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5.1 OBECNĚ

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

5.1.1 Úvod

Podkladní vrstvy tvoří spodní část konstrukce vozovky 
pozemní komunikace, nemotoristické komunikace nebo 
dopravní plochy ležící mezi krytem a zemní plání.

Kapitola obsahuje

a) Silniční podklady z nestmelených vrstev

- mechanicky zpevněné kamenivo

- vibrovaný štěrk

- vrstva ze štěrkodrti

- vrstva ze štěrkopísku

- mechanicky zpevněná zemina

b) Stabilizované podklady

- stabilizace s použitím různých druhů pojiv dle 
ČSN 73 6125

c) Podklady z kameniva stmeleného hydraulickým po
jivém

- podkladový beton

- válcovaný beton

- mezerovitý beton

- kamenivo zpevněné cementem

d) Podklady z prolévaných vrstev

- vibrocem

- štěrk částečně vyplněný cementovou maltou

- kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

- kalený štěrk

- penetrační makadam

e) Podklady z vtlačovaných vrstev

- vsypný makadam

Poznámka: Ostatní druhy podkladních vrstev uvedené 
v dokumentaci stavby musí být definovány v ZTKP. 
Podkladní vrstvy z asfaltových hutněných vrstev jsou 
zpracovány v kapitole 7 TKP.

5.1.1.1 Rozsah použití

Technické kvalitativní podmínky (dále jen TKP) platí 
pro stavbu podkladních vrstev pozemních komunikací 
a dopravních ploch všech druhů (kromě zvláštních ko
munikací, jako jsou např. komunikace pro vojenskou 
bojovou techniku, pro něž platí zvláštní předpisy).

5.1.1.2 Stavební zásady

Podkladní vrstvy jsou součástí konstrukce vozovky, za
jišťující roznášení tlaků vozidel a ochranu podloží proti 
promrzání.

Volba tloušťky a druhu podkladních vrstev závisí na 
dopravním zatížení komunikace, dostupných zdrojích 
materiálů a je určena v DZS.

Pokud budou podkladní vrstvy delší dobu pojížděny 
nebo zůstanou přes zimu bez překrytí další vrstvou, musí 
být před zahájením dalších prací provedena prohlídka, 
příp. opravy vzniklých poruch ve smyslu nařízení sta
vebního dozoru. Jakákoliv doprava po ukončené vrstvě 
je možná jen se souhlasem stavebního dozoru.

5.1.1.3 Zemní pláň

Pláň, na kterou se ukládají podkladní vrstvy, musí spl
ňovat všechny požadavky stanovené v kap. 4 TKP, pře
devším únosnost a rovnost, a musí být vybudována 
v předepsaném profilu. Dále musí být vybudováno od
vodnění podle dokumentace stavby.

Pokládání podkladních vrstev na zmrzlou pláň není do
voleno.

5.1.1.4 Ochrana podkladních vrstev

Není dovoleno provádění podkladních vrstev z nestme
lených materiálů bez ochrany (překrytí), která zabrání 
pronikání vody na pláň v zimním období.

5.1.1.5 Příčný profil

Okraje podkladních vrstev musí být zkoseny v předepsaném 
sklonu a urovnány tak, aby nevytvářely zvýšené hrázky. 
Přitom musí být jednotlivé vrstvy provedeny v odpovídající 
zvětšené šířce vzhledem k dalším, na nich ležícím vrstvám.

Pod cementobetonovým krytem je třeba podkladní vrs
tvu rozšířit na obě strany podle dokumentace stavby tak, 
aby rozšíření odpovídalo použité metodě betonáže, nej
méně však o 35 cm na každé straně.

Pokud není stanoveno v dokumentaci nebo ZTKP jinak, 
musí být odstupňování jednotlivých vrstev provedeno 
podle VL 1.

5.1.1.6 Systém jakosti

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při výrobě a provádění podkladních vrstev podle 
metodického pokynu k RSJ-PK č.j. 23512/95-230.

V dokumentaci systému jakosti musí být doložen i tech
nologický postup konkretizovaný na dané podmínky 
výroby a dopravy směsi a pokládky podkladních vrstev.

5.1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Souhlas se zdroji dodávek pojiv, kameniva a přísad 
uděluje stavební dozor. Vzorky budou odebrány podle 
jeho nařízení.
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Materiály musí splňovat požadavky uvedené v kapi
tolách 5 ČSN 73 6124, ČSN 73 6125, ČSN 73 6126, 
ČSN 73 6127 a ČSN 73 6128. Jakost pojiv, kameniva 
a přísad musí být doložena osvědčením o jakosti nebo 

atestem.

