U silnic a místních komunikací, kde je výškově 
definována pouze osa komunikace, odchylka od projek
tovaného příčného sklonu zemní pláně nesmí být větší 
než 1 %, avšak min. příčný sklon 2,5 %. Přitom je nutno 
dodržet odchylky od projektovaných výšek.

U skalních zářezů a plání z kamenité sypaniny se postu
puje individuálně podle rozhodnutí stavebního dozoru 
a v závislosti na úpravě podle DZS.

Povrch zásypu rýh v tělese komunikace musý být upra
vený dle DZS v tolerancích odpovídajících konstrukci, 
kterou prochází.

Mimo těleso komunikace bude povrch upraven do pů
vodního stavu okolního terénu dle dokumentace

4.6.4 Přesnost svahování

Přesnost svahování se posuzuje 4m latí.Měří se v příč
ných profilech vzdálených od sebe max. 100 m pokud 
stavební dozor neurčí jinak. Největší prohlubeň pod 
touto latí, pokud DZS nebo ZTKP nestanoví přísnější 
parametry, se připouští 50 mm.

Skutečný sklon svahu se od projektovaného může lokál
ně odchýlit o 5% za předpokladu, že nebude překročen 
povolený zábor pozemku.

4.6.5 Skalní výlomy

Ve skalních výlomech se svahování neprovádí. Uvolně
né části horniny, nestabilní kulisy a převisy musí být 
z bezpečnostních důvodů odstraněny ihned po odstřelu. 
Stěny výlomu mohou zůstat nerovné, pokud není v DZS, 
nebo stavebnímn dozorem stanoveno jinak.

4.6.6 Odchylky modulu přetvárnosti
Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti zemní 

pláně nesmí být nižší o víc než 10 % od hodnoty uvedené 
v čl. 4.5.3.5 této kapitoly TKP. Hodnoty menší než 
předepsané kritérium se nesmí vyskytovat za sebou a na 
jednom úseku jich nesmí být více než 10 %.

4.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

4.7.1 Stavba násypů při dešťových srážkách

Při dešti je možné stavět násypy ze zrnitých, nesoudrž- 
ných zemin a skalních sypanin u kterých zvýšená vlh
kost neovlivní předepsanou míru zhutnění.

Zhutňovaná vrstva musí být vysvahována v takovém 
příčném sklonu, aby nedocházelo k retenci vody na je
jím povrchu a srážková voda byla plynule odváděna 
mimo násyp.

Výstavba násypů ze soudržných zemin, u kterých je 
nebezpečí zvýšení vlhkosti nad povolenou mez wopt+ 
3% (resp. w0pt+ 5%)ve smyslu čl. 4.3.5.1, se při dešťo
vých srážkách nedoporučuje.

4.7.2 Stavba násypů v zimním období

Při budování násypů v zimním období je povinností 
zhotovitele výrazně zpřísnit dohled nad technologií pro
vádění prací. Navážená sypanina musí být ukládána na 
předchozí vrstvu, která se po zbavení sněhu a ledu, 
znovu přehutní.

Zásadně nelze povolit stavbu násypů:

- ze zmrzlé zeminy, nebo zeminy promrzlé do hloubky 
větší než 5 cm,

- na zmrzlém podloží,
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- při teplotách vzduchu nižších než -5°C, s výjimkou 

sypaniny z tvrdých skalních hornin nebo nezmrzlých 
štěrkopísků a štěrkodrtí,

- při mrznoucím dešti nebo sněžení.

4.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

4.8.1 Ucelené úseky

Pro odsouhlasení a převzetí ucelených úseků zemních 
prací vypracuje zhotovitel písemnou zprávu o hodnoce
ní kvality prací, kterou předloží stavebnímu dozoru před 
dohodnutým termínem. Ke zprávě musí být přiloženy 
výsledky všech zkoušek a měření. Dále musí být porov
nán počet minimálně požadovaných kontrolních zkou
šek dle dokumentace, TKP a ZTKP s počtem skutečně 
provedených jednotlivých druhů zkoušek.

