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5.1 ÚVOD

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

Tato kapitola obsahuje požadavky na materiály, výrobu, 
technologické postupy a zkoušky při provádění pod
kladních vrstev. Podkladní vrstvy musí podle jednotli
vých technologií splňovat požadavky stanovené v ČSN 
73 6124, ČSN 73 6125, ČSN 73 6126, ČSN 73 6127 
a ČSN 73 6128, příp. příslušných TP MDS.

5.1.1 Všeobecně

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

V dokumentaci stavby může být v souladu s příslušnými 
ČSN, TKP a TP navrženo použití podkladních vrstev 
z materiálů podle této kapitoly TKP i jako vrstva krytu, 
přičemž obrusnou vrstvu pak zpravidla tvoří nátěr podle 
TKP, kap. 26 nebo emulzní kalová vrstva podle TKP, 
kap. 27.

Kapitola 5 TKP obsahuje

A) Silniční podklady z nestmelených vrstev

- mechanicky zpevněné kamenivo
- vibrovaný štěrk
- štěrkodrť
- štěrkopísek
- mechanicky zpevněná zemina

B) Stabilizované podklady

- stabilizace s použitím různých druhů poj i v dle 
ČSN 73 6125

- stabilizace z popílku a popela s použitím růz
ných druhů poj i v dle TP 93

C) Podklady z kameniva stmeleného hydraulickým 
pojivém

- 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

F) Podklady z recyklovatelného asfaltového materiá
lu dle TP 111

G) Podklady z asfaltových hutněných vrstev (jsou 
zpracovány v kapitole 7 TKP).

Ostatní druhy podkladních vrstev, uvedené v dokumen
taci, musí být definovány v ZTKP.

5.1.2 Rozsah použití

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

Podmínky pro provádění oprav podkladních vrstev jsou 
uvedeny v příloze.

5.1.3 Stavební zásady

Podkladní vrstvy jsou součástí konstrukce pozemních 
komunikací podle čl. 5.1.1 této kap. TKP, zajišťující 
roznášení tlaků vozidel a ochranu podloží proti promr
zání.

Volba tloušťky a druhu podkladních vrstev závisí na do
pravním zatížení komunikace, dostupných zdrojích ma
teriálu a je určena v dokumentaci pro zadání stavby.

5.1.4 Způsobilost

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při výrobě a provádění podkladních vrstev podle 
metodického pokynu k resortnímu systému jakosti 
v oboru pozemních komunikací RSJ - PK oblast 2.2.2 
provádění silničních a stavebních prací č.j. 
23614/96-230 ve znění změny č.j. 26236/97 - 120, 
29693/98-120 a pozdějších změn.

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pracovníků, stroj
ního zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrol
ního systému a dalších činností, které mohou ovlivnit 
stálou jakost podkladních vrstev.

V dokumentaci systému jakosti musí být doloženy 
i technologické postupy výroby a dopravy materiálů 
a směsí, pokládky, hutnění a ošetřování podkladních 
vrstev.

U staveb velkého rozsahu nebo technicky složitých sta
veb si objednatel vyžádá v ZTKP po zhotoviteli vypra
cování plánu jakosti, obsahujícího technologické 
předpisy výroby a dopravy materiálů a směsí, pokládky, 
hutnění a ošetřování podkladních vrstev, konkretizova
né na podmínky stavby. Plán jakosti musí obsahovat 
také kontrolní a zkušební plán pro jednotlivé podkladní 
vrstvy.

5.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

Souhlas se zdroji dodávek pojivá, kameniva a přísad 
uděluje objednatel/správce stavby před zahájením prů
kazních zkoušek, příp. před zahájením stavby. Žádné 
ostatní materiály nesmí být použity bez jeho písemného 
schválení. Vzorky materiálů z jednotlivých zdrojů bu
dou odebrány podle jeho pokynů.

Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci 
stavby jakost použitých materiálů (kameniva, pojiv, pří
sad a směsí) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.:
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- u stanovených výrobku (nařízení vlády č. 178/1997 
Sb.) prohlášením o shodě (pokud se jedná o výrobek 
dle nařízení vlády č. 178/1997 Sb.)

- u materiálů, které nejsou stanovenými výrobky (pod
le nařízení vlády č. 178/1997 Sb.) prohlášením shody 
podle MP RSJ - PK oblast 2.3.2 ostatní výrobky.

U všech výrobků musí být přiložen i protokol o provede
ných zkouškách s jejich výsledky a posouzením splnění 
kvalitativních parametrů podle příslušných ČSN, TP, 
podnikových předpisů výrobců a těchto TKP. Dále musí 
zhotovitel doložit doklady o splnění zvýšených a dalších 
technických požadavků dle CSN, TP, TKP a ZTKP.

Vlastnosti poj i v musí být doloženy také z hlediska poža
davků ekologické nezávadnosti, viz čl. 5.10 této kap. 
TKP.

Každá ucelená dodávka kameniva, pojivá, přísad a pod. 
musí být doložena dodacím listem od výrobce, obsahuj í- 
cím zejména datum, název a adresu výrobce/dovozce, 
název a adresu odběratele, místo určení dodávky, určení 
druhu a jakostní třídy, hmotnost dodávky a potvrzení za
ručené jakosti, že odpovídá prohlášení o shodě a proto
kolům s výsledky zkoušek a jejich posouzením (ujištění 
o shodě). Dodací list musí být podepsán odpovědným 
pracovníkem výrobny a předložen objednateli/správci 
stavby.

Na dodacím listě každé dílčí dodávky (auto, vagón 
a pod), musí výrobce potvrdit zejména hmotnost, druh 
a jakostní třídu.

Zhotovitel je povinen dodací listy archivovat a vlastnos
ti kameniva, pojivá, příp. přísad sám ověřovat nejméně 
v rozsahu uvedeném v článku 5.5 této kapitoly TKP.

Objednatel může stanovit zvýšené nebo další požadav
ky na stavební materiály v ZTKP, zpravidla pro dálnice, 
rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace a vo
zovky I. a II. třídy dopravního zatížení.

5.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit techno
logický předpis k odsouhlasení objednateli/správci 
stavby.

Technologické postupy jsou uvedeny také u jednotli
vých druhů podkladních vrstev.

5.3.1 Strojní vybavení

Veškeré strojní vybavení a zařízení související s prace
mi, uvedenými v této kapitole TKP, musí být odsouhla
seno objednatelem/správcem stavby a musí být 
udržováno v takovém provozním stavu, který zajistí do
držení technických požadavků a splnění předepsaných 
kvalitativních parametrů.

Výkon a počet potřebných mechanismů musí být při
způsoben tak, aby byl zajištěn plynulý postup pracov
ních operací při pokládce.

5.3.2 Pracovníci

Obsluha výroben směsí, finišeru, příp. jiných mechanis
mů pro pokládku materiálů a směsí a hutnící techniky 
musí být zajištěna poučenými, zkušenými a zodpověd
nými pracovníky. V případě projevů nedodržení techno
logické kázně musí být příslušní pracovníci na žádost 
objednatele/správce stavby odvoláni. Na stavbě musí 
být při provádění prací trvale přítomen zástupce zhoto
vitele, pověřený k řízení prací (viz VDP čl. 15.1).

5.3.3 Zemní pláň

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

Pokládání podkladních vrstev na zmrzlou pláň není do
voleno.

5.3.4 Výroba, doprava, pokládka a hutnění

Během přepravy, rozprostírání a ošetřování jednotli
vých druhů materiálů a směsí pro podkladní vrstvy ne
smí dojít k jejich znehodnocení a musí být dodrženy 
hranice teplot dle čl. 5.7 této kap. TKP.

Požadované zhutnění musí být dosaženo hladkými, 
pneumatikovými, vibračními nebo kombinovanými 
válci. Válce musí být v dobrém technickém stavu, 
schopny plynulé změny směru jízdy.

Každá vrstva musí být provedena tak, aby byly dodrže
ny předepsané parametry a její vlastnosti byly co nej- 
rovnoměmější.

5.3.5 Ochrana podkladních vrstev a ošetřování

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

Zvláštní podmínky pro ošetřování podkladních vrstev 
jsou uvedeny u jednotlivých druhů podkladů.

Pokud budou podkladní vrstvy delší dobu pojížděny 
nebo zůstanou přes zimu bez překrytí další vrstvou, 
musí být před zahájením dalších prací provedena pro
hlídka, příp. opravy vzniklých poruch ve smyslu přílohy 
1 těchto TKP a nařízení objednatele/správce stavby. Ja
kákoliv doprava po ukončené vrstvě je možná jen se 
souhlasem objednatele/správce stavby.

5.3.6 Příčný profil

Okraje podkladních vrstev musí být zkoseny v přede
psaném 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
tvy rozšířit na obě strany podle dokumentace stavby tak, 
aby rozšíření odpovídalo použité metodě betonáže; 
vždy však tak, aby rozšíření horní podkladní vrstvy pod
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cementobetonovým krytem bylo nejméně 35 cm na kaž
dé straně (doporučuje se 50 cm).

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

5.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZ
NÍ ZKOUŠKY

5.4.1 Dodávka a skladování

Veškeré materiály jsou zpravidla dodávány od výrobce 
přímo na skládku stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku, aby ve 
výrobně a na staveništi byly k dispozici pouze materiály, 
které odpovídají požadavkům smlouvy o dílo (viz. TKP, 
kap. 1 - Všeobecně, či. 1.5.1).