Na dodacím listě každé dodávky (nákl. auto, vagon 
a pod.) musí výrobce kromě jiných údajů potvrdit jím 
zaručenou jakost.

5.1.3 Technologické postupy prací

Každá vrstva musí být provedena tak, aby byly dodrženy 
předepsané parametry a její vlastnosti byly co nejrovno
měrnější.

Veškeré strojní vybavení a zařízení související s prace
mi uvedenými v této kap. TKP musí být odsouhlaseno 
stavebním dozorem a musí být udržováno v takovém pro
vozním stavu, který zajistí dodržení technických požadav
ků a splnění předepsaných kvalitativních parametrů.

Výkon a počet potřebných mechanismů musí být přizpů
soben tak, aby byl zajištěn plynulý postup pracovních 
operací při pokládce.

Podrobné technologické postupy prací jsou uvedeny 
u jednotlivých druhů podkladních vrstev.

5.1.4 Dodávka, skladování a průkazní zkoušky

Zhotovitel musí prokázat vlastnosti stavebních hmot 
a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo 
protokolu o průkazních zkouškách. Osvědčení o jakosti 
nebo protokol musí obsahovat údaje, které jsou pro 
příslušný druh podkladní vrstvy vyžadovány.

Stavební dozor může rozhodnout, že se od průkazní 
zkoušky upustí, pokud jsou mu vlastnosti stavebních 
hmot nebo směsí známy, např. pokud má k dispozici 
údaje o stavebních směsích totožného složení pro stejné 
druhy podkladních vrstev vozovek obdobného dopravního 
zatížení, obdobných klimatických a místních podmínek, 
a pokud zkušební protokoly nejsou starší než 2 roky a vlast
nosti používaných stavebních materiálů se nezměnily.

Zhotovitel musí stavebnímu dozoru předložit výsledky 
průkazních zkoušek včas, s dostatečným předstihem 
před začátkem příslušných stavebních prací, v termínu 
určeném stavebním dozorem.

Pokud se změní druh nebo vlastnosti stavebních mate
riálů nebo směsí, nebo požadavky na ně, musí zhotovitel 
provést nové průkazní zkoušky.

Druh a rozsah průkazních zkoušek je pro příslušný druh 
podkladní vrstvy stanoven touto kap. TKP a příslušnými 
citovanými ČSN.

Pokud průkazní zkoušky stavební směsi neprokáží vy
hovující vlastnosti, musí být složení směsi upraveno tak, 
aby výsledky nových průkazních zkoušek prokázaly 
dodržení požadovaných parametrů.

Objednatel může požadovat i další průkazní zkoušky. 
Požadavek uvádí v ZTKP.

5.1.5 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky

5.1.5.1 Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních materiálů, 
stavebních směsí a hotových vrstev, kterými se v průbě
hu prací průběžně ověřují výsledky zkoušek průkazních 
a dalších vlastností, předepsaných ve smlouvě o dílo 
a zejména v TKP a ZTKP. Zhotovitel musí tyto zkoušky 
provádět podle článků 8.2.2, 8.3.2 a 8.4.1 následujících 
ČSN 73 6124, ČSN 73 6125, ČSN 73 6126, ČSN 73 6127 
a ČSN 73 6128 v četnosti podle příslušných tabulek 
v těchto normách. Doporučené zkoušky musí provádět 
v rozsahu stanoveném v ZTKP nebo podle požadavků 
stavebního dozoru.

Výsledky zkoušek se předkládají stavebnímu dozoru prů
běžně bez prodlení. Protokoly zkoušek se evidují v labora
torním deníku, který je součástí stavebního deníku.

Stavební dozor a jím pověřené osoby mají kdykoliv 
přístup do laboratoří, na staveniště, skladů a výroben 
zhotovitelů.

Zhotovitel odsouhlasí se stavebním dozorem čas a místo 
zkoušky. Stavební dozor sdělí zhotoviteli nejméně 24 
hodin předem, že se hodlá zkoušky zúčastnit. Jestliže se 
ke zkoušce nedostaví, může zhotovitel provést zkoušku, 
jako by tam stavební dozor byl. Zhotovitel pak předá 
stavebnímu dozoru výsledky zkoušek písemně a ten je 
musí považovat za správné.

5.1.5.2 Zkoušky objednatele

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele, provádí objednatel zkoušky 
podle vlastního systému kontroly jakosti. Provádí je buď 
ve vlastní laboratoři nebo je zadává u jiné nezávislé 
laboratoře.

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

5.1.5.3 Zkušební postupy

Pro odběr vzorků a prokazování kvalitativních paramet
rů stavebních hmot, směsí a hotových vrstev platí meto
dy uvedené v příslušných článcích této kap. TKP nebo 
ČSN, na něž se TKP odvolávají.