Pokud nebyl dodržen min. požadovaný počet vzorků, 
může stavební dozor nařídit zhotoviteli dodatečné 
zkoušky (např. zatěžovací, penetrační, presiometrické, 
apod.).

Kromě kvalitativních zkoušek dokládá zhotovitel ve 
zprávě dodržení dokumentací předepsaných výšek a šíř
ky zemní pláně, sklonů svahů a tolerancí podle čl. 4.6.

4.8.2 Pláň zemního tělesa

Odsouhlasování a převzetí pláně zemního tělesa v pod
zimním období nebude prováděno v případě, že nebude 
reálný předpoklad jejího zakrytí do zimního období 
stmelenou 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 a kontrolou mo
dulu přetvárnosti zemní pláně zatěžovací zkouškou ve 
vzdálenostech uvedených v článku 4.5.2.5 této kapitoly 
TKP.

4.8.3 Měřičské práce

Při odsouhlasování a převzetí provádí zhotovitel za 
účasti stavebního dozoru měřické práce, včetně měření 
nerovnosti povrchu.

4.8.4 Písemné doklady

Pokud objednatel připraví k přejímacímu řízení vlastní 
celkové hodnocení jakosti provedených prací, předá ko
pii při zahájení řízení zhotoviteli a následnému správci. 
Podkladem je zpráva o hodnocení kvality vypracovaná 
zhotovitelem, závěry stavebního dozoru k činnosti zho
tovitele a výsledky zkoušek a měření objednatele.

4.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSU
NŮ A PŘETVOŘENÍ

Požadavek na kontrolní sledování (geotechnický moni
toring), včetně návrhu nebo doporučení metody, četnosti 
a doby měření musí být obsažen v dokumentaci stavby. 
Kontrolní měření může být součástí technologického 
postupu prací (např. řízení rychlosti výstavby násypu

podle měření pórových tlaků).V tomto případě ho pro
vádí na vlastní náklad zhotovitel. Pokud se monitoring 
použije pro porovnání předpokladů dokumentace se sku
tečností, případně je trvalou součástí díla jako varovný 
systém, zajišťuje vybudování kontrolního systému zhoto
vitel prostřednictvím nezávislé odborné organizace.

Požadavek na kontrolní sledování může vzniknout 
i v průběhu stavby. Náklady na vybudování kontrolního 
systému a zajištění jeho funkce se řídí všeobecnými 
dodacími podmínkymi.

Geotechnický monitoring zahrnuje:

- měření napětí v horninovém masivu nebo na kontak
tu hornina- stavební konstrukce,

- měření přetvoření zemních konstrukcí

a) svislá přetvoření (sedání)

b) vodorovná přetvoření (roztlačování, sesuvy svahů),

- měření hladiny podzemní vody a napětí vody v pó
rech zeminy,

- měření jiných fyzikálních veličin (např. vibrace).

Výsledky geotechnického sledování stavby prokazují 
kvalitu díla.

4.10 EKOLOGIE

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při 
manipulaci se škodlivými látkami a následně při zneš
kodňování odpadů postupovat v souladu zejména s na
řízením vlády 513/92 Sb. a zákonem 138/73 Sb. 
a 238/91 Sb.

Všechny materiály zabudované do zemního tělesa musí 
splňovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
zákona č. 347/1992 Sb a prováděcí vyhlášky č. 
395/1992 Sb.

Veškeré zemní práce v ochranných pásmech přírod
ních léčivých zdrojů, přírodních zdrojů stolních mine
rálních vod nebo lázeňských míst je možno provádět 
pouze po uplatnění opatření uvedených v dokumen
taci stavby ve shodě s požadavky, které jsou pro tato 
ochranná pásma a lázeňská místa příslušným záko
nem a vyhláškami určeny.

