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9.1 ÚVOD

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

Kapitola 9 TKP obsahuje ustanovení pro kryty z dlažeb.

Kapitola zahrnuje požadavky na materiály, technologic
ké postupy a zkoušky při provádění dlážděného krytu.

Dlážděný kryt vozovky se vytvoří z dlažebních prvků 
různých tvarů a různého materiálu.

Základním kvalitativním předpisem pro dlážděné kryty 
je ČSN 73 6131-1 a Typizační směrnice Dlážděné kryty 
vozovek, dopravních ploch a nemo tori stických komuni
kací - STÚ Praha, 1992.

Kryty vozovek pozemních komunikací se zřizují také 
z dílců podle ČSN 73 6131-2 a ČSN 73 6131-3. Další 
podmínky se mohou stanovit v ZTKP s přihlédnutím ke 
kap. 10 TKP.

9.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MA
TERIÁLŮ

V průběhu přípravy i provádění prací je nutno rozlišovat 
materiály použité

- pro ložnou vrstvu (pískové lože, malty)

- jako dlažební prvky (dlažební kostky, dlaždice 
a pod.)

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

Pro základní technické požadavky na kvalitu všech těch
to stavebních materiálů dlážděných krytů platí 
ČSN 73 6131-1 a v ní citované normy a předpisy. Při 
vyšších nárocích (na př.používání chemických rozmra
zovacích látek) stanovuje požadavky ZTKP nebo doku
mentace stavby (dále jen dokumentace).

V případě, že dokumentací stavby je předepsáno použití 
atypických nebo použitých dlažebních prvků, nebo špa
líkové dlažby, je nutno určit kvalitu materiálů v ZTKP, 
kde se specifikuje:

- druh materiálu dlažebních prvků

- tvar a rozměry

- přípustné tolerance v rozměrech

- případné barevné odstíny

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

- výplň spár

- ošetřování dlážděného krytu

Při provádění je třeba dodržovat technologické zásady 
předepsané v ČSN 73 6131-1 a Tsm „Dlážděné kryty 
vozovek, dopravních ploch a nemotoristických komuni
kací.“

Speciální dlažby se provedou podle technologického 
předpisu zhotovitele, který podléhá schválení stavební
ho dozoru.

9.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZ
NÍ ZKOUŠKY

Stavební materiály používané pro zhotovení dlážděných 
krytů musí být dodávány tak, aby manipulací a sklado
váním na staveništi (po případě v meziskládkách) nedo
cházelo k jejich znehodnocení.

Všechen dodaný materiál musí mít dokumentací předepsa
nou kvalitu, dokladovanou osvědčením o jakosti nebo 
certifikátem autorizované zkušebny, které je zhotovitel 
povinen opatřit a předložit stavebnímu dozoru.

Tyto dokumenty se považují za průkazní zkoušky pokud 
ZTKP nestanoví jinak.

9.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních materiálů, 
směsí a hotových vrstev, které zhotovitel provádí za 
účelem prokazování shody s vlastnostmi předepsanými 
smluvními požadavky a s průkazními zkouškami.

Zhotovitel musí zkoušky provádět během výroby, po
kládky a po dokončení vrstev s potřebnou pečlivostí 
a v požadovaném rozsahu.

Protokoly zkoušek se evidují v laboratorním deníku, 
který je součástí stavebního deníku a předkládají se sta
vebnímu dozoru.

9.5.1 Kontrolní zkoušky

Zkouší se:

a) materiály používané pro ložnou vrstvu a spáry:

- těžené kamenivo-ověřuje se zrnitost a podíl od- 
plavitelných částic, které musí vyhotovovat 
ČSN 73 6131-1 včetnosti 1 zkouška na každých 
500 m3.

- malty - musí odpovídat ČSN 72 2430-1 až 5, kde 
jsou též předepsány metody zkoušení. Během 
výroby se soustavně kontroluje jakost výchozích 
hmot a čerstvá malta tj. zpracovatelnost, složení 
směsi, obsah vzduchu, pevnost v tlaku popř.roz- 
mísitelnost a přilnavost. Četnost zkoušek stano
vý ZTKP.

- výplň spár - musí odpovídat požadavkům 
ČSN 73 6131 -1. Speciální zálivky budou defino

vány v ZTKP. Zkouší se i zvláštní fyzikálně 
mechanické vlastnosti (odolnost proti účinkům 
NaCl). Druh a rozsah zkoušek stanoví ZTKP.
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b) dlažební prvky:

- kostky a desky il přírodního kamene - kontrolují 
se fyzikální a mechanické vlastnosti horniny 
podle ČSN 72 1800, přičemž pro výrobu dlažeb
ních a obkladových desek jsou závazné pevnost 
v tlaku za ohybu a součinitel mrazuvzdornosti. 
Odběr vzorků se řídí ustanoveními ČSN 72 1152. 
Dále se kontrolují rozměry, povrchová úprava 
a mezní odchylky tvaru popř.zvláštní vlastnosti 
(barevnost), podle ustanoveních ČSN 72 1810, 
ON 72 1815 a ČSN 72 1820.

- dlažební prvky z betonu - kontroluje se pevnost 
v tlaku a odolnost proti působení vody a chemic
kých rozmrazovacích látek podle ČSN 73 6131- 

1 tab.4.

- dlažební prvky z konglomerovaného kamene - 
kontroluje se pouze, v souladu s ČSN 73 6131-1 

tab.4, pevnost v tlaku.