Požadované parametry vrstev musí být zajištěny v jejich 
celé výměře.

Pokud je normou povolena volba více zkušebních metod, 
je v TKP nebo ZTKP uvedena zkušební metoda, která 
bude k prokazování příslušných vlastností hmot, směsí 
a hotových vrstev použita.

Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby
Dodržení stanovených výšek se zkouší nivelací v profi
lech po 40 bm ve 3 bodech jízdního pásu u vícepruho- 
vých komunikací, příp. ve 3 bodech šířky vozovky 
u dvoupruhové komunikace.

Tloušťka vrstvy
Tloušťka vrstvy se měří nivelací nebo přímým měřením 
(provedením sondy, na vývrtech apod.) v profilech po
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100 bm v bodech šířkového profilu, vzdálených od sebe 

5 m.

Nerovnost povrchu

Nerovnosti podkladních vrstev v podélném směru se 
měří dle ČSN 73 6175 ručně 4 m latí nebo jiným odpo
vídajícím zařízením pro měření nerovnosti, v příčném 
směru se měří latí délky 2 m.

Měření nerovnosti v podélném směru se provádí zpra
vidla v ose každého jízdního pruhu, pokud stavební 
dozor nestanoví jinak.

5.1.6 Přípustné odchylky

Pokud objednatel připustí odchylky od parametrů uve
dených v dokumentaci stavby, uvede je v ZTKP.

5.1.7 Klimatická omezení

Jsou uvedena u jednotlivých druhů podkladních vrstev.

5.1.8 Odsouhlasení a převzetí prací

5.1.8.1 Přejímací řízení

Přejímací řízení se provede ve shodě s čl. 48.1, 48.2 
a 48.3 Všeobecných dodacích podmínek staveb pozem
ních komunikací (dále jen VDP).

Podkladem pro přejímací řízení je rovněž zpráva zhoto
vitele o hodnocení kvality prací, vyjádření stavebního 
dozoru a výsledky zkoušek a měření.

Závěrečnou zprávu předává zhotovitel současně se žá
dostí o zahájení přejímacího řízení.

5.1.9 Sledování deformací 

Není požadováno.

5.1.10 Ekologie

Při provádění podkladních vrstev je třeba dbát pokynů a usta
novení uvedených v čl. 1.10. kap. 1 TKP - Všeobecně.

5.1.11 Související normy a předpisy

5.1.11.1 Související normy
ČSN 65 7201 - 1968 Asfalty cestné ropné (1.5.1968)

- změna a (1.10.1968)
- změna b (1.7.1982)

ČSN 65 7206 - 1975 Polofůkané cestné asfalty 

(1.7.1976)
- změna a (1.11.1979)

ČSN 72 1002 - 1993 Klasifikace zemin pro dopravní 

stavby
ČSN 72 1006 - 1993 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 72 1015 - 1988 Laboratorní stanovení zhutnitel- 

nosti zemin (1.1.1991)
ČSN 72 1210 - 1983 Vápenec. Všeobecná ustanovení. 

Dolomit (1.1.1985)
- změna 1 (11/92)

ČSN 72 1220 - 1983 Mleté vápence a dolomity 

(1.1.1984)
- změna 1(11 /92)

ČSN 72 151 1 - 1990 Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Základní ustanovení 
(1.1.1992)

- změna 1 (4/92)
ČSN 72 1512 - 1990 Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky 
(1.1.1992)

ČSN 73 6160 - 1986 Zkoušení silničních živičných 

směsí 
(1.3.1988)

ČSN 73 6175 - 1995 Měření nerovnosti povrchů vozovek 
ČSN 73 6124 - 1994 Stavba vozovek. Kamenivo stme

lené hydraulickým pojivém 
ČSN 73 6125 - 1994 Stavba vozovek. Stabilizované pod

klady
ČSN 73 6126 - 1994 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 73 6127 - 1994 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy 
ČSN 73 6128 - 1994 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy 

DIN 18 134 - 1993 Plattendruckversuch (01/1993)

5.1.11.2 Související předpisy

Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komuni
kací: MD - ČR - OPK, č.j. 

18074/94-230.
Metodický pokyn k rezortnímu systému jakosti v ob

lasti zkušebnictví. MD - ČR - 

OPK, č.j. 19160/95-230.
Metodický pokyn k rezortnímu systému jakosti v ob

lasti provádění stavebních prací. 
MD - ČR - OPK, č.j. 23512/95- 

230.
TP 77 - Navrhování vozovek PK (1.1.1996)
TP 78 - Katalog vozovek PK (1.1.1996)
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5.2. SILNIČNÍ PODKLADY Z NESTMELENÝCH VRSTEV 

(štěrkopísek, štěrkodrť, vibrovaný štěrk, mechanicky zpevněné kamenivo, 
mechanicky zpevněná zemina)

5.2.1 Obecně

Pro podklad musí být použito pouze nenamrzavých zr
nitých materiálů nebo směsi materiálů, které jsou dosta
tečně propustné a vyhovují ČSN 73 6126 Nestmelené 

vrstvy.