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. a zákona č. 
43/1994 Sb.

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit tako
vou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších pří
pustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 
41 - svazek 37/77). Stroje a vozidla musí být v řádném 
technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a po
honných hmot.
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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, zákon č. 
244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, 
Zákon České národní rady č. 439/1992 Sb. o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Obecné požadavky a souhrn zákonných opatření je 
vkap.l TKP.

4.11 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

4.11.1 Souvisící normy
ČSN 38 6413 (1990) Plynovody a přípojky s nízkým 

a středním tlakem
ČSN 72 1001 (1989) Pomenovanie a opis hornin v in- 

ženierskej geologii (1.8.1990) 
ČSN 72 1002 (1993) Klasifikace zemin pro dopravní 

stavby
ČSN 72 1006 (1994) Kontrola zhutnění zemin a sypa- 

nin (v revizi 1996 )
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 plas

ticity zemin 
(1.7.1968)

ČSN 72 1014 (1967) Laboratorní stanovení meze teku

tosti zemin 
(1.7.1968)

ČSN 72 1015 (1988) Laboratorní stanovení zhutnitel- 

nosti zemin
(1.1.1991)

ČSN 72 1017 (1995) Stanovení zrnitosti zemin pro 

geotechniku
ČSN 72 1018 (1970) Laboratorní stanovení relativní 

ulehlosti nesoudržných zemin 
(1.4.1971)

ČSN 72 1020 (1990) Laboratorní stanovení propust

nosti zemin
(1.5.1991)

ČSN 72 1021 (1970) Laboratórne stanovenie organic

kých látok v zeminách 
(1.4.1971)

ČSN 72 1025 (1992) Laboratorní stanovení pevnosti 

jemnozrnných zemin v prostém 
tlaku (návrh)

ČSN 72 1026 (1992) Laboratorní stanovení smykové 

pevnosti zemin vrtulkovou 
zkouškou (návrh)

ČSN 72 1027 (1983) Laboratorní stanovení stlačitel- 

nosti 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 triaxi- 
álním přístrojem (1.7.1988) - 
změna a (1.9.1989)

ČSN 72 1191 (1988) Zkoušení míry namrzavosti ze

min (1.1.1991)
ČSN 72 1510 (1988) Kamenivo pro stavební účely.

Názvosloví a klasifikace
ČSN 72 1511 (1992) Kamenivo pro stavební účely.

Základní ustanovení
ČSN 72 1512 (1990) Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky
(1.1.1992)

ON 72 1516 (1988) Využitie hlušín v cestnom staviteľ
stve 
(návrh)

ČSN 73 0036 (1975) Seismická zatížení staveb
ČSN 73 0037 (1992) Zemní tlak na stavební konstruk

ce (návrh)
ČSN 73 0039 (1991) Navrhování objektů na poddolo- 

vaném území.
Základní ustanovení.

ČSN 73 0090 (1963) Zakládání staveb. Geologický 

průzkum pro stavební účely.
ČSN 73 1000 (1987) Zakládání stavebních objektů.

Základní ustanovení pro navrho
vání (1.1.1989)

ČSN 73 1001 (1987) Zakládání staveb. Základová pů

da pod plošnými základy 
(1.10.1988)

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 objemo

vé hmotnosti a vlhkosti 
(1.4.1973)

ČSN 73 3040 (1988) Geotextílie v stavebných kon

štrukciách.
Základné ustanovenia (návrh)

ČSN 73 3050 (1986) Zemné práce. Všeobecné ustano

venia (1.9.1987)
- změna a (1.5.1991)

ČSN 73 3052 (1976) Násypy, zásypy a obsypy z pope

la a popílku 
(1.10.1977)

