
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

KAPITOLA 9. 
KRYTY Z DLAŽEB

Schváleno: MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20. 12. 2002 s účinností od 1. 1. 2003 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MD ČR-OPK č.j. 18634/96-230

Praha, září 2002



OBSAH

9.1 ÚVOD
9.1.1 Názvosloví
9.1.2 Způsobilost

9.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
9.2.1 Úvod
9.2.2 Popis a kvalita stavebních materiálů

9.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

9.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

9.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

9.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

9.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

9.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ
9.8.1 Odsouhlasení prací
9.8.2 Převzetí prací

9.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

9.10 EKOLOGIE

9.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY
9.11.1 Související normy
9.11.2 Související předpisy

Příloha 1 ÚDRŽBA A OPRAVY KRYTŮ Z DLAŽEB

9.P1.1 ÚVOD
9.P1.1.1 Názvosloví
9.P1.1.2 Způsobilost

9.P1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 8

9.P1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 9

9.P1.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 9

9.P1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 9

9.P1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 9

9.P1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ 9

9.P1.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 9

9.P1.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ 9

9.P1.10 EKOLOGIE 9

9.P1.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 9

1

rí M N 
rí M 

r^i 
rt 

t
t 

m 
»/} 

m in 
v© 

's© 
v© 

's© \© t> 
oo 

g
o

g
o

q
o



9.1 ÚVOD

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

Tato kap. 9 TKP obsahuje požadavky objednatele stavby 
na materiály, technologické postupy, zkoušení a převzetí 
výkonů a dodávek při provádění krytů z dlažeb na stav
bách pozemních komunikací.

Podmínky pro provádění údržby a oprav jsou uvedeny 
v příloze 1.

Prostorovou polohu, členění, rozměry krytů z dlažeb 
a použité materiály určuje dokumentace stavby (dále 
jen dokumentace), která musí být vypracována v sou
ladu s touto kapitolou TKP a kapitolami souvisejícími, 
TKP-D, ČSN 73 6131-1 a ČSN 73 6131-3, příp. ZTKP.

Zemní pláň, ochranná vrstva a podkladní vrstvy nejsou 
předmětem této kapitoly TKP. Pokud není stanoveno 
v dokumentaci nebo ZTKP jinak, musí být tyto vrstvy 
navrženy podle TKP-D a VL 1 a realizovány v souladu 
s požadavky kap. 4 TKP, kap. 5 TKP. Základní usta
novení pro navrhování jsou uvedeny v ČSN 73 6114 
Vozovky pozemních komunikací, TP 77 Navrhování 
vozovek pozemních komunikací, TP 78 Katalog vo
zovek pozemních komunikací, a schválených změnách 
a dalších souvisejících normách a předpisech.

Dlážděný kryt vozovky je vytvořen z dlažebních prvků 
různých tvarů a různého materiálu.

Pokud stavební práce podle této kapitoly jsou menšího 
rozsahu a nejsou součástí staveb vyžadujících stavební 
povolení a/nebo se jedná o opravy nebo stavební úpravy 
nebo udržovací práce ve smyslu § 14 vyhl. 104/1997 Sb., 
kde postačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu, připouští 
se vypracování zjednodušené dokumentace. Náležitosti 
zjednodušené dokumentace určí objednatel podle 
nezbytných potřeb příslušné stavby případ od případu 
(viz Směrnice pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla 
stačí specifikace rozsahu prací a požadavků objednatele 
s technickým popisem prací, která se ve smlouvě o dílo 
upřesní a oběma stranami potvrdí. Technický popis 
a podmínky na kvalitu výrobků a materiálů musí odpo
vídat této kap. TKP.

V případě, kdy jsou požadovány jiné práce než práce ob
sažené v této kapitole TKP neboje potřebné změnit nebo 
doplnit ustanovení této kapitoly TKP stanoví objednatel 
potřebné zásady ve zvláštních technických kvalitativních 
podmínkách (dále jen ZTKP). Kryty z dlažeb musí být 
provedeny ve shodě s dokumentací, těmito TKP, pří
padně ZTKP, technologickými předpisy vypracovanými 
zhotovitelem a schválenými objednatelem (dále jen Te 
Př) nebo rozhodnutími objednatele/správce stavby.

Základním kvalitativním předpisem pro dlážděné kryty 
je ČSN 736131-1, Typizační směrnice Dlážděné kryty 
vozovek, dopravních ploch a nemotoristických komuni
kací, TP 78.

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.

9.1.1 Názvosloví

Názvosloví se používá v souladu s ČSN 73 6131 a Ty
pizační směrnicí Dlážděné kryty vozovek, dopravních 
ploch a nemotoristických komunikací.