Silniční podklad z nestmelených vrstev musí být prove
den tak, jak je uvedeno v dokumentaci stavby, aby za
jišťoval dokonalé odvedení vody.

Mechanicky zpevněné kamenivo (minerální beton) je 
vrstva vytvořená ze směsi nejméně dvou frakcí přírod
ního nebo umělého kameniva, vyrobené v míchacím 
centru, rozprostřené a zhutněné za podmínek zajišťují
cích maximální dosažitelnou únosnost.

Vibrovaný štěrk je vrstva vytvořená kostrou z hrubého 
drceného kameniva se zavibrovaným výplňovým kame
nivem.

Vrstva ze štěrkodrti je vrstva vytvořená ze štěrkodrti 
(podle ČSN 72 1512) rozprostřením a zhutněním.

Vrstva ze štěrkopísku je vrstva vytvořená rozprostřením 
a zhutněním přírodního těženého kameniva (štěrkopísku 
podle ČSN 72 1512).

Mechanicky zpevněná zemina je vrstva vytvořená roz
prostřením a zhutněním zemin předepsaných vlastností.

5.2.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

Vlastnosti materiálů pro nestmelené podkladní vrstvy jsou 
předepsány ČSN 73 6126.

5.2.2.1 Průkazní zkoušky

Vlastnosti materiálů musí být prokázány průkazními 
zkouškami dle ČSN 73 6126 čl. 8.2.1,8.3.1 a kap. 5 této 
ČSN. Dále platí čl. 5.1.4 těchto TKP. V ZTKP mohou 

být předepsány zpřísňující požadavky.

5.2.2.2 Kontrolní zkoušky
Zkoušky zajišťuje zhotovitel dle ČSN 73 6126 čl. 8.2.2,

8.3.2 a 8.4.1 a dále čl. 5.1.5.1 TKP.

Míra zhutnění a modul přetvárnosti

Míra zhutnění se zkouší na každých 1 000 m" zhutněné 
vrstvy. Při prokazatelně stejnorodém materiálu, stejné 
hutnicí technologii a po odsouhlasení stavebním dozo
rem se provede jedna zkouška na každých 1 500 m' 
zhutněné vrstvy; při použití hutnicích prostředků s kom- 
paktometry jedna zkouška na každých 6 000 m“. Modul 
přetvárnosti, který nahrazuje kontrolu míry zhutnění, se 
zkouší ve stejné četnosti, pokud v ZTKP není stanoveno 
jinak .

Pokud nelze stanovit míru zhutnění štěrkopískové vrs
tvy Proctorovou zkouškou metodou D (viz tab. 9

ČSN 73 6126), je určena míra zhutnění hodnotou rela

tivní ulehlosti Id s ohledem na použitý materiál a je 
předepsána v dokumentaci stavby.

Minimální hodnoty relativní ulehlosti pro štěrkopísek 
stanoví ČSN 72 1006.

Štěrkem se rozumí frakce nad 2 mm podle ČSN 72 1002.

Moduly přetvárnosti na pláni a na jednotlivých nestme
lených podkladních vrstvách předepisuje dokumentace 
stavby ve smyslu TP77 a TP78. Pokud není uvedeno 
jinak, platí tyto hodnoty.

Modul přetvárnosti na pláni musí mít hodnotu nejméně 
Edef2 = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 
Edef2 = 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy).

Modul přetvárnosti na ochranné vrstvě nebo na nestme
lené spodní podkladní vrstvě musí mít hodnotu nejméně 
Edef2 = 120 MPa pro návrhovou úroveň porušení D 0 
a D 1, příp. Edef2 = 100 MPa pro návrhovou úroveň 
porušení D 2 a D 3.

Poznámka:
Ejeß znamená modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 
podle ČSN 72 1006 - 1996 a DIN IS 134.

Prokázání modulu přetvárnosti štěrkopískové vrstvy ne
ní požadováno, pokud je na ní zřízena další podkladní 
vrstva bez pojivá, na které bude modul přetvárnosti 
zjišťován.

U cyklistických komunikací a chodníků se průkaz mo
dulu přetvárnosti nepožaduje.