ČSN 73 6005 (1994) Prostorové uspořádání sítí tech

nického vybavení
ČSN 73 6006 (1991) Označovanie podzemných vede

ní výstražnými fóliami
ČSN 73 6101 (1986) Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110 (1987) Projektování místních komuni

kací
ČSN 73 6125 (1994) Stavba vozovek. Stabilizované 

podklady
ČSN 73 6133 (1996) Navrhování a provádění zemní

ho tělesa pozemních komuni
kací (návrh)
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ČSN 73 6175 (1995) Měření nerovnosti povrchu vozo
vek

ČSN 73 6190 (1980) Statická zatěžovací zkouška podlo

ží a podkladních vrstev vozovek
ČSN 73 6192 (1996) Rázové zatěžovací zkoušky vo

zovek a podloží
ČSN 73 6201 (1995) Projektování mostních objektů
ČSN 73 6244 (1996) Přechody mostů pozemních ko

munikací (návrh)
ČSN 73 6822 (1981) Křížení a souběhy vedení a ko

munikací s vodními toky
ČSN 73 6850 (1997) Sypané přehradní hráze
ČSN 73 6961 (1984) Křížení a souběhy melioračních 

zařízení s komunikacemi a vede
ními

ČSN P 75 2002 (1992) Geotextilní filtry hydrotechnic

kých staveb (návrh)
ČSN 75 5630 (1988) Podchody vodovodního potrubí 

pod železnicí a silniční komuni
kací

ČSN 75 6101 (1995) Stokové sítě a kanalizační přípo

jky
ČSN 75 6230 (1989) Kanalizační podchody pod drá

hou a pozemní komunikací
ČSN 80 0824 (1979) Zkoušení hořlavosti plošných 

textílií
ČSN 80 6111 (1991) Netkané textilie. Odolnost vůči 

protlačování. Zkouška protlačo
vání plunžru

ČSN 80 6114 (1991) Netkané textilie. Odolnost vůči 

proražení.
Zkouška padajícím kuželem

ČSN 80 6130 (1992) Geotextílie. Zkoušení pevnosti 

v tahu a tažnosti
ČSN EN 963 (1996) Geotextilie a výrobky podobné 

geotextilím. Odběr a příprava 
vzorků ke zkouškám

ČSN EN 964-1 (1996) Geotextilie a výrobky podobné 

geotextilím. Stanovení tloušťky 
specifickými tlaky. Část 1: Jed

notlivé vrstvy
ČSN EN 965 (1996) Geotextilie a výrobky podobné 

geotextilím. Stanovení plošné 
hmotnosti

ČSN EN 29073-1 (1994)Textilie. Zkušební metody
pro netkané textilie. Část 1. Zjiš

ťování plošné hmotnosti
ČSN EN 29073-4(1994)Textilie. Zkušební metody 

pro netkané textilie. Zjišťování 
pevnosti v dalším trhání

ČSN EN 30 320 (1995)Geotextilie. Označování pro 

staveniště
ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení kon

strukcí
ČSN P ENV 1997-1 Navrhování geotechnických kon

strukcí.
Obecná pravidla

SVUG*l-73-94 (1994) Geotextilie ve stavebních kon
strukcích

SVUG*2-73-94 (1994) Geomembrány ve stavebních 
konstrukcích

STN 73 3040 (1995) Geotextílie v stavebných kón- 
strukciách.
Základné ustanovenia (návrh)

* Spolek výrobců a uživatelů geotextilií

4.11.2 Související předpisy

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
Zákon č. 50-1976 Sb., o územním plánování a staveb

ním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušni

nách a státní báňské správě 
Zákon č. 114/1992 Sb.,ve znění zákona 347/1992 Sb.

a prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb.

