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9.1 ÚVOD

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

Dlážděný kryt komunikace je kryt vytvořený obvykle 
z dlažebních kostek, případně jiných dlažebních prvků 
různých tvarů a z různého materiálu.

Základním kvalitativním předpisem pro dlážděné kryty 
je ON 73 6130 Dláždené kryty vozoviek a dopravných 
plôch a Typizační směrnice Dlážděné kryty vozovek, 
dopravních ploch a nemotoristických komunikací - 
STÚ Praha, 1990.

9.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

V průběhu přípravy i provádění prací je nutno rozlišovat 
materiály použité

- pro ložnou vrstvu (pískové lože, malta cementová, 
vápenná, cemento-vápenná),

- jako dlažebních prvků (dlažební kostky, dlaždice),

- pro vyplnění spár (drobné kamenivo, malta, zálivka).

Základní technické požadavky na kvalitu všech těchto 
stavebních materiálů dlážděných krytů jsou uvedeny 
v části III, kapitole A, ON 73 6130 současně s odkazy 
na příslušné materiálové normy.

V případě, že dokumentací pro zhotovovací práce stavby 
je předepsáno použití atypických dlažebních prvků, dlažba 
špalíková, zámková apod. nebo starých dlažebních prvků, 
je nutno řešit kvalitu materiálů v ZTKP, kde se uvede 
dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o kvalitě 
dlažebních prvků. Zde je nutné specifikovat:

- druh materiálu dlažebních prvků (alternativně podle 
čl. 14 ON 73 6130),

- tvar a rozměry dlažebních prvků,

- přípustné tolerance v rozměrech,

- případné barevné odstíny.

Základ dohody může tvořit technologický postup výro
by a podmínky podzhotovitele - výrobce dlažebních 
prvků.

9.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Vlastní provádění dlaždičských prací má následující 
fáze:

- příprava (resp.oprava starého) podkladu,

- rozprostření a zhutnění ložné vrstvy,

- položení a dohutnění dlažby,

- zapískování resp. výplň spár (u některých typů odpadá),

- ošetřování dlážděného krytu (u některých typů odpadá).

Při provádění je třeba dodržovat technologické zásady 
předepsané v části III, kapitole C, ON 73 6130.

V případě, že kvalita podkladu neodpovídá požadavkům 
článků 17 resp. 18 ON 73 6130 a dokumentace DZPS 
přípravu podkladu neřeší, je nutno ji rozpracovat v reali
zační dokumentaci stavby.

9.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ
ZKOUŠKY

S tavební materiály používané pro zhotovení dlážděných 
krytů musí být dodávány tak, aby manipulací a skla
dováním na staveništi (po případě v meziskládkách) 
nedocházelo k jejich znehodnocení. Kvalitativní pře- 
jímka ve smyslu čl. 9.5.1 se provádí před jejich zabu
dováním.

9.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ
ZKOUŠKY

9.5.1 Zkoušení stavebních materiálů

a) materiály používané pro ložnou vrstvu a spáry:

- těžené kamenivo - ověřuje se zrnitost, která musí 
vyhovovat čl. 10 ON 73 6130 v četnosti 1 zkou
ška na každých 500 m3;

- malty - musí odpovídat ČSN 72 2430, kde jsou 

též předepsány metody zkoušení;

- zálivky na spáry - musí odpovídat požadavkům 
čl. 13 ON 73 6130, popř. jejich vlastnosti upřesní 
zhotovitel a předloží stavebnímu dozoru k od
souhlasení.

b) dlažební prvky:

- kostky - kontrolují se fyzikální vlastnosti horni
ny, rozměry, povrchová úprava a mezní 
odchylky tvaru kostek - blíže specifikováno 
v ON 72 1815;

- desky - kontrolujíce vlastnosti suroviny (kriteria 
jsou uvedena v ČSN 72 1800), rozměry, tvar 
desek a jejich povrchová úprava (dle ČSN 

72 1820);

- dlažební pivky z cementobetonu a konglomero- 
vaného kamene - kontrolují se zejména vlastosti 
výchozího materiálu (parametry v ON 73 6130). 
Pokud rozměry, tvar a povrchová úprava nejsou 
předepsány v dokumentaci pro zhotovovací 
práce, zhotovitel předloží svůj návrh stavebnímu 
dozoru k odsouhlasení.