Při vyhodnocení kontrolních zkoušek jsou povoleny tyto 
odchylky zhutnění a modulu přetvárnosti od stanove
ných hodnot:

- Pokud soubor zkoušek jedné vrstvy stavby nebo 
určitého hodnoceného úseku stavby obsahuje méně 
než 5 hodnot, musí všechny hodnoty dosáhnout nebo 
překročit stanovenou minimální hodnotu.

- Pokud soubor zkoušek jedné vrstvy stavby nebo 
určitého hodnoceného úseku stavby obsahuje 5 a ví
ce hodnot, potom žádná z jednotlivých hodnot mo
dulu přetvárnosti nesmí být menší o více než 10% 
a žádná z jednotlivých hodnot zhutnění nesmí být 
menší o více než 3% než je stanovená minimální 
hodnota. V tomto povoleném rozmezí (do -10% mo
dulu pružnosti a do -3% hodnoty zhutnění) se však 
může pohybovat pouze 1 hodnota měření z pěti vedle 
sebe ležících zkušebních míst.

Předepsaná četnost zkoušek
o

- Zrnitost - jedna zkouška na každých 1 000 m'.

- Ekvivalent písku - jedna zkouška na každých 
1 000 m3.

- Objemová hmotnost dle Proctorovy zkoušky metoda 
D, příp. hodnota max. a min. objemové hmotnosti 
(u štěrkopísku), mez tekutosti, mez plasticity - jedna 
zkouška na každých 5 000 m , po prokázání neměn
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nosti (nevybočuje-li křivka zrnitosti z mezí stanovených 
v rámci průkazních zkoušek) na každých 10 000 m‘.

9
- Míra zhutnění - jedna zkouška na každých 1 000 m , 

při stejnorodém materiálu a stejné hutnicí technolo
gii jedna zkouška na každých 1 500 rn (u štěrkodrtí 
a vibrovaného štěrku pouze vizuálně).

- Modul jrřetvárnosti - jedna zkouška na každých 
6 000 rn", při stejnorodém materiálu a stejné hutnicí 
technologii jedna zkouška na každých 12 000 rn".

- Vlhkost - 2 krát denně

- Tloušťka vrstvy - viz čl. 5.1.5.3

- Odchylky od projektovaných výšek - vizčl. 5.1.5.3

- Nerovnost povrchu, odchylky od příčného sklonu 
dle tab. 9 ČSN 73 6126

5.2.3 Technologické postupy prací

5.2.3.1 Výroba a pokládka
Pro stavební práce platí kap. 7 ČSN 73 6126.

Nejmenší tloušťka podkladní vrstvy ve zhutněném stavu 
se řídí max. zrnem použitého materiálu a je určena do
kumentací stavby.

Podklad z nestmeleného kameniva musí být proveden 
tak, aby jeho únosnost a zhutnění bylo co nejrovnoměr-

5.3 STABILIZO

5.3.1 Obecně

Stabilizace je způsob úpravy zemin, směsi zemin nebo 
jiného zrnitého materiálu s použitím pojivá (cement, 
vápno, popílek, struska, odprašek, směsné hydraulické 
pojivo, pomalu tuhnoucí pojivo), kterou stabilizované 
materiály získají potřebnou pevnost a odolnost.

Pro stabilizované podklady mohou být použity pouze 
materiály nebo směsi materiálů, které vyhovují poža
davkům ČSN 73 6125.

Podélné a příčné spáry v podkladních stmelených vrstvách 
se provádějí, pokud to předepisuje dokumentace stavby.

Způsob provedení spár určuje dokumentace stavby nebo 
ZTKP.

U stabilizovaných podkladů pod cementobetonovým 
krytem musí poloha všech spár v podkladních vrs
tvách souhlasit s polohou příčných a podélných spár 

v CB krytu s přesností ±10 cm.

Ve všech případech je třeba před pokládkou další vrstvy 
zkontrolovat, zda byla splněna dokumentací předepsaná 
opatření.

Způsob odstranění pnutí a vzdálenosti spár musí být 
předepsány v dokumentaci stavby.

nější, a aby bylo dosaženo předepsané míry zhutnění 
a modulu přetvárnosti nebo hodnot stanovených v této 
kap. TKP. Materiál musí být proto.skladován, dopravo
ván i zabudován tak, aby nedošlo k jeho znečištění cizí
mi příměsmi. Materiál pro stavební směs musí mít při 
hutnění potřebnou optimální vlhkost dle čl. 8.3.2.3 
ČSN 73 6126.

Použité výrobní zařízení i hutnící prostředky musí být 
schváleny stavebním dozorem.