Zákon č. 138/1973 Sb.,o vodách (vodní zákon)
Zákon č. 238/1991 Sb.,o odpadech 
Zákon č. 244/1992 Sb.,o posuzování vlivů na životní 

prostředí
Zákon č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdní

ho fondu
Zákon č. 439/1992 Sb.,o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon)
Zákon č. 513/1992 Sb.,o podrobnostech nakládání 

s odpady
Technologické pokyny č. 9 až 11 (Geotextilie I-III.)

vydané Sdružením pro výstavbu 
silnic (1983-4)

TP 53 MHPR ČR-SD 1992 Protierozní opatření na

svazích pozemních komunikací 
TP 76 MD ČR, 1995 Geotechnický průzkum pro poze

mní komunikace
TP 77 MD ČR, 1995 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací
TP 78 MD ČR, 1995 Katalog vozovek pozemních ko

munikací
Vzorové listy staveb pozemních komunikací, MD 

OPK 1995,
- VL 1 - vozovky a krajnice
- VL 2 - silniční těleso
Resortní systém jakosti pozemních komunikací (RSJ- 

PK), 1995,
Věstník dopravy, částka 23/1995, částka 21-23/1996

- č.j. 19160/95-230
- č.j. 23614/96-230

TP 93, 1997 Návrh a provádění staveb PK s využitím 
popílků a popelů 

TP 94, 1997 Zlepšení zemin 
TP 95, 1997 Vrstevnaté násypy PK 
TP MDS, 1997 Geotextílie a geosyntetické materiály 

v zemním tělese PK
TKP kap. 30, 1997 Specielní zemní konstrukce (návrh)
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Příloha č. 1
Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

A.l Zkušební zařízení

Pro statickou zatěžovací zkoušku se používá zatěžovací 
deska o průměru 300 mm; tloušťka desky musí být nej
méně 25 mm. Patky měřícího nosníku se umisťují ve 
vzdálenosti nejméně 1,25 m od osy desky. Podpěry 
protizátěže (např. kola vozidla) musí být vzdáleny nej
méně 0,75 m od okrajů zatěžovací desky. Zatlačení 
desky se měří buď ve středu desky nebo ve třech bodech 
rozmístěných rovnoměrně po obvodu desky.

A.2 Podmínky zkoušky

další zatěžovací cyklus, ale pouze do předposledního 
stupně prvního zatěžovacího cyklu.

U mimořádných výsledků zkoušek (např. při velkém na
klonění zatěžovací desky, při extrémním zatlačení desky) 
se v místě zkoušky musí provést kopaná sonda až do 
hloubky odpovídající průměru desky. Pokud se zjistí např. 
přítomnost kamenů, výskyt zeminy s konzistencí menší 
než tuhou nebo zeminy s příliš vysokou nebo nízkou vlh
kostí, zapíší se tyto údaje do zkušebního protokolu.

A.4 Výpočet modulu přetvárnosti

Statická zatěžovací zkouška se smí provádět na hrubo- 
zmných zeminách, směsných zeminách a na jemnozrn- 
ných zeminách s tuhou až pevnou konzistencí. Přímo 
pod deskou se nesmí vyskytovat zrna větší než 1/4 
průměru desky.

Povrch zkoušených vrstev nesmí být zmrzlý, rozbředlý 
nebo jinak poškozený. Pokud je povrch mechanicky 
porušený, musí se zkouška provádět až po odstranění 
porušené vrstvy. Objemová hmotnost zeminy musí zů
stat v maximální míře zachována.

V případě pochybnosti o výsledku zkoušky se u jemnozm- 
ných zemin musí stanovit vlhkost, která rozhodujícím způ
sobem ovlivňuje výsledek zkoušky a to až do hloubky 
rovné průměru desky pod povrchem zkoušeného místa.

A.3 Postup zkoušky

Zkušební místo se urovná. Zatěžovací deska musí být 
uložena vodorovně a musí plně a bez dutin dosedat. 
Nerovnosti se vyrovnají buď sádrovou kaší (dosedací 
plocha zatěžovací desky se naolejuje) nebo tenkou vrs
tvou (několik mm) suchého stejnozrnného písku.