Zkoušky se provádějí podle ČSN 73 6131-1 
v četnosti 1 zkouška na 1 objekt, nejméně však 
na 2500 m2 hotového krytu.

c) kontrola hotové úpravy:

- hotová vrstva se kontroluje se zaměřením na 
způsob užívání a užitnou hodnotu podle ČSN 73 

6131-1 tab.6.

- kontrolují se nerovnosti povrchu, příčný sklon, 
šířka a vyplnění spár, vertikální napojení, verti
kální snížení a tloušťka ložné vrstvy.

9.5.2 Zkoušky objednatele

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele provádí objednatel zkoušky 
podle vlastního systému kontroly jakosti.

Zkoušky provádí buď ve vlastní laboratoři nebo zadává 
u jiné, na dodávce prací nezávislé laboratoři.

9.6. PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky od parametrů podle 9.5.2. jsou spe
cifikovány v ČSN 73 6131-1 tab.6. Odlišné hodnoty 
musí být specifikovány v dokumentaci nebo ZTKP.

Nerovnost povrchu se kontroluje v podélném směru latí 
délky 4 m, v příčném směru latí délky 2 m a u ploch 
v libovolném směru latí délky 4 m podle ČSN 73 6175.

9.7. KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Dlažba se klade na suchý a čistý podklad v přiměřených 
povětrnostních podmínkách.

Teplota malt a čerstvého betonu 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 nesmí klesnout pod 0 °C.

V případě nutnosti provádění dlaždičských prací za niž
ších než výše uvedených teplot, je nutné provádět zvlášt
ní opatření (na př.přísady). K tomu zhotovitel zpracuje 
technologický postup, který před zahájením prací před
loží k odsouhlasení stavebnímu dozoru.

9.8. ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Při odsouhlasování a převzetí prací kontroluje stavební 
dozor rozsah, kvalitu a způsob provedení prací, který 
musí odpovídat požadavkům smlouvy o dílo. Kvalita 
provedených prací musí odpovídat příslušným ustano
vením této kapitoly. Zkoušky dokončených prací se 
provádějí v rozsahu stanoveném touto kapitolou TKP.

Se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá zhotovitel 
stavebnímu dozoru zprávu o hodnocení kvality prací. 
Její součástí je přehled všech měření a výsledků zkoušek.

Objednatel připraví k přejímacímu řízení vlastní celkové 
hodnocení jakosti provedených prací a kopii předá zho
toviteli a následnému správci. Podkladem pro hodnocení 
je zpráva o hodnocení kvality vypracovaná zhotovite
lem, závěry stavebního dozoru k činnosti zhotovitele, 
výsledky zkoušek a měření objednatele.

9.9. SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

9.10. EKOLOGIE

Obecné požadavky jsou uvedeny v kap.l TKP.

Při provádění prací musí být dodrženy podmínky stano
vené dokumentací a stavebním povolením. Zvláštní po
zornost musí být věnována otázce hlučnosti při nasazení 
stavebních strojů s přihlédnutím k charakteru okolní 
zástavby.

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při ma
nipulaci se škodlivými látkami a následně při zneškodňo
vání odpadů, postupovat zejména v souladu s nařízením 
vlády 513/92 Sb. a zákonem 138/73 Sb, 238/91 Sb.

9.11. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

9.11.1. Související normy
ČSN 72 1152 - 1983 Odběr vzorků přírodního staveb

ního kamene (1.4.1984)
ČSN 72 1800 - 1987 Přírodní stavební kámen pro ka

menické výrobky. Technické po
žadavky (1.1.1989)

- změna a (1.4.1990)
ČSN 72 1810 - 1986 Prvky z přírodního kamene pro 

stavební účely. Společná ustano
vení. (1.11.1987)

ON 72 1815 - 1988 Dlažební kostky (1.6.1989)
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ČSN 72 1820

ČSN 72 2430

ČSN 72 3000 

ČSN 72 3210

1990 Obkladové a dlažební desky
z přírodního stavebního kamene 
(1.1.1991) 

oprava 1/1994
1992 Malty pro stavební účely 
část 1 Společná ustanovení 
oprava 5/1993
část 2 Průmyslově vyráběné malty 
oprava 5/1993
část 3 Malty pro zdění, výrobu keramic

kých dílců a stykové malty 
oprava 5/1993 
část 4 Malty pro omítky 
část 5 Speciální malty 
1986 Výroba a kontrola betonových 

stavebních dílců. Společná usta
novení. (1.2.1987)

1973 Betonové prefabrikáty. Betono
vé dlaždice. (1.5.1974) 

změna a (1.2.1980)

ČSN 73 1326 - 1984 Stanovení odolnosti povrchu ce

mentového betonu proti působe
ní vody a chemických rozmrazo
vacích látek. (1.10.1985)

ČSN 73 6131 - 1994 Stavba vozovek - Dlažby a dílce

- část 1 Kryty z dlažeb
- část 2 Kryty ze silničních dílců
- část 3 Kryty z vegetačních dílců

ČSN 73 6175 - 1995 Měření nerovnosti povrchů vozo
vek

ČSN ISO 9690 - 1994 Klasifikace podmínek agresiv-

(73 1215) ního prostředí působícího na be
ton a železobetonové konstrukce

9.11.2. Související předpisy

Typizační směrnice Dlážděné kryty vozovek, do
pravních ploch a nemotoristic- 
kých komunikací, STÚ Praha, 
1992.
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