5.2.3.2 Dodržení výšek určených v dokumentaci
stavby

Změřené odchylky od výšek podkladu z nestmeleného 
kameniva určených v dokumentaci stavby nesmějí být

větší než ±20 mm, pokud dokumentace nebo ZTKP pro 
některé konstrukce nestanoví přísnější kriteria.

Průměrná odchylka, vypočítaná ze všech měření (nej

méně 30) nesmí být větší než ±5 mm.

5.2.3.3 Tloušťka vrstvy, nerovnosti a příčný sklon 

Pro měření platí čl. 5.1.5.3.
Požadované hodnoty jsou předepsány v tabulce 9 
ČSN 73 6126.

JÉ PODKLADY

53.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

Vlastnosti materiálů pro stabilizované podklady jsou 
předepsány ČSN 73 6125. Jako pojivá se používá ce

mentu, popílku, odprašku, strusky, směsného hydraulic
kého pojivá nebo pomalu tuhnoucího pojivá.

5.3.2.1 Průkazní zkoušky

Složení směsi musí být prokázáno průkazními zkouškami 
dle ČSN 73 6125 čl. 8.3.1 a čl. 5.1.4 těchto TKP.

Zkouší se:

- zrnitost zeminy

- druh a třída pojivá, příp. kombinace pojiv,

- množství pojivá v % (vztaženo k suché zemině),

- číslo plasticity,

- humusovitost,

- max. objemová hmotnost a optimální vlhkost podle 
Proctorovy zkoušky,

- pevnost v prostém tlaku po 7 dnech,

- odolnost proti účinkům mrazu a vody.

5.3.2.2 Kontrolní zkoušky

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek
Druhy a četnost zkoušek jsou předepsány ČSN 73 6125 
čl. 8.2.2, 8.3.2, 8.4 a v tab. 9, 10, 11 této ČSN, pokud
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nejsou v ZTKP předepsány zpřísňující požadavky. Pro 
zkoušky platí čl. 5.1.5.1 těchto TKP.

5.3.3 Technologické postupy prací

5.3.3.1 Výroba a pokládka
Pro provádění stavebních prací platí kap. 7 ČSN 73 6125.

Nejmenší tloušťka vrstvy ve zhutněném stavuje závislá 
na velikosti max. zrna použité zeminy

- zemina frakce 0/32 min. 12 cm,

- zemina frakce 0/45 min. 15 cm.

Při míchání směsi pro stabilizaci musí být dodrženo 
dávkování pojivá a vody v tolerancích, předepsaných 
ČSN 73 6125. Míchací zařízení pro výrobu směsi musí 

být schváleno stavebním dozorem. Pokud je reálné ne
bezpečí odsávání vody z čerstvé směsi stabilizace, musí 
být podklad, na který bude stabilizace pokládána, pře
dem navlhčen.

Směs pro stabilizaci musí být vyrobena, přepravena 
a zabudována tak, aby nedošlo k jejímu rozmísení.

Směs je zpravidla pokládána finišerem. U menších ploch 
a ploch složitého profilu s četnými přerušeními může 
být stabilizace pokládána bez finišeru. Použitá strojní 
sestava musí být schválena stavebním dozorem.

Stabilizace cementem musí být min. 7 dnů udržována 
vlhká nebo vhodnými způsoby chráněna proti vysychá
ní. Další vrstva smí být na stabilizaci pokládána dříve než 
za 7 dnů pouze tehdy, pokud při pokládce nedojde k jejímu 
nepřípustnému namáhání a pokud horní vrstva nezpůsobí 
škodlivé odsávání vody, potřebné k jejímu vyzrání.

5.3.3.2 Dodržení výšek určených v dokumentaci
stavby

Tolerance pro výsledky měření odchylek skutečných 
výšek stabilizace od výšek navržených dokumentací 
stavby předepisuje čl. 8.4.2 ČSN 73 6125.

Pokud je stabilizovaný podklad použit jako horní pod
kladní vrstva pod CB kryt, musí být projektové výšky 
dodrženy s tolerancí -20 mm +10 mm. Průměrná od

chylka nesmí být větší než ±5 mm.

5.3.3.3 Tloušťka vrstvy

Pro měření tloušťky vrstvy stabilizace a tolerance pro 
výsledky měření platí tab. 11 ČSN 73 6125.

Tloušťka vrstvy stabilizace se kontroluje přímým měřením, 
není-li stavebním dozorem stanoveno jinak.

5.3.3.4 Nerovnost povrchu a příčný sklon

Nerovnost povrchu se měří podle čl. 5.1.5.3.