Výpočet modulu přetvárnosti se provede z vyrovnaných 
křivek zatížení - sednutí jednotlivých zatěžovacích vět
ví. Křivku lze popsat rovnicí

2
s = ao + ai-G+ a2-c

kde s je sedání ve středu desky v mm,

CT kontaktní napětí pod deskou v MPa,

ao, ai, a2 konstanty polynomu

Konstanty polynomu se stanoví metodou nej menších 
čtverců řešením následující soustavy normálních rovnic 
pro hodnoty příslušné křivky zatížení - deformace. Pro 
zjištění konstant pro první zatěžovací větev se nebere 
v úvahu bod s=0.

=5>;ao-n + ai^ c; + a2^ a?

I

ao^ o} + ai^ g? + a2^ ^ sí-g? ;

Modul přetvárnosti se pro příslušnou zatěžovací větev 
vypočítá z rovnice:

ao^ Gj + ai^T Oi + a2 G? = Yj si'ai;

Po vystrojení zkoušky měřícím zařízením (lis, měřící 
nosník, snímače posunu) se deska na krátkou dobu zatí
ží. Toto předběžné zatížení má trvat cca 30 s a jeho 
velikost má být 0,01 MPa. Následně se deska úplně 
odlehčí a snímače posunu se vynulují.

Zatížení se zvyšuje tak dlouho, až se dosáhne zatlačení 
desky cca 5 mm nebo kontaktního napětí 0,5 MPa.

Zatěžování se má provádět nejméně v šesti zatěžovacích 
stupních s přibližně stejně velkými intervaly zatížení. 
Změna zatížení z jednoho zatěžovacího stupně na druhý 
má být ukončeno během 1 minuty.

Při zatěžování nebo odlehčování se další zatěžovací 
stupeň zavede vždy po 120 s po dosažení předchozího 
stupně. U podkladních vrstev se doba prodlevy může 
snížit na 60 s.

Deska se odtíží ve 3 stupních - 50 %, 25 % a 0 % 
maximálního zatížení. Po úplném odlehčení se provede

(ai + a2Gmax)

kde Edef je modul přetvárnosti v MPa

Gmax maximální kontaktní napětí pod deskou 
pro příslušnou zatěžovací větev v MPa

r poloměr zatěžovací desky v mm

Modul přetvárnosti z první zatěžovací větve se označuje 
jako Edef, l z druhé jako Edef,2

A.5 Příklad

Zaměřené hodnoty prvního zatěžovacího cyklu násled
ného odlehčení a druhého zatěžovacího cyklu jsou uve
deny v tabulce A.l. Obrázek A.l znázorňuje změřené 
hodnoty sednutí středu desky pro jednotlivé zatěžovací 
stupně a vyrovnané křivky zatížení - deformace. V ta
bulce A.2 jsou shrnuty výsledky vyhodnocení.
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Tabulka A.l - Změřené hodnoty

Bod č.
Kontaktní napětí 

o [MPa]

Sedání střední desky 
s [mm]

1 0 0

2 0,08 0,07

3 0,16 0,20

4 0,24 0,31

5 0,32 0,53

6 0,40 0,80

7 0,45 0,96

8 0,50 1,28

9 0,25 1,13

10 0,12 0,95

11 0 0,75

12 0,08 0,81

13 0,24 0,88

14 0,16 0,97

15 0,32 1,04

16 0,40 1,15

17 0,45 1,23

Tabulka A.2 - Výsledky zkoušky

Zatěžovací větev

1. 2.

CTmax [MPa] 0,50 0,45

ai [mm/MPa] -0,268 0,659

32 [mm/MPa] 5,195 0,869

^ 1.5-r
kdef- [MPa] 96,6 205,8

(ai + č!2'^max)

Edef,2/Edef,l [1] 2,13

o
(J íMPal

11 0.2. 03 04

Obrázek A.l - Pracovní diagram zkoušky
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