Dobu skladování poj i v a případných přísad v zásobní
cích je nutné omezit podle pokynů výrobce tak, aby ne
došlo k jejich znehodnocení.

Pro skladování kameniva musí být připraveny zpevněné 
skládky, které umožní oddělené skladování jednotli
vých frakcí, resp. směsí kameniva.

5.4.2 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky směsí zajišťuje zhotovitel. Doložením 
prohlášení shody (viz MP RSJ - PK oblast 2.3.2 ostatní 
výrobky) včetně protokolů s výsledky průkazních zkou
šek směsí a posouzením splnění kvalitativních paramet
rů podle požadavků ČSN, TP a těchto TKP prokáže 
zhotovitel objednateli/správci stavby vlastnosti směsi. 
Přílohou je prohlášení o shodě výrobců materiálů s pro
tokoly s výsledky zkoušek, posouzení splnění kvalita
tivních parametrů podle příslušných ČSN, TP a těchto 
TKP a doklad o splnění případných zvýšených a dalších 
technických požadavků dle ČSN, TP, TKP, ZTKP.

Protokoly o průkazních zkouškách musí obsahovat úda
je, které jsou pro příslušný druh podkladní vrstvy vyža
dovány. Požadavek na případné další průkazní zkoušky 
uvádí objednatel v ZTKP.

Průkazní zkoušky provádí laboratoř se způsobilostí pod
le MP RSJ - PK v oblasti 2.2.1 zkušebnictví (laboratorní 
činnosti) č.j. 19160/95-230 ve znění změny č.j. 
22785/96-230, 29693/98-120 a pozdějších změn. Tato 
laboratoř musí být odsouhlasená objednatelem/správ
cem stavby.

Zhotovitel musí objednateli/správci stavby předložit 
prohlášení shody a průkazní zkoušky ve formě labora
torní zprávy o zkouškách nejpozději 21 dnů před zaháje
ním příslušných stavebních prací. Objednatel/správce 
stavby se k nim musí vyjádřit do 10 dnů. Schválené prů
kazní zkoušky jsou platné po dobu 2 let za předpokladu, 
že se nezměnil druh a vlastnosti žádné ze složek směsí. 
Pokud se druh nebo vlastnosti některé ze složek změní, 
je nutno prokázat objednateli/správci stavby vlastnosti 
směsí novými průkazními zkouškami vč. prohlášení 
o shodě.

Objednatel/správce stavby může rozhodnout, že se od 
některé průkazní zkoušky upustí, pokud jsou mu vlast
nosti stavebních hmot a směsí známy, např. pokud má 
k dispozici údaje o stavebních směsích stejného složení 
pro stejné druhy podkladních vrstev a pokud nejsou zku
šební protokoly starší než 2 roky a vlastnosti používa
ných stavebních materiálů se nezměnily.

Po schválení průkazních zkoušek vypracuje zhotovitel 
technologický předpis a předloží jej ke schválení objed
nateli/správci stavby (viz čl. 5.3 této kap. TKP). Při ná
běhu výroby podle nových průkazních zkoušek se 
u staveb dálnic, rychlostních silnic, rychlostních míst
ních komunikací a vozovek L, II. a III. třídy dopravního 
zatížení vždy provádí hutnící pokus. Pro ostatní stavby 
se hutnící pokus provádí jen tehdy, pokud je objednate
lem požadován v ZTKP.

Zhotovitel musí přitom prokázat, že veškeré zařízení pro 
výrobu, pokládku a hutnění je schopno trvale zajistit do
držení požadovaných vlastností pro příslušnou podklad
ní vrstvu. K účasti na hutnícím pokusu musí zhotovitel 
objednatele/správce stavby včas vyzvat.

Ve zvláštních případech mohou být žádoucí rozšířené 
průkazní zkoušky. Požadavek na tyto doplňkové zkouš
ky předkládá objednatel v ZTKP.

5.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

5.5.1 Všeobecně

Zkoušky zahrnují

- odběr vzorků,
- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny,

- provedení zkoušky vč. zkušebního protokolu.

Každý vzorek musí být označen záznamem s následují
cími informacemi:

- původ vzorku, název stavby, název výrobny směsi, 
příp. lokality materiálu,

- staničení a upřesnění místa, kde byl vzorek odebrán 
(číslo auta, místo na vozovce - vpravo, vlevo, vzdále
nost od osy),

- označení vrstvy a typu směsi,
- kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru,
- komu je vzorek určen, adresa.

5.5.2 Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních materiálů, 
stavebních směsí a hotových vrstev (dle ČSN jsou 
zkoušky hotových vrstev označovány jako přejímací). 
Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zjiště
ní, zda jakostní vlastnosti stavebních hmot, směsí a ho
tových vrstev odpovídají smluvním požadavkům - 
zejména TKP, příp. ZTKP, prohlášením o shodě a prů
kazním zkouškám.

Zhotovitel je povinen zajistit provádění kontrolních 
zkoušek (dle ČSN rovněž přejímacích zkoušek) v poža
dovaném rozsahu dle článků 8.2.2, 8.3.2 a 8.4.1 ČSN 73
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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 rozsa
hu, stanoveném v ZTKP nebo podle požadavků objed
natele/správce stavby.

Zkoušky provádí laboratoř se způsobilostí podle MP 
RS J - PK v oblasti 2.2.1 zkušebnictví (laboratorní čin- 
nost) č.j. 19160/95-230, ve znění změny č.j. 
22785/96-230, 29693/98-120 a pozdějších změn. Tato 
laboratoř musí být odsouhlasená objednatelem/správ
cem stavby.

Objednateli/správci stavby nebo jím pověřené osobě 
musí zhotovitel umožnit přístup do laboratoří, na stave
niště, do skladů.

Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem/správcem stavby 
čas a místo konání zkoušky. Objednatel/správce stavby 
sdělí nejméně 24 hodin předem, že se hodlá zkoušky 
zúčastnit. Jestliže se ke zkoušce nedostaví, může zhoto
vitel zkoušku provést. Poté předá objednateli/správci 
stavby výsledky zkoušek písemně a ten je musí považo
vat za správné.

Výsledky kontrolních zkoušek musí zhotovitel předklá
dat objednateli/správci stavby průběžně bez prodlení. 
Protokoly zkoušek se evidují v laboratorním deníku 
a jsou součástí stavebního deníku a dokladů pro odsou
hlasení a převzetí prací.

Zhotovitel zpracovává kontrolní a zkušební plán a před
kládá jej objednateli/správci stavby ke schválení. Kon
trolní a zkušební plán je součástí plánu jakosti na stavbu, 
viz čl. 5.1.4 této kap. TKP.

5.5.3 Kontrolní zkoušky zajišťované objedna
telem

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele, je objednatel/správce stavby 
oprávněn provádět zkoušky podlé- 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. 36.2 až 36.5) uve
dené též v kapitole 1 TKP - Všeobecně, čl. 1.6.1.3 e).

5.5.4 Zkušební postupy

Pro odběr vzorků a prokazování kvalitativních paramet
rů stavebních hmot, směsí a hotových vrste.v platí meto
dy uvedené v příslušných článcích této kapitoly TKP, 
ČSN, příp. TP, na něž se tyto TKP odvolávají.

Požadované parametry vrstev musí být zajištěny v celé 
výměře.

Pokud je normou povolena volba více zkušebních me
tod, je v TKP nebo ZTKP uvedena metoda, která bude 
k prokazování příslušných vlastností hmot, směsí a ho
tových vrstev použita.

a) Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby

Dodržení stanovených výšek se zkouší nivelací v profi
lech dle projektové dokumentace, nejméně však po 40

bm ve 3 bodech jízdního pásu u vícepruhových komuni
kací, příp. ve 3 bodech šířky vozovky u dvoupruhové 
komunikace, pokud není v ZTKP nebo dokumentaci 
předepsáno měření v profilech po kratší vzdálenosti.

b) Odchylky od příčného sklonu

Dodržení odchylek od příčného sklonu se zkouší nivela
cí v profilech dle projektové dokumentace, nejméně 
však po 100 m.

c) Tloušťka vrstvy

Tloušťka vrstvy se měří nivelací nebo přímým měřením 
(provedením sondy, na vývrtech apod.). Pokud se pro
vádí geodeticky, měří se v profilech dle projektové do
kumentace, jinak se měří v profilech po 100 bm 
v bodech šířkového profilu, vzdálených od sebe max. 
5 m.

d) Rovnost povrchu

Nerovnost podkladních vrstev v podélném směru se 
měří dle ČSN 73 6175 ručně 4 m latí nebo jiným odpoví
dajícím 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 jízdného pruhu, pokud objedna
tel/správce stavby nestanoví jinak.

5.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Povolené odchylky jsou uvedeny u jednotlivých techno
logií.

Při překročení přípustných odchylek má objednatel prá
vo uplatnit nároky z vadného plnění, např. požadovat 
opravu nebo nahrazení kvalitnějšími vrstvami. Překro
čení přípustných odchylek, pokud tyto zjištěné odchyl
ky významně neovlivní kvalitu a životnost díla, může 
objednatel stavby řešit srážkou z ceny přiměřeně podle 
TKP, kap. 1, příp. ZTKP.