Tolerance pro naměřené nerovnosti a odchylky od příč
ného sklonu předepisuje tab. 11 ČSN 73 6125

5.3.4 Klimatická omezení

Podkladní vrstvy stmeleného hydraulickými pojivý ne
smějí být pokládány při teplotě nižší než + 5°C a je-li 
nebezpečí poklesu teploty při ošetřování vrstvy pod 0°C. 
Pokud však teplota během prvních 7 dní zrání klesne pod 
0°C, musí být stabilizace chráněna tak, aby nedošlo 

k jejímu poškození.

5.4 PODKLADY VOZOVEK Z KAMENIVA STMELENÉHO HYDRAULICKÝM POJIVÉM 
(kamenivo zpevněné cementem, podkladový, válcovaný a mezerovitý beton)

5.4.1 Obecně

Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém je vrstva 
z čerstvého betonu nebo z kameniva s určeným oborem 
zrnitosti, pojivá a vody. Podle materiálů a způsobu zpra
cování se dělí na:

Podkladový beton - vrstva z čerstvého betonu zhutněná 
povrchovou vibrací.

Válcovaný beton - vrstva z čerstvého betonu zhutněná 
válcováním.

Mezerovitý beton - vrstva z čerstvého betonu s určenou 
mezerovitostí, která vytváří plošnou drenáž pod krytem.

Kamenivo zpevněné cementem - vrstva ze směsi kame
niva s určeným oborem zrnitosti, pojivá a vody, zhutně
ná válcováním. Jako pojivá je možno použít kromě 
cementu i pomalu tuhnoucí pojivo.

Podélné a příčné spáry v podkladech vozovek z kame
niva stmeleného hydraulickým pojivém se provádějí jen 
pokud to předepisuje dokumentace stavby.

Způsob provedení spár určuje dokumentace stavby nebo 
ZTKP.

5.4.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

Vlastnosti materiálů pro kamenivo stmelené hydraulic
kým pojivém jsou předepsány ČSN 73 6124.

Množství cementu a poměr míšení kameniva musí být 
prokázány průkazními zkouškami.

5.4.2.1 Průkazní zkoušky

Pro průkazní zkoušky platí čl. 5.1.4 těchto TKP a kap.
8.2.1 a 8.3.1 ČSN 73 6124, pokud nejsou v ZTKP 

předepsány další doplňující druhy zkoušek.

5.4.2.2 Kontrolní zkoušky

Předepsaná četnost zkoušek

Druhy a četnost zkoušek a zkoušek hotové vrstvy jsou 
předepsány ČSN 73 6124 čl. 8.2.2, 8.3.2, 8.4 a v tab. 13, 
14, 15 této ČSN, pokud nejsou v ZTKP předepsány



zpřísňující požadavky. Pro zkoušky dále platí čl. 5.1.5.1 
těchto TKP.

5.4.3 Technologické postupy prací

5.4.3.1 Výroba a pokládka
Pro stavební práce platí kap. 7 ČSN 73 6124.

Při míchání směsi pro kamenivo ztmelené hydaulickým 
pojivém musí být dodrženo dávkování pojivá a vody 
tak, aby se množství pojivá neodchylovalo v kterémko

liv místě o více než ±10% od průkazními zkouškami 
stanoveného množství a obsah vody o více než +1,5% od 
optimální vlhkosti, stanovené průkazními zkouškami.

Použitá strojní sestava musí být schválena stavebním 
dozorem.

5.4.3.2 Požadavky na materiál a vlastnosti směsi

Požadavky na materiál a vlastnosti směsi pro výrobu kame
niva stmeleného hydraulickým pojivém předepisuje 
ČSN 73 6124.

5.4.3.3 Dodržení výšek určených v dokumentaci
stavby

Tolerance pro výsledky měření odchylek skutečných 
výšek kameniva stmeleného hydraulickým pojivém od

výšek navržených dokumentací stavby předepisuje ČSN 

73 6124 čl. 8.4.1.2.

Pokud je kamenivo stmelené hydraulickým pojivém po
užito jako horní podkladní vrstva pod CB kryt, musí být 
projektové výšky dodrženy s tolerancí -20 mm +10 mm.

Průměrná odchylka nesmí být větší než ±5 mm.

5.4.3.4 Tloušťka vrstvy

Pro měření tloušťky vrstvy kameniva stmeleného hyd
raulickým pojivém a tolerance pro výsledky měření platí 
tab. 15 ČSN 73 6124.

Tloušťka vrstvy se kontroluje na vývrtech (není-li v ZTKP 
uvedeno jinak).

5.4.3.5 Rovnost povrchu a příčný sklon

Rovnost povrchu se měří podle čl. 5.1.5.3.

Tolerance pro naměřené nerovnosti a odchylky od příč
ného sklonu předepisuje tab. 15 ČSN 73 6125.