9.1.2 Způsobilost

Kryty z dlažeb nebo z dílců na pozemních komunika
cích může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická 
osoba, která má oprávnění pro provádění těchto staveb
ních prací (živnostenské listy) a musí prokázat způsobi
lost pro zajištění jakosti při jejich provádění podle MP 
SJ-PK č.j. 20 840/01-120 Věstník dopravy č. 9/2001 část 
11/4 ve znění pozdějších změn.

Zhotovitel je rovněž povinen prokázat způsobilost zkuše
ben, kontrolního systému a dalších činností, které mohou 
ovlivnit jakost prací.

Zhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřebným 
počtem zaškolených pracovníků potřebné kvalifikace. 
Pracovníci musí být vedeni odborníkem s prokazatel
nými zkušenostmi z jiných staveb, se vzděláním a praxí 
v oboru.

Zhotovitel musí disponovat potřebným, technicky 
způsobilým strojním a dalším vybavením pro realizaci 
zadaných prací.

9.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ

9.2.1 Úvod

a) Zhotovitel musí předem doložil objednateli/správci 
stavby jakost použitých materiálů (kameniva, malt, 
výplně spár, dlažebních prvků) ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a poz
dějších předpisů:

- u stanovených výrobků dokladem o vydaném 
Prohlášení o shodě (ujištění o shodě) podle naří
zení vlády č. 163/2002 Sb.

- u materiálů, které nejsou stanovenými výrobky 
dokladem o vydaném Prohlášení shody podle 
MP SJ-PK č.j. 20 840/01-120 část II/5 - ostatní 
výrobky.

b) K prohlášením musí být přiloženy příslušné protokoly 
o zkouškách s jejich výsledky včetně posouzení spl
nění požadovaných parametrů podle těchto TKP, příp. 
příslušných ČSN, TP nebo jiných technických před
pisů, které sloužily pro posouzení výrobků a které
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nesmí být v rozporu s touto kapitolou TKP. Dále musí 
zhotovitel doložit doklady o splnění požadavků podle 
ZTKP.

9.2.2 Popis a kvalita stavebních materiálů

Popis a kvalita stavebních materiálů jsou stanoveny 
pro:

a) materiály pro ložnou vrstvu

- kamenivo pro pískové lože v ČSN 73 6131, ČSN
72 1512 a TP 78,

- malty v ČSN 72 2430 a TP 78.

Poznámka: ložní vrstva může být též výjimečně prove
dena z cementové malty MC 10 nebo nastavované malty 
MVC 10, které musí splňovat podmínky ČSN 72 2430-1 
a 3, kde jsou též předepsány metody zkoušení.

b) dlažební prvky

- dlažební kostky v ČSN EN 1342, ČSN 73 6131-1,

- dlaždice v ČSN EN 1341, ČSN 72 3210, ČSN
73 6131-1,

- silniční dílce v ČSN 72 3000, ČSN 73 6131-2,

- vegetační dílce v ČSN 72 3000, ČSN 73 6131-3 
a TP 153,

c) vyplnění spár

- drobné kamenivo v ČSN 72 1512 a TP 78,

- malty v ČSN 72 2430-3 a TP 78,

- zálivky za horka v EN 14188-1 - návrh evropské 
normy,

- zálivky za studená.

Poznámka: V případě, že kvalitativní požadavky na 
vlastnosti zálivek pro utěsňování spár nejsou uvedeny 
v žádné ČSN, lze pro tento účel použít zahraniční normy 
nebo předpisy (např. „Technické dodací podmínky 
pro asfaltové zálivkové hmoty na těsnění spár TL bit 
Fug 82“ - SRN, výše uvedený návrh evropské normy 
pro zálivky za horka, jiné technické normy např. ASTM), 
jestliže oblast jejich použitelnosti odpovídá konkrétním 
podmínkám stavby. Tento předpis nebo norma musí být 
uvedeny v ZTKP.

Pro základní technické požadavky na kvalitu všech 
těchto stavebních materiálů dlážděných krytů platí ČSN 
73 6131-1 až 3 a v nich citované normy a předpisy. Při 
vyšších nárocích (např. odolnost dlažebních prvků proti 
působení mrazu a proti působení chemických rozmrazo
vacích látek) je stanovuje dokumentace/ZTKP.

V případě, že dokumentací je předepsáno použití aty
pických, nebo starých dlažebních prvků, nebo špalíkové 
dlažby, je nutno předepsat kvalitu materiálů v ZTKP, kde 
se specifikuje:

- druh materiálu dlažebních prvků,

- tvar a rozměry,

- přípustné tolerance v rozměrech,

- případné barevné odstíny.

Materiály pro podklad a ložní vrstvu musí být voleny 
tak, aby zrna ložní vrstvy nepronikla do