5.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Během přepravy, rozprostírání a ošetřování jednotli
vých druhů materiálů a směsí pro podkladní vrstvy musí 
být dodrženy hranice teplot, udávané v čl. 7.2 ČSN 73 
6124, čl. 7.1 ČSN 73 6125, čl. 7.2 ČSN 73 6126, v tabul
ce 13 a 14 ČSN 73 6127 a čl. 7.2 ČSN 73 6128 a v člán
cích 5.A.4, 5.B.4, 5.C.4, 5.D.4, 5.E.4 a 5.F.4 těchto 
TKP.

5.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

5.8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci stavby písemnou formou. K žádosti 
musí přiložit doklady, prokazující řádné provedení pra
cí. Jsou to zejména:
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- Výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání 
s průkazními zkouškami a ustanoveními smlouvy 
o dílo, zejména těchto TKP a ZTKP

- Doklady o kvalitě zabudovaných stanovených výrob
ků podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení, vlády 
178/1997 Sb.

- Doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zákona č. 
22/1997 Sb. a MP k resortnímu sytému jakosti v obo
ru PK v oblasti 2.3.2 - ostatní výrobky

- Výsledky kontrolních měření
- Zjištěné výměry, příp. skutečná spotřeba materiálů 

nebo směsí
- Všechny ostatní doklady požadované smlouvou 

o dílo a obecně závaznými předpisy nebo objednate
lem/správcem stavby.

Odsouhlasení provede objednatel/správce stavby jen 
pokud bylo dodrženo provedení prací podle dokumenta
ce stavby a kvalita odpovídá požadavkům TKP a ZTKP.

Zhotovitel musí o odsouhlasené vrstvy i nadále řádně 
pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do 
doby převzetí prací objednatelem/správcem stavby.

Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele, vy
plývající ze smlouvy o dílo.

Odsouhlasení se provádí pro každou vrstvu před jejím 
zakrytím, viz VDP čl. 38.1.

5.8.2 Převzetí prací

Převzetí podkladních vrstev probíhá v rámci převzetí 
prací pro celé dílo nebo jeho části ve shodě s požadavky 
objednatele, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, VDP 
čl. 48.1, 48.2 a 48.3 a TKP kap. 1. čl. 1.7.2

5.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno, pokud není předepsáno v ZTKP nebo 
v dokumentaci stavby.

5.10 EKOLOGIE

Podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., o technických po
žadavcích na stavební výrobky, je každý výrobce povi
nen dokladovat, že výrobek není škodlivý z hlediska 
ekologického.

Zvláštní pozornost musí být věnována otázce hlučnosti 
při nasazení stavebních strojů s přihlédnutím k charakte
ru okolní zástavby.

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při 
manipulaci se škodlivými látkami a následně při zneš
kodňování odpadů postupovat zejména v souladu se zá
konem 138/1973 Sb., 14/1998 Sb., 125/1997 Sb. 
a prováděcími vyhláškami.

Obecné požadavky jsou uvedeny v kap. 1 Všeobecně, 
oddíl 1.11.

5.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

5.11.1 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 Polofúkané cestné asfalty (1. 7. 
1976)

- změna a (11-12/1979)
ČSN 72 1002 - 1993 Klasifikace zemin pro dopravní 

stavby
ČSN 72 1006 - 1998 Kontrola zhutnění zemin a sypa- 

nin
ČSN 72 1015 - 1988 Laboratorní stanovení zhutnitel- 

nosti zemin (1. 1. 1991)
ČSN 72 1018 - 1970 Laboratorní stanovení relativní 

ulehlosti nesoudržných zemin
ČSN 72 1210 - 1983 Vápenec. Všeobecná ustanove

ní. Dolomit (1. 1. 1985)
- změna 1 (11/92)

ČSN 72 1220 - 1983 Mleté vápence a dolomity 

(1.1.1984)
- změna 1 (11/1992)

ČSN 72 1511 - 1990 Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Základní ustanovení 
(1.1.1992)

- změna 1 (4/1992)
ČSN 72 1512 - 1990 Hutné kamenivo pro stavební 

účely. Technické požadavky 
(1.1.1992)

- změna 1 (3/1995)
ČSN 73 6124 - 1994 Stavba vozovek. Kamenivo

stmelené hydraulickým pojivém
ČSN 73 6125 - 1994 Stavba vozovek. Stabilizované 

podklady
ČSN 73 6126 - 1994 Stavba vozovek. Nestmelené 

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

vrstvy
ČSN 73 6133 - 1998 Navrhování a provádění zemní

ho tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6160 - 1986 Zkoušení silničních živičných 

směsí (1. 3. 1988)
ČSN 73 6175 - 1995 Měření nerovnosti povrchů vo

zovek
- změna 1 (8/1996)

5.11.2 Související předpisy

VDP - 1995 Všeobecné dodací podmínky staveb po
zemních komunikací

MP - 1995 Výkon stavebního dozoru na stavbách PK
Resortní systém jakosti v oboru pozemních komunika

cí MD ČR - OPK č.j. 18074/94 

- 230 (Věstník dopravy 
14/1994)

Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.2.1 - zkušeb
nictví (laboratorní činnosti) č.j. 
19160/95 - 230 ve znění č.j.
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22785/96 - 230, 29693/98 - 120 
a pozdějších změn, (.Věstník do
pravy 23/1995, změna 1996 - 
Věstník dopravy 21 - 23/1996, 
změna 1998-Věstník dopravy 
25/1998)

Metodický pokyn k RSJ - PK v oblasti 2.2.2 - prová
dění silničních a stavebních pra
cí č.j. 23614/96— 230 ve znění 
č.j. 26236/97- 120, 29693/98 - 
120 a ve znění pozdějších změn, 
(Věstník dopravy 21 - 23/1996, 
změna 1997 - Věstník dopravy 
26/1997, změna 1998 - Věstník 
dopravy 25/1998)

Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.1.1.- projek
tové práce č.j. 23617/96 - 120 
(Věstník dopravy 21 - 23/1996) 
ve znění změny 29693/98 - 120 
(Věstník dopravy 25/1998) 
a pozdějších změn

Metodický pokyn k RSJ - PK v oblasti 2.3.2 - ostatní 
výrobky č.j. 23621/98 - 120 ve 
znění pozdějších změn (MDS - 
1998, Věstník dopravy .15/1998) 

TP - 62 - 1994 Katalog poruch vozovek s cementobe- 
tonovým krytem

TP - 66 - 1996 Zásady pro přechodné dopravní znače
ní na pozemních komunikacích 

TP - 77 - 1995 Navrhování vozovek PK 
TP - 78 - 1995 Katalog vozovek PK 
TP - 82 - 1996 Katalog poruch netuhých vozovek 
TP - 83 - 1997 Odvodnění pozemních komunikací 
TP - 87 - 1997 Navrhování údržby a oprav netuhých 

vozovek
TP - 91 - 1997 Rekonstrukce vozovek s cementobeto- 

novým krytem

TP - 92 - 1997 Navrhování údržby a oprav vozovek 
s cementobetonovým krytem 

TP - 93 - 1997 Návrh a provádění staveb pozemních 
komunikací s využitím popílků 
a popelů

TP - 94 - 1997 Zlepšení zemin 
TP - 95 - 1997 Vrstevnaté násypy 
TP - 96 - 1997 Vy správky vozovek tryskovou meto

dou
TP - 97 - 1997 Geotextilie, geomříže a další geosynte- 

lické materiály v zemním tělese 
PK

TP - 102 - 1998 Asfaltové emulze 
TP - 109 - 1998 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou 

odolností proti tvorbě trvalých 
deformací

TP - 111 - 1998 Přímé zpracování recyklovatelného 
asfaltového materiálu do vozo
vek

TP - 112 - 1998 Studené pěnoasfaltové vrstvy 
TP - 115 - 1998 Opravy trhlin ve vozovkách s asfalto

vým krytem
VL 1 - 1999 Vzorové listy staveb PK - Vozovky 

a krajnice

Technologické postupy pro údržbu a opravy silnic 
a MK, 1992- 1993:

- TePo pro opravy výtluků směsemi obalenými za 
horka

- TePo pro provádění podkladu vozovek z kame
niva zpevněného cementem

- TePo pro mechanizovanou pokládku živičných 
obalovaných směsí

- TePo pro zřízení podkladové konstrukce chod
níku

- TePo pro opravu výtluků penetračním způso
bem

- TePo pro penetrační makadam

5.A PODKLADY Z NESTMELENÝCH YRSTEY 

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

5.A.1 Obecně

Pro podklad z nestmelených vrstev, musí být použity po
uze nenamrzavé zrnité přírodní nebo recyklované mate
riály nebo směsi těchto materiálů, které jsou dostatečně 
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 zajiš
ťoval dokonalé odvedení vody.

Mechanicky zpevněné kamenivo je vrstva, vytvořená ze 
směsi nejméně dvou frakcí kameniva přírodního, umě
lého nebo recyklovaného, vyrobené v míchacím centru, 
rozprostřené a zhutněné za podmínek, zajišťujících ma
ximální dosažitelnou únosnost.

Vibrovaný štěrk je vrstva, vytvořená kostrou z hrubého 
drceného nebo recyklovaného kameniva se zavibrova- 
ným výplňovým kamenivem.

Vrstva ze štěrkodrti je vrstva, vytvořená ze štěrkodrti 
(podle ČSN 72 1512) nebo recyklovaného materiálu, 
splňujícího parametry pro štěrkodrť (podle ČSN 72 

1512) a zpřísňujících požadavků dle těchto TKP, příp. 
ZTKP, rozprostřením a zhutněním.

Vrstva ze štěrkopísku je vrstva, vytvořená rozprostře
ním a zhutněním přírodního těženého kameniva (štěrko
písku podle ČSN 72 1512).

Mechanicky zpevněná zemina je vrstva, vytvořená roz
prostřením a zhutněním zemin nebo recyklovaného ma
teriálu předepsaných vlastností.

Nestmelená vrstva z recyklovatelného asfaltového ma
teriálu je nestmelená vrstva, vytvořená rozprostřením 
a zhutněním recyklovatelného materiálu bez přetřídění 
při jeho přirozené vlhkosti (pouze s vyloučením nad
měrných zrn) nebo po přetřídění a navlhčení na optimál
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ní vlhkost. Vrstvu z recyklovatelného asfaltového 
materiálu lze použít jako náhradu za nestmelené podkla
dy. Podkladní vrstvy z asfaltového recyklovatelného 
materiálu jsou zpracovány v kapitole 5.F těchto TKP.

5.A.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

Vlastnosti stavebních materiálů pro nestmelené pod
kladní vrstvy jsou předepsány ČSN 73 6126.

Jako zpřísňující požadavek k tabulce 3 ČSN 73 6126 pro 
štěrkodrť do nestmelené podkladní vrstvy se předepisuje 
maximální podíl odplavitelných částic 3% (hmotnostní).

Podmínky použití recyklovatelného asfaltového mate
riálu pro nestmelené podkladní vrstvy předepisují 
TP 111 a5.F těchto TKP.

5.A.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. 5.4 těchto TKP. V ZTKP mohou být 
předepsány zpřísňující požadavky.

5.A.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. 5.5.1 a 5.5.2 TKP (kontrolní 
zkoušky hotových vrstev jsou označovány v ČSN 73 
6126 jako přejímací).

a) Míra zhutnění a modul přetvárnosti
Míra zhutnění se zkouší na každých 1 000 m2 zhutněné 
vrstvy. Při prokazatelně stejnorodém materiálu) stejné 
hutnicí technologii a po odsouhlasení objednate
lem/správcem stavby se provede jedna zkouška na kaž
dých 1 500 m2 zhutněné vrstvy; při použití hutnicích 
prostředků s kompaktometry jedna zkouška na každých 
6 000 m2. Modul přetvárnosti, který nahrazuje kontrolu 
míry zhutnění, se zkouší ve stejné četnosti, pokud 
v ZTKP není stanoveno jinak.

Pokud nelze stanovit parametr míry zhutnění štěrkopís
ku pomocí zhutnitelnosti, zjištěné Proctorovou zkouš
kou metodou D (viz tab. 9 ČSN 73 6126), určí se míra 

zhutnění hodnotou relativní hutnosti ID s ohledem na po
užitý materiál. Parametr míry zhutnění, příp. relativní 
hutnosti musí být předepsán v dokumentaci stavby.

Minimální hodnoty relativní hutnosti pro štěrkopísek 
musí dosahovat hodnot, předepsaných ČSN 72 1006 
v tab. 5 pro aktivní zónu (do hloubky 0,5 m pod plání).

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 TP 77 a TP 78. Předepsané hodnoty 
modulu přetvárnosti pro jednotlivé druhy nestmelených 
podkladních vrstev ve vztahu k tloušťkám vrstev jsou 
uvedeny v TP 78 čl. 5.3.2.

Pokud není v dokumentaci stavby uvedeno jinak, platí 
tyto hodnoty:

- Modul přetvárnosti na pláni musí mít hodnotu nejmé
ně EJl(2 = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. EücP 
= 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy).

- Modul přetvárnosti na nestmelené spodní podkladní 
vrstvě nebo na ochranné vrstvě, uložené na aktivní 
zóně z hrubozrnných zemin musí mít hodnotu nejmé
ně E. = 120 MPa.

dcf2

- Modul přetvárnosti na nestmelené spodní podkladní 
vrstvě nebo na ochranné vrstvě, uložené na aktivní 
zóně z jemnozmných zemin musí být určen v doku
mentaci (na základě druhu materiálu a jeho tloušťky) 
a ověřen hutnícím pokusem před zahájením pokládky 
podkladní vrstvy. Vždy však musí mít hodnotu nej
méně:

- 60 MPa pro štěrkopísek
- 80 MPa pro štěrkodrť, vibrovaný štěrk a mecha

nicky zpevněnou zeminu
- 120 MPa pro mechanicky zpevněné kamenivo.

Zkoušku modulu přetvárnosti statickou zatěžovací des
kou lze na základě kalibrace doplnit a částečně nahradit 
jinými zatěžovacími zkouškami podle ČSN 72 1006, 
např. lehkou dynamickou deskou.

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

Modul přetvárnosti nestmelené podkladní vrstvy z re
cyklovatelného asfaltového materiálu má splňovat mo
dul přetvárnosti, předepsaný pro ten druh podkladní 
vrstvy, místo kterého byla vrstva z recyklovatelného as
faltového materiálu navržena a použita, nejméně však 
60 MPa.

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

Pro měření tloušťky vrstvy, rovnosti a příčného sklonu 
platí čl. 5.5.4 této kap. TKP.

b) Předepsaná četnost zkoušek
- Zrnitost - jedna zkouška na každých 1 000 m\

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

- Objemová hmotnost dle Proctorovy zkoušky zhutni
telnosti metoda D, příp. hodnota max. a min. ulehlosti 
(u štěrkopísku), mez tekutosti, mez plasticity - jedna 
zkouška na každých 5 000 m3, po prokázání neměn
nosti (nevybočuje-li křivka zrnitosti z mezí stanove
ných v rámci průkazních zkoušek) na každých 
10 000 m3.

- Míra zhutnění-jedna zkouška na každých 1 000 m2, 
při stejnorodém materiálu a stejné hutnicí technologii 
jedna zkouška na každých 1 500 m2 (u štěrkodrti 
a vibrovaného štěrku je třeba použít nepřímých metod 
zkoušek hutnění, např. statickou zatěžovací deskou 
nebo lehkou dynamickou deskou).

- Modul přetvárnosti - jedna zkouška na každých 
6 000 m~, při stejnorodém materiálu a stejné hutnicí 
technologii jedna zkouška na každých 12 000 m2. 
V případě, že zkouška modulu přetvárnosti nahrazuje
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zkoušku míry zhutnění, požaduje se četnost jedna 
zkouška na 1500 rrf.

- Vlhkost - 2 krát denně
- Tloušťka vrstvy - viz čl. 5.5.4 této kap. TKP

- Odchylky od projektovaných výšek - viz čl. 5.5.4 této 
kap. TKP

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

V případě, že objednatel/správce stavby odsouhlasí na 
základě kalibrace jinou metodu dle ČSN 72 1006 (např. 
lehkou dynamickou desku) pro zkoušky míry zhutnění 
nebo modulu přetvárnosti, zvyšuje se četnost těchto 
zkoušek třikrát.

5.A.3 Technologické postupy prací (výroba, 
pokládka a ochrana)

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 doku
mentací stavby

- materiál frakce 0/32.............. min. 120 mm

- materiál frakce 0/45.............. min. 150 mm

- materiál frakce 0/63.............. min. 200 mm

Frakce 0/63 může být použita pouze výjimečně, pokud 
zhotovitel zajistí nerozměšování materiálu.

Podklad z nestmeleného materiálu musí být proveden 
tak, aby jeho únosnost a zhutnění byly co nejrovnoměr
nější, a aby bylo dosaženo předepsané míry zhutnění 
a modulu přetvárnosti nebo hodnot stanovených v této 
kap. TKP příp. ZTKP. Materiál musí být proto sklado
ván, dopravován i zabudován tak, aby nedošlo k jeho 
znečištění cizími příměsemi. Materiál pro stavební směs 
musí mít při hutnění potřebnou optimální vlhkost dle čl. 
8.3.2.3 ČSN 73 6126.

Použité výrobní zařízení i hutnicí prostředky musí být 
schváleny objednatelem/správcem stavby.

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

Pokud došlo k narušení nestmelené podkladní vrstvy 
staveništní dopravou, musí být vrstva před překrytím 
znovu přehutněna a odzkoušena.

5.A.4 Přípustné odchylky

5.A.4.1 Odchylky míry zhutnění a modulu pře
tvárnosti

Při vyhodnocení kontrolních zkoušek jsou povoleny 
tyto odchylky zhutnění a modulu přetvárnosti od stano
vených hodnot:

- Pokud soubor zkoušek jedné vrstvy stavby nebo urči
tého hodnoceného úseku stavby obsahuje méně než 5 
hodnot, musí všechny hodnoty dosáhnout nebo pře
kročit stanovenou hodnotu.

- Pokud soubor zkoušek jedné vrstvy stavby nebo urči
tého hodnoceného úseku stavby obsahuje 5 a více 
hodnot, potom žádná z jednotlivých hodnot modulu 
přetvárnosti nesmí být menší o více než 10 % a žádná 
z jednotlivých hodnot zkoušek míry zhutnění nesmí 
být menší o více než 3 % než je stanovená minimální 
hodnota. V tomto povoleném rozpětí (do -10% modu
lu přetvárnosti a do -3 % hodnoty míry zhutnění) se 
však může pohybovat pouze 1 hodnota měření z pěti 
vedle sebe ležících zkušebních míst.

5.A.4.2 Dodržení výšek určených v dokumentaci 
stavby

Pokud dokumentace nebo ZTKP pro některé konstrukce 
nestanoví přísnější kriteria, nesmějí být změřené od
chylky od výšek podkladu z nestmeleného kameniva, 
určených v dokumentaci stavby, větší než ±20 mm 
a průměrná odchylka, vypočítaná ze všech měření (nej
méně 30), nesmí být větší než ±5 mm.

Pokud je nestmelený podklad použit jako horní pod
kladní vrstva pod cementobetonový kryt, musí být pro
jektové výšky dodrženy s tolerancí -20 mm +10 mm. 
Průměrná odchylka nesmí být větší než ±5 mm.

5.A.4.3 Rovnost povrchu, příčný sklon a tloušťka 
vrstvy

Požadované hodnoty pro nerovnosti, příčný sklon 
a tloušťku vrstvy jsou předepsány v tabulce 9 ČSN 73
6126.

5.A.5 Klimatická omezení

Nestmelené vrstvy nesmějí být pokládány při dešti 
a teplotě nižší než 0"C.

5.B STABILIZOVANÉ PODKLADY

5.B.1 Obecně

Stabilizace je způsob úpravy zemin, směsi zemin, jiného 
zrnitého materiálu nebo jeho směsi (např. recyklované
ho materiálu, umělého kameniva a pod.) s použitím poji
vá (cement, vápno, popílek, struska, odprašek, směsné 
hydraulické pojivo, pomalu tuhnoucí pojivo), kterou 
stabilizované materiály získají potřebnou pevnost 
a odolnost. Popel nebo popílek může být použit ve směsi

buďjako pojivo nebo jako materiál určený pro stabiliza
ci, viz čl. 7.1.1 TP 93.

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

Podélné a příčné spáry v podkladních vrstvách se zřizu
jí, pokud to předepisuje dokumentace stavby.
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Způsob provedení spár určuje dokumentace stavby nebo 
ZTKP.

U stabilizovaných podkladů pod cementobetonovým 
krytem musí poloha všech spár v podkladní vrstvě sou
hlasit s polohou příčných a podélných spár v CB krytu 
s přesností ±10 cm.

Ve všech případech musí objednatel/správce stavby 
zkontrolovat před pokládkou další vrstvy, zda býfa spl
něna dokumentací předepsaná opatření.

5.B.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

Vlastnosti stavebních materiálů pro stabilizované pod
klady jsou předepsány ČSN 73 6125, příp. příslušnými 
TP. Jako pojivo se používá cement, popílek, odprašek, 
struska, směsné hydraulické pojivo nebo pomalu tuh
noucí pojivo.

5.B.2.1 Průkazní zkoušky

Složení směsi musí být prokázáno průkazními zkouška
mi dle ČSN 73 6125 čl. 8.3.1 a ČI. 5.4 těchto TKP.

Zkouší se:

- zrnitost zeminy
- druh a třída pojivá, příp. kombinace pojiv
- množství pojivá v % (vztaženo k suchému materiálu)
- 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.B.2.2 Kontrolní zkoušky

Druhy a četnost kontrolních zkoušek jsou předepsány 
ČSN 73 6125 čl. 8.2.2, 8.3.2, 8.4 a v tab. 9, 10, 11 této 
ČSN, pokud nejsou v ZTKP předepsány zpřísňující po
žadavky. Pro zkoušky platí čl. 5.5.1 a 5.5.2 této kap. 
TKP. Kontrolní zkoušky hotových vrstev jsou označo
vány v ČSN 73 6125 jako přejímací.

5.B.3 Technologické postupy prací (výroba, 
pokládka a ochrana)

Pro provádění stavebních prací platí kap. 7 ČSN 73 
6125.

Nejmenší tloušťka vrstvy ve zhutněném stavuje závislá 
na velikosti max. zrna použitého materiálu

- materiál frakce 0/32...........min. 120 mm

- materiál frakce 0/45...........min. 150 mm

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 objednatelem/správcem stavby.

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 a technologický postup musí být schvále
ny objednatelem/správcem stavby.

V případě, že je stabilizace pokládána ve dvou vrstvách, 
musí být obě vrstvy pokládány v těsném sledu za sebou, 
aby bylo zajištěno dobré spojení obou vrstev. Přitom po
kládka horní vrstvy nesmí být dokončena později než je 
začátek tuhnutí pojivá ve spodní vrstvě.

Podklad, na který je stabilizace pokládána, musí být pře
dem navlhčen. Zvlhčovači postřik může být vypuštěn 
pouze na základě odsouhlasení objednatelem/správcem 
stavby po silném dešti, který zajistí dostatečnou vlhkost 
podkladu.

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.B.4 Přípustné odchylky

5.B.4.1 Tloušťka vrstvy

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

Tloušťka vrstvy stabilizace se kontroluje přímým měře
ním (pomocí sond nebo vývrtů), není-li objednate
lem/správcem stavby stanoveno v ZTKP jinak.

5.B.4.2 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 cementobetonový kryt, musí být pro
jektové výšky dodrženy s tolerancí -20 mm +10 mm. 
Průměrná odchylka nesmí být větší než ±5 mm.

5.B.4.3 Rovnost povrchu a odchylky od příčného 
sklonu

Tolerance pro naměřené hodnoty nerovností a odchylky 
od příčného sklonu jsou předepsány v tabulce 11 ČSN 
73 6125.

Nerovnost povrchu a dodržení stanovených výšek se 
měří podle čl. 5.5.4 této kap. TKP.

5.B.5 Klimatická omezení

Podkladní vrstvy stmelené hydraulickými pojivý ne
smějí být pokládány při teplotě nižší než +5('Č a je-li ne

bezpečí poklesu teploty při ošetřování vrstvy pod 0“C. 
Pokud však teplota během prvních 7 dní klesne pod 0°C, 
musí být stabilizace chráněna tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození.
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5.C PODKLADY Z KAMENIVA STMELENÉHO HYDRAULICKÝM POJIVÉM 

(kamenivo zpevněné cementem, podkladový, válcovaný a mezerovitý beton)

5.C.1 Obecně

Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém je vrstva 
z čerstvého betonu nebo z kameniva přírodního, umělé
ho nebo recyklovaného s určeným oborem zrnitosti, po
jivá a vody.

Podle materiálů a způsobu zpracování 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.

Pro podklady vozovek z kameniva stmeleného hydrau
lickým pojivém mohou být použity pouze materiály 
nebo směsi materiálů, které vyhovují požadavkům ČSN 
73 6124.

Podélné a příčné spáry v podkladech vozovek z kameni
va stmeleného hydraulickým pojivém se zřizují jen po
kud to předepisuje dokumentace stavby.

Způsob provedení spár určuje dokumentace stavby nebo 
ZTKP.

U podkladů z kameniva stmeleného hydraulickým poji
vém pod cementobetonovým krytem musí poloha všech 
spár v podkladní vrstvě souhlasit s polohou příčných 
a podélných spár v CB krytu s přesností ±10 cm.

Ve všech případech musí objednatel/správce stavby 
zkontrolovat před pokládkou další vrstvy, zda byla spl
něna dokumentací předepsaná opatření.

5.C.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

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

5.C.2.1 Průkazní zkoušky

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

Pro průkazní zkoušky platiči. 5.4těchtoTKPa čl. 8.2.1, 
8.3.1 ČSN 73 6124, pokud nejsou v ZTKP předepsány 
další doplňující druhy zkoušek.

5.C.2.2 Kontrolní zkoušky

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek

Druhy a četnost kontrolních zkoušek 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 po
žadavky. Pro zkoušky dále platí čl. 5.5.1 těchto TKP. 
Kontrolní zkoušky hotových vrstev jsou označovány 
v ČSN 73 6124 jako přejímací.

Kontrolní zkoušky dle tab. 13 ČSN 73 6124 zajišťuje vý
robce stavební směsi v četnosti min. 1 zkouška na 5 0001 
kameniva a popílku a min. 1 zkouškana500tcementu.

5.C.3 Technologické postupy prací (výroba, 
pokládka a ochrana)

Pro provádění stavebních prací platí kap. 7 ČSN 73 
6124.

Při míchání směsi pro kamenivo stmelené hydraulickým 
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 sta
noveného množství a obsah vody o více než +1,5% od 
optimální vlhkosti, stanovené průkazními zkouškami.

Použitá strojní sestava musí být schválena objednate
lem/správcem stavby.

Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém musí být 
udržováno ve vlhkém stavu nejméně 7 dní od položení. 
Doporučují se způsoby dle čl. 7.7.2 ČSN 73 6124.

5.C.4 Přípustné odchylky

5.C.4.1 Tloušťka vrstvy

Povolené odchylky tloušťky vrstvy kameniva stmelené
ho hydraulickým pojivém předepisuje tab. 15 ČSN 73 
6124.

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

Tloušťka vrstvy kameniva stmeleného hydraulickým 
pojivém se kontroluje na vývrtech (není-li v ZTKP sta
noveno jinak).

5.C.4.2 Dodržení výšek určených v dokumentaci 
stavby

Tolerance pro výsledky měření odchylek skutečných 
výšek kameniva stmeleného hydraulickým pojivém od 
výšek, navržených dokumentací stavby, předepisuje čl.
8.4.1.2 ČSN 73 6124.

Pokud je kamenivo stmelené hydraulickým pojivém po
užito jako horní podkladní vrstva pod cementobetonový 
kryt, musí být projektové výšky dodrženy s tolerancí 
-20 mm +10 mm. Průměrná odchylka nesmí být větší 
než ±5 mm.

5.C.4.3 Rovnost povrchu a odchylky od příčného 
sklonu

Tolerance pro naměřené hodnoty nerovností a odchylky 
od příčného sklonu jsou předepsány v tabulce 15 ČSN 
73 6124.
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C a je-li nebezpečí poklesu teploty při ošetřování vrstvy 
pod 0“ C. Pokud však teplota během prvních 7 dní klesne 
pod 0l’C, musí být vrstva chráněna tak, aby nedošlo k je
jímu poškození.

Podkladní vrstvy z kameniva stmeleného hydraulickým 
pojivém nesmějí být pokládány při teplotě nižší než +5"

Nerovnost povrchu a dodržení stanovených výšek se 
měří podle čl. 5.5.4 této kap. TKP.

5.C.5 Klimatická omezení

5.D PODKLADY Z PROLÉVANÝCH VRSTEV

(štěrk částečně vyplněný cementovou maltou, kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí, vibrocem,
kalený štěrk, penetrační makadam)

5.D.1 Obecně

Prolévané vrstvy jsou vrstvy, vytvořené kameninou 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 ce
mentovou 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 popíl- 
kové suspenze.

Kalený štěrk - vrstva, vzniklá z kamenné kostry po proli
tí a zavibrování kalicí malty.

Penetrační makadam - vrstva, vzniklá z kamenné kostry 
po prolití asfaltovým pojivém a následném zaplnění po
vrchových mezer rozprostřeným a zhutněným drceným 
kamenivem.

Jako náhradu za podklad z penetračního makadamu lze 
použít vrstvu z recyklovatelného asfaltového materiálu. 
Podkladní vrstvy z asfaltového recyklovatelného mate
riálu jsou zpracovány v kapitole 5.F této kap. TKP.

V dokumentaci stavby může být v souladu s příslušnými 
ČSN, TKP a TP navrženo použití penetračního makada
mu podle této kapitoly TKP i jako vrstva krytu, přičemž 
obrusnou vrstvu pak zpravidla tvoří nátěr podle TKP, 
kap. 26 nebo emulzní kalová vrstva podle TKP, kap. 27.

5.D.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

Požadavky na materiál pro kamennou kostru a výplňové 
směsi a na vlastnosti výplňových směsí pro prolévané 
vrstvy předepisuje ČSN 73 6127.

5.D.2.1 Průkazní zkoušky

Pro průkazní zkoušky platí čl. 5.4 této kap. TKP a čl. 
8.2.1 a8.3.1 ČSN 73 6127, pokud nejsou v ZTKP přede
psány další doplňující druhy zkoušek.

5.D.2.2 Kontrolní zkoušky

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek

Druhy a četnost kontrolních zkoušek jsou předepsány 
ČSN 73 6127 čl. 8.2.2, 8.3.2, 8.4 a v tab. 16 a 18 této 
ČSN, pokud nejsou v ZTKP předepsány zpřísňující po
žadavky. Pro zkoušky dále platí čl. 5.5.1 a 5.5.2 této kap. 
TKP. Kontrolní zkoušky hotových vrstev jsou označo
vány v ČSN 73 6127 jako přejímací.

Pro kontrolní zkoušku pevnosti v tlaku výplňové směsi 
KAPS se upřesňuje poznámka 21 tab. 12 ČSN 73 6127 
takto:

Zkouší se na válečcích o výšce a průměru 71 mm podle 
přílohy A. 1 ČSN 73 6125. Vyplnění forem směsí se pro
vádím pouhým litím popílkové suspenze, příp. jemným 
poklepem podložky s formou.

Kontrolní zkoušky dle tabulky 16 ČSN 73 6127 zajišťuje 
zhotovitel v četnosti min. jedna zkouška na 5 000 t ka
meniva a popílku a min. jedna zkouška na 500 t asfaltu 
a cementu.

5.D.3 Technologické postupy prací (výroba, 
pokládka a ochrana)

Pro provádění stavebních prací platí kap. 7 ČSN 73
6127.

Použitá strojní sestava musí být schválena objednate
lem/správcem stavby.

Ošetřování a ochrana prolévaných vrstev musí být pro
vedena ve smyslu čl. 7.9 ČSN 73 6127.

5.D.4 Přípustné odchylky

5.D.4.1 Tloušťka vrstvy

Pro měření tloušťky prolévaných vrstev a tolerance vý
sledků měření tloušťky platí tab. 18 ČSN 73 6127.

Tloušťka prolévaných vrstev se kontroluje sondami 
(není-Ii v ZTKP stanoveno jinak).

5.D.4.2 Dodržení výšek určených v dokumentaci 
stavby

Tolerance pro výsledky měření odchylek skutečných 
výšek podkladu z prolévaných vrstev od výšek, navrže
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ných dokumentací stavby, předepisuje čl. 8.4.1.3 ČSN 
73 6127.

Pokud je podklad z prolévaných vrstev použit jako horní 
podkladní vrstva pod cementobetonový kryt, musí byt 
projektové výšky dodrženy s tolerancí -20 mm + 10 mm. 
Průměrná odchylka nesmí být větší než ±5 mm.

5.D.4.3 Rovnost povrchu a příčný sklon

Tolerance pro naměřené hodnoty nerovností a odchylky 
od příčného sklonu jsou předepsány' v tabulce 18 ČSN 
73 6127.

Nerovnost povrchu a dodržení stanovených výšek se 
měří podle čl. 5.5.4 této kap. TKP.

5.D.5 Klimatická omezení

Prolévané vrstvy nesmějí být pokládány při teplotě nižší 
než 0“C.

Klimatická omezení pro jednotlivé druhy prolévaných 
vrstev jsou uvedena v čl. 7.2 ČSN 73 6127.

5.E PODKLADY Z VTLAČOYANÝCH VRSTEV 

(vsypný makadam)

5.E.1 Obecně

Vsypný makadam tvoří základní vrstya z hrubého ka
meniva přírodního nebo recyklovaného úzké frakce 
s vtlačovanou asfaltovou směsí (vsypnou směsí) podle 
ČSN 73 6128.

Jako náhradu za podklad ze vsypného makadamu lze 
použít vrstvu z recyklovatelného asfaltového materiálu. 
Podkladní vrstvy z asfaltového recyklovatelného mate
riálu jsou zpracovány v kapitole 5.F této kap. TKP.

V dokumentaci stavby může být v souladu s příslušnými 
ČSN, TKP a TP navrženo použití vsypného makadamu 
podle této kapitoly TKP i jako vrstva krytu, přičemž ob- 
rusnou vrstvu pak zpravidla tvoří nátěr nebo emulzní ka
lová vrstva podle TKP, kap. 26. nebo TKP, kap. 27.

5.E.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

Požadavky na materiál základní vrstvy a vlastnosti 
vsypné směsi předepisuje ČSN 73 6128.

5.E.2.1 Průkazní zkoušky

Pro průkazní zkoušky platí čl. 5.4 těchto TKP a čl. 8.2.1 
a 8.3.1 ČSN 73 6128, pokud nejsou v ZTKP předepsány 
další doplňující druhy zkoušek.

5.E.2.2 Kontrolní zkoušky

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek

Druhy a četnost kontrolních 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 po
žadavky. Pro zkoušky dále platí čl. 5.5.1 a 5.5.2 těchto 
TKP. Kontrolní zkoušky hotových vrstev jsou označo
vány v ČSN 73 6128 jako přejímací.

Kontrolní zkoušky dle tabulky 11 ČSN 73 6128 zajišťuje 
zhotovitel v četnosti min. jedna zkouška na 5 000 t ka
meniva a min. 1 zkouška na 500 t asfaltu.

5.E.3 Technologické postupy prací (výroba, 
pokládka a ochrana)

Pro provádění stavebních prací platí kap. 7 ČSN 73
6128.

Použitá strojní sestava musí být schválena objednate
lem/správcem stavby.

Zvláštní ochrana podkladu ze vsypného makadamu se 
nepožaduje. Před pokládkou další vrstvy musí být od
straněna nepřichycená a volně položená zrna.

5.E.4 Přípustné odchylky

5.E.4.1 Tloušťka vrstvy

Pro měření a tolerance výsledků měření tloušťky vsyp
ného makadamu platí tab. 13 ČSN 73 6128.

Tloušťka vrstvy vsypného makadamu se kontroluje son
dami (není-li v ZTKP stanoveno jinak).

5.E.4.2 Dodržení výšek určených v dokumentaci 
stavby

Tolerance pro výsledky měření odchylek skutečných 
výšek vsypného makadamu od výšek, navržených do
kumentací stavby, předepisuje čl. 8.4.1.4 ČSN 73 6128.

5.E.4.3 Rovnost povrchu a příčný sklon

Tolerance pro naměřené hodnoty nerovností a odchylky 
od příčného sklonu jsou předepsány v tabulce 13 ČSN 
73 6128.

Nerovnost povrchu a dodržení stanovených výšek se 
měří podle čl. 5.5.4 této kap. TKP.

5.E.5 Klimatická omezení

Základní směs nesmí být pokládána při silném nebo 
dlouhotrvajícím dešti a teplotě nižší než 0°C.

Klimatická omezení pro pokládku vsypné směsi jsou 
uvedena v čl. 7.2 ČSN 73 6121 a 7.2 ČSN 73 6128.
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5.F PODKLADNÍ VRSTVY Z RECYKLOVATELNÉHO ASFALTOVÉHO MATERIÁLU

5.F.1 Obecně

Recyklovatelný asfaltový materiál lze použít buď pří
mým zpracováním bez úpravy nebo po úpravě předrce- 
nírn, přetříděním a dovlhčením na optimální vlhkost 
jako podkladní nebo ochrannou vrstvu jako náhradu za 
štěrkopísek, štěrkodrť, vibrovaný štěrk, mechanicky 
zpevněné kamenivo, vsypný nebo penetrační makadam 
nebo kalený štěrk.

V dokumentaci stavby může být v souladu s příslušnými 
ČSN, TKP a TP navrženo použití vrstvy z recyklovatel
ného asfaltového materiálu podle této kapitoly TKP 
i jako vrstva krytu, přičemž obrusnou vrstvu pak zpra
vidla tvoří nátěr nebo emulzní kalová vrstva podle TKP, 
kap. 26. nebo TKP, kap. 27.

Podmínky pro použití recyklovatelného asfaltového 
materiálu do podkladních vrstev a do krytových vrstev 
předepisují TP 111.

5.F.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, 
zkoušky

Požadavky na vlastnosti recyklovatelného asfaltového 
materiálu pro podkladní vrstvy resp. dočasný kryt vo
zovky předepisují TP 111, čl. 4, tabulka 1, 2 a 3.

Recyklovatelný materiál nesmí obsahovat dehet ani jiná 
živičná pojivá zatěžující životní prostředí.

5.F.2.1 Průkazní zkoušky

Pro průkazní zkoušky platí čl. 5.4 těchto TKP a čl. 6.2 
TP 111, pokud nejsou v ZTKP předepsány další doplňu
jící druhy zkoušek.

5.F.2.2 Kontrolní zkoušky

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek

Druhy a četnost kontrolních zkoušek předepisuj íTP 111 
čl. 6.3, pokud nejsou v ZTKP předepsány zpřísňující po
žadavky. Pro zkoušky dále platí čl. 5.5.1 a 5.5.2 této kap. 
TKP.

V případě, že je vrstva z recyklovatelného asfaltového 
materiálu navržena jako náhrada za některou z tradič
ních podkladních vrstev dle těchto TKP, musí být čet
nost kontrolních zkoušek hotových vrstev (dle 
technických norem označovány jako přejímací) v soula
du s četností předepsanou pro tradiční podkladní vrstvy.

Kontrolní zkoušky stavebních materiálů dle tabulky 6 
TP 111 a hotových vrstev (dle TP označeny jako přejí
mací zkoušky) dle tabulky 7 TP 111 zajišťuje zhotovitel.

5.F.3 Technologické postupy prací (výroba, 
pokládka a ochrana)

Pro provádění stavebních prací platí v přiměřené míře 
kap. 7 ČSN těch podkladních vrstev, které vrstva z re
cyklovatelného materiálu nahrazuje.

Použitá strojní sestava musí být schválena objednate
lem/správcem stavby.

Ochrana podkladu resp. dočasného krytu vozovky z re
cyklovatelného asfaltového materiálu je předepsána 
v čl. 3.3, 4.1.6 a 4.1.7 TP 111.

5.F.4 Přípustné odchylky

5.F.4.1 Tloušťka vrstvy

Pro měření tloušťky a tolerance výsledků měření tloušť
ky vrstev z asfaltového recyklovatelného materiálu platí 
tab. 7TP 111.

Tloušťka vrstvy asfaltového recyklovatelného materiálu 
se kontroluje sondami (není-li v ZTKP stanoveno jinak).

5.F.4.2 Dodržení výšek určených v dokumentaci 
stavby

Tolerance pro výsledky měření odchylek skutečných 
výšek vrstev z asfaltového recyklovatelného materiálu 
od výšek, navržených dokumentací stavby, předepisuje 
příslušná ČSN pro druh podkladní vrstvy, kterou vrstva 
z recyklovatelného asfaltového materiálu nahrazuje, 
příp. příslušná část této kap. TKP.

5.F.4.3. Rovnost povrchu a příčný sklon

Tolerance pro naměřené hodnoty nerovností a odchylky 
od příčného sklonu jsou předepsány v tabulce 7 TP 111.

Nerovnost povrchu a dodržení stanovených výšek se 
měří podle čl. 5.5.4 této kap. TKP a tabulky 7 TP 111.

5.F.5 Klimatická omezení

Vrstva z asfaltového recyklovatelného materiálu nesmí 
být pokládána při silném nebo dlouhotrvajícím dešti 
a teplotě nižší než 0"C.

5.G PODKLADY Z HUTNĚNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV 

(asfaltový koberec otevřený, obalované kamenivo, studené pěnoasfaltové vrstvy)

Tyto technologie jsou zpracovány v kapitole 7 TKP,
ČSN 73 6121 a TP 112.
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Příloha 1

OPRAVY PODKLADNÍCH VRSTEV

5.P.1 ÚVOD

5.P.1.1 Obecně

Tato příloha stanoví podmínky pro opravy podkladů vo
zovek z nestmelených, stabilizovaných, stmelených, 
prolévaných a vtlačovaných úprav a vrstev z recyklova
telného asfaltového materiálu. Může být použita i pro 
opravy krytu vozovek, pokud byl kryt vybudován z ma
teriálu, určeného pro podkladní vrstvy dle této kap. 
TKP.

Pro materiál, výrobu a pokládku materiálů nebo směsí 
pro opravy podkladních vrstev a krytů vozovek platí pří
slušné články této kap. TKP s výjimkou lokálních oprav, 
pro které platí úlevy uvedené v příslúšných článcích této 
přílohy.

Pro opravy podkladů z asfaltových hutněných vrstev 
platí TKP, kap. 7.

5.P.1.2 Rozsah použití

Tato příloha platí pro opravy podkladních vrstev poze
mních komunikací a dopravních ploch všech druhů 
(kromě zvláštních komunikací, jako jsou např. komuni
kace pro vojenskou bojovou techniku, pro něž platí 
zvláštní předpisy).

5.P.1.3 Stavební zásady

Návrh rozsahu a způsobu oprav podkladních vrstev, 
event, krytů vozovek musí vycházet z podrobné znalosti 
stavu vrstev, z inventarizace, diagnostiky poruch a sta
novení příčin poruch.

Pokud stavební práce uvedené v této příloze nejsou sou
částí staveb, vyžadujících stavební povolení a jedná se 
o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve 
smyslu § 14 vyhl. 104/97 Sb., kde postačí pouze ohláše
ní speciálnímu stavebnímu úřadu, připouští se vypraco
vání zjednodušené dokumentace. Náležitosti 
zjednodušené dokumentace určí objednatel podle po
třeb údržby nebo oprav (viz Směrnice pro dokumentaci 
staveb PK). V jednoduchých případech postačí specifi
kace rozsahu prací a požadavků objednatele s potře
bným technickým popisem prací. Technický popis 
a požadavky na dodržení kvality musí odpovídat těmto 
TKP, ČSN a příslušným technickým předpisům.

Dokumentace/specifikace prací musí vždy obsahovat 
popis vad, rozsah a hloubku najakou bude oprava vrstev 
provedena, způsob ošetření ploch a pracovních spár 
a specifikaci druhu materiálu nebo směsi pro opravu ve 
smyslu příslušných technických předpisů (TP 62, TP 82, 
TP 87, TP 91, TP 92).

Vady mohou zasahovat větší, event, celou plochu úseku 
komunikace nebo se mohou vyskytovat jen lokálně.

5.P.1.3.1 Souvislá, celoplošná oprava

Souvislá, celoplošná výměna podkladních vrstev se na
vrhuje jen pokud to vyžaduje značný rozsah blízko sebe 
se vyskytujících poruch. V tom případě se celoplošná 
výměna řídí podmínkami TKP kapitoly 5. Opravovaná 
podkladní vrstva stabilizovaná nebo stmelená hydrau
lickými pojivý musí být vždy odstraněna a nahrazena 
novou v celé tloušťce vrstvy, pokud ZTKP nebo 
dokumentace stavby nestanoví jinak.

Výměna materiálu v částečné tloušťce vrstvy se povolu
je pouze pro podklady z nestmelených materiálů, z pro
lévaných a vtlačovaných úprav a z recyklovatelných 
asfaltových směsí, vždy však musí být dodržen požada
vek na minimální tloušťku pokládané vrstvy, uvedený 
v čl. 5.A.3.1 této kap TKP.

Minimální plošná výměra musí být vždy taková, aby 
bylo umožněno technologické zpracování a hutnění, 
které zajistí dosažení předepsaných parametrů.

5.P. 1.3.2 Lokální opravy

5.P. 1.3.2.1 Lokální opravy podkladních vrstev nestme
lených, resp. vrstev z recyklovatelného asfaltové
ho materiálu

Lokální opravy podkladních vrstev nestmelených, resp. 
vrstev z recyklovatelného asfaltového materiálu se pro
vedou dosypáním libovolného druhu materiálu, který 
splňuje předepsané vlastnosti a jeho zhutněním na pře
depsanou hodnotu.

5.P. 1.3.2.2 Lokální opravy podkladních vrstev stabili
zovaných, stmelených hydraulickým pojivém, 
prolévaných nebo vtlačovaných

Lokální opravy podkladních vrstev stabilizovaných, 
stmelených hydraulickým pojivém, prolévaných nebo 
vtlačovaných se provedou po dokonalém vyčištění 
opravovaného místa od všech uvolněných součástí. Pro 
opravu lokální poruchy může být použita směs:

- stabilizace, kameniva stmeleného hydraulickým 
pojivém, štěrku částečně vyplněného cementovou 
maltou, vibrocemu nebo recyklovatelného asfaltové
ho materiálu - pak musí být všechny styčné plochy 
i podklad dokonale navlhčeny, aby nedocházelo k od
sávání vody z materiálu, použitého pro opravu.

- kameniva zpevněného popílkovou suspenzí, kalené
ho štěrku, penetračního makadamu nebo vsypného 
makadamu - v tom případě se navlhčení styčných 
ploch nevyžaduje.

Při lokálních opravách podkladních vrstev je nutno za
bezpečit částečné omezení silničního provozu, viz čl. 
5.P. 1.3.2.3 této kap. TKP.
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5.P. 1.3.2.3 Lokální opravy krytu vozovek, provedeného 
z některé směsi, určené dle této kap. TKP pro pod
kladní vrstvy

(např. penetračního nebo vsypného makadamu, recyk
lovatelného asfaltového materiálu nebo studené pěnoas- 
faltové směsi)

Při lokálních opravách krytu vozovek je nutno zabezpe
čit částečné omezení silničního provozu. Předém je tře
ba dohodnout a důsledně dodržovat:

- pravidla a podmínky bezpečnosti silničního provozu 
i pracovníků zhotovitele (podle DIO a TP 66, TKP 
kap. 1 čl. 1.8.7, 1.8.8 a 1.9.5.1)

- omezení vlivu probíhajícího silničního provozu naja- 
kost prací.

Při opravách je třeba zabezpečit bezprostřední.mávaz- 
nost jednotlivých kroků technologického postupu prací 
tak, aby omezení dopravy bylo co nejkratší. .Přesné 
podmínky postupu prací, navržené zhotovitelem, musí 
odsouhlasit objednatel/správce stavby.

Lokální opravy krytu vozovek se provedou po dokona
lém vyčištění opravovaného místa od všech uvolněných 
součástí.

Pro opravu lokální poruchy krytu může být použit pe-' 
netrační nebo vsypný makadam, recyklovatelný asfalto
vý materiál, studená pěnoasfaltová směs, litý asfalt, 
asfaltová směs zpracovatelná za tepla, za studená nebo 
tryskovou metodou podle TP 96.

Oprava penetračním makadamem, vsypným makada- 
mem, studenou pěnoasfaltovou směsí nebo recyklova
telným asfaltovým materiálem musí být opatřena 
uzavíracím nátěrem podle TKP, kap. 26 nebo emulzní 
kalovou vrstvou podle TKP, kap. 27, kromě vozovek 
účelových komunikací, lesních a polních cest, konstruk
cí dopravních ajiných ploch, nemotoristických komuni
kací, zpevněných krajnic a dočasných provizorních tras 
(u těchto komunikací a ploch se provede uzavírací nátěr 
nebo emulzní kalová vrstva jen když to objednatel poža
duje v ZTKP).

U oprav, u nichž není požadován uzavírací nátěr nebo 
emulzní kalová vrstva, musí být uzavíracím nátěrem 
nebo emulzní kalovou vrstvou opatřeny pracovní spáry.

5.P.1.4 Způsobilost

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro provedení 
oprav podkladních vrstev metodou jejich výměny buď 
podle TKP 5, čl. 5.1.4 nebo se musí prokázat reference
mi o tom, že stejný druh oprav dříve s úspěchem prová
děl.

Zhotovitel musí také prokázat způsobilost pracovníků 
a strojního vybavení.

5.P.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Je uveden v čl. 5.2 této kap. TKP a v článcích dle jednot
livých druhů podkladů.

5.P.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Jsou uvedeny v čl. 5.3 této kap. TKP a v článcích dle jed
notlivých druhů podkladů.

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit techno
logický předpis k odsouhlasení objednateli/správci 
stavby.

5.P.3.1 Odstranění porušených míst

Porušená místa v podkladních vrstvách musí zhotovitel 
předem označit a objednatel/správce stavby odsouhla
sit. Odstranění porušené vrstvy se provede na potřebnou 
hloubku vhodným způsobem k tomu se používá různé 
bourací techniky. Styčné plochy nemusí být zařezány.

Pokud není předem sjednáno jinak, je dovoleno při opra
vách krytu vozovky vybourat jen takový rozsah poruch, 
který je zhotovitel schopen zaplnit novým materiálem 
do konce pracovní směny.

5.P.3.2 Příprava podkladu

Pro zajištění dobré kvality oprav je nutné dokonalé vy
čištění styčných ploch. Před zaplněním vybouraných 
ploch je nutné zajistit dokonalé navlhčení styčných 
ploch pro technologie, u kterých je to vyžadováno, viz 
články 5.P. 1.3.2 této kap. TKP.

Připravená podkladní vrstva musí být odsouhlasena ob
jednatelem/správcem stavby.

5.P.3.3 Výroba, doprava a pokládka hmot 
a směsí

Během přepravy, rozprostírání a ošetřování jednotli
vých druhů materiálů a směsí pro podkladní vrstvy ne
smí dojít k jejich znehodnocení a musí být dodrženy 
hranice teplot dle čl. 5.7 těchto TKP.

U lokálních oprav se pokládka hmot a směsí pro opravy 
provádí zpravidla ručně. Hmoty, resp. směsi musí být 
rozhrnuty rovnoměrně s potřebným nadvýšením, které 
musí být úměrné pokládané tloušťce. Přitom je třeba, 
aby byla dostatečná vrstva nezhutněného materiálu 
resp. směsi při okrajích a v rozích.

5.P.3.4 Hutnění

Hutnění je třeba zahájit co nejdříve po položení materiá
lu nebo směsi při lokálních opravách se provádí obvykle 
ručními hutnícími prostředky. Další postup prací, např. 
prolévání, zabudování vsypné směsi nebo provedení ná
těrů nebo emulzní kalové vrstvy musí následovat bez
prostředně po zhutnění základního materiálu nebo 
směsi.

5.P.3.5 Pracovníci

Obsluha výroben směsí, mechanismů pro pokládku ma
teriálů a směsí a hutnicí techniky musí být zajištěna po
učenými, zkušenými a odpovědnými pracovníky. 
V případě projevů nedodržení technologické kázně 
musí být příslušní pracovníci na žádost objednate
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le/správce stavby odvoláni. Na stavbě musí být trvale 
přítomen zástupce zhotovitele, pověřený k řízení prací 
(viz VDPčl. 15.1).

5.P.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Jsou uvedeny v čl. 5.4 této kap. TKP a v článcích dlejed- 
notlivých druhů podkladů.

Pro lokální opravy se vyžaduje pouze Prohlášení shody 
bez protokolů o zkouškách, pokud objednatel/správce 
stavby nepředepíše jinak.

5.P.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROL
NÍ ZKOUŠKY

Jsou uvedeny v čl. 5.5 této kap. TKP a v článcích dle jed
notlivých druhů podkladů.

Pro lokální opravy platí předepsané četnosti kontrolních 
zkoušek vstupních materiálů a směsí pouze orientačně 
a upřesňuje je objednatel/správce stavby.

Pro lokální opravy se nepožadují (příp. požadují pouze 
výjimečně) tyto zkoušky a měření:

- Zkoušky míry zhutnění a modulu přetvárnosti

- Geodetická měření
- Měření nerovnosti povrchu (požadují se pouze pro 

opravy krytu)

Tyto zkoušky a měření jsou nahrazeny vizuální kontro
lou (kromě uvedených oprav krytů).

5.P.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Jsou uvedeny v čl. 5.6 těchto TKP a v článcích dle jed
notlivých druhů podkladů.

U lokálních oprav mohou naměřené nerovnosti oprav 
krytů dosahovat 1,5 násobku hodnot než je uvedeno 
v příslušných článcích dle jednotlivých druhů podkladů.

5.P.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Jsou uvedena v čl. 5.7 těchto TKP a v článcích dle jed
notlivých druhů podkladů.

5.P.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Zhotovitel současně se žádostí o odsouhlasení oprav 
nebo zahájení přejímacího řízení předá objednate
li/správci stavby zprávu o hodnocení kvality provede
ných prací. U souvislých, celoplošných oprav musí její 
obsah splňovat požadavky čl. 5.8 této kap. TKP. U lo
kálních oprav postačí doložit protokoly o provedených 
zkouškách s jejich hodnocením. Při přejímce oprav kry
tů je třeba věnovat pozornost kontrole těsnosti spojení 
v pracovních spárách.

5.P.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno, pokud není předepsáno ZTKP nebo 
v dokumentaci stavby.

5.P.10 EKOLOGIE

Požadavky jsou uvedeny v čl. 5.10 této kap. TKP 
a v kap. 1 Všeobecně, oddíl 1.11.

5.P.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Související normy a předpisy jsou uvedeny v čl. 5.11 
této kap. TKP.
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