5.4.4 Klimatická omezení

Podkladní vrstvy z kameniva ztmeleného hydaulickým 
pojivém nesmějí být pokládány při teplotě nižší než 
+ 5°C a je-li nebezpečí poklesu teploty při ošetřování 
vrstvy pod 0°C. Pokud však teplota během prvních 7 dní 
zrání klesne pod 0°C, musí být vrstva chráněna tak, aby 

nedošlo k jejímu poškození.

5.5 PROLÉVANÉ VRSTVY
(štěrk částečně vyplněný cementovou maltou - (SCM), kamenivo zpevněné popílkovou 

suspenzí - (KAPS), vibrocem, kalený štěrk, penetrační makadam)

5.5.1 Obecně

Prolévané vrstvy jsou vrstvy vytvořené kamennou kos
trou prolitou výplňovou směsí nebo pojivém do úplného 
nebo částečného zaplnění mezer za pomoci následného 
vibračního hutnění.

Podle kamenné kostry a druhu výplňové směsi se dělí na:

Vibrocem - vrstva vzniklá z kamenné kostry po úplném 
prolití a zavibrování plastifikované cementové malty,

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou - vrstva 

vzniklá z kamenné kostry po částečném zaplnění cemen
tovou maltou, která uzavírá povrch a s hloubkou vrstvy 
její množství postupně klesá,

Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí - vrstva vzniklá z 
kamenné kostry po prolití a zavibrování popílkové suspenze,

Kalený štěrk - vrstva vzniklá z kamenné kostry po prolití 
a zavibrování kalicí malty,

Penetrační makadam - vrstva vzniklá z kamenné kostry 
po prolití asfaltovým pojivém a následném zaplnění 
povrchových mezer rozprostřeným a zhutněným drce
ným kamenivem.

5.5.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

Vlastnosti materiálů pro prolévané vrstvy jsou předepsá
ny ČSN 73 6127.

5.5.2.1 Průkazní zkoušky

Pro průkazní zkoušky platí čl. 5.1.4 těchto TKP a čl.
8.2.1 a 8.3.1 ČSN 73 6127, pokud nejsou v ZTKP pře

depsány další doplňující druhy zkoušek.

5.5.2.2 Kontrolní zkoušky

Předepsaná četnost zkoušek
Druhy a četnost zkoušek jsou předepsány ČSN73 6127 
čl.8.2.2, 8.3.2, 8.4 a v tab. 16 a 18 této ČSN, pokud 

nejsou v ZTKP předepsány zpřísňující požadavky. Pro 
zkoušky dále platí čl. 5.1.5.1 těchto TKP.

5.5.3 Technologické postupy prací
Pro technologické postupy prací platí ČSN 73 6127, 

kap. 7.

Použitá strojní sestava musí být schválena stavebním 
dozorem.
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Pro dodržování výšek určených v dokumentaci, tloušťky 
vrstev, nerovnosti a příčný sklon platí čl. 5.1.5.3 těchto 
TKPatab. 18 ČSN 73 6127.

5.6. HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY (asfaltový koberec otevřený, obalované kamenivo)

Tyto technologie jsou zpracovány v kapitole 7 TKP.

5.7 VTLAČOVANÉ VRSTVY (vsypný makadam)

5.7.1 Obecně

Vsypný makadam tvoří základní vrstva z hrubého drce
ného kameniva úzké frakce s vtlačovanou asfaltovou 
směsí (vsypnou směsí) podle ČSN 73 6128.

5.7.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

Vlastnosti materiálů prací jsou stanoveny ČSN 73 6128.

5.7.2.1 Průkazní zkoušky

Pro průkazní zkoušky platí čl. 5.1.4 těchto TKP a kap.
8.2.1 a 8.3.1 ČSN 73 6128, pokud nejsou v ZTKP 

předepsány další doplňující druhy zkoušek.

5.1.22 Kontrolní zkoušky

Předepsaná četnost zkoušek
Druhy a četnost zkoušek jsou předepsány ČSN 73 6128 
čl. 8.2.2, 8.3.2, 8.4 a v tab. 11,12 a 13 této ČSN, pokud 

nejsou v ZTKP předepsány zpřísňující požadavky. Pro 
zkoušky dále platí čl. 5.1.5.1 těchto TKP.

5.7.3 Technologické postupy prací

Požadavky na technologické postupy stavebních prací 
předepisuje kap. 7 ČSN 73 6128. Použitá strojní sestava 

musí být schválena stavebním dozorem.

Pro dodržování výšek určených v dokumentaci, tloušťky 
vrstev, nerovnosti a příčný sklon platí čl. 5.1.5.3 těchto 
TKPatab. 13 ČSN 73 6128.
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