Předepisuje se zkouška mrazuvzdomosti podle ČSN 73 1326 

Odolnost proú působení mrazu a solím v četnosú 1 zkouška 
na každých 500 m2.

9.5.2 Kontrola hotové úpravy

Hotová úprava se kontroluje se zaměřením na způsob 
užívání a užitnou hodnotu díla podle čl. 42 ON 73 6130.
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9.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky od parametrů uvedených v doku
mentaci pro zhotovovací práce jsou specifikovány 
v čl. 42 ON 73 6130. Požaduje se zejména kontrola 
těchto parametrů:

- hloubka nerovností pod čtyřmetrovou latí (max. 
7 mm na vozovkách, 10 mm na ostatních plochách),

- sklon povrchu ( max. odchylka 0,5% předepsaného 
sklonu), kontrola v příčných profilech po 20 m 
(geodeticky),

- tloušťka boční vrstvy v souladu s parametry v ON,

- šířka a kvalita vyplnění spar.

9.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Dlaždičské práce je možné provádět

- v případě lože z těženého kameniva při teplotách ve 
stínu vyšších než 0°C,

- v případě lože z malt popř. betonů při teplotách 
ovzduší ve stínu vyšších než +3°C.

Teplota malt a betonové směsi při výrobě, dopravě 
a zpracování nesmí být nižší než +5°C.

Průměrná denní teplota v době tuhnutí malt a betonu 
musí být nejméně +3°C. Okamžitá hodnota teploty 
vzduchu nemá klesnout pod 0°C.

V případě nutnosti provádění dlaždičských prací za 
nižších než výše uvedených teplot, je nutné provádět 
zvláštní opatření ve smyslu ČSN 73 2400 (předehřívání 

jednotlivých složek malt a betonové směsi, ochrana 
proti úniku tepla apod.). K tomu zhotovitel zpracuje 
technologický postup, který před zahájením prací 
předloží k odsouhlasení stavebnímu dozoru.

9.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Dlaždičské práce se přejímají podle rozsahu díla buď 
najednou, nebo - při pracech velkého rozsahu - po doho
tovení jednotlivých úseků.

O způsobu se dohodne zhotovitel s objednatelem v ZDP 
stavby.

9.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

9.10 EKOLOGIE

Není požadováno.

9.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

9.11.1 Seznam státních a oborových norem 
a souvisejících předpisů tvoří dodatek

ON 73 6130 - 1989 Dláždené kryty vozoviek
a dopravných plôch (1.3.1991)

Kromě norem uvedených v tomto dodatku s proble
matikou dlážděných povrchů komunikací souvisejí násle
dující normy:

ČSN 72 1800 - 1987, Přírodní stavební kámen pro

kamenické výrobky. Technické 
požadavky (1.1.1989)

- změna a - (1.4.1990)
ON 72 1815 - 1988, Dlažební kostky (1.6.1989)

ČSN 72 1820 - 1990, Obkladové a dlažební desky

z přírodního stavebního kamene 
(1.1.1991)

ČSN 72 2430 - 1982, Malty pro stavební účely - sada 

část 1-5
ČSN 73 1326 - 1984, Stanovení odolnosti povrchu

cementového betonu proti půso
bení vody a chemických rozmra
zovacích látek (1.10.1985)

ON 73 6129 - 1989, Dočasné vozovky z prefabri
kovaných dielcov (1.4.1990)

9.11.2 Související předpisy

Směrnice Dlážděné kryty vozovek, dopravních ploch 
a nemotorových komunikací, 
STU Praha, 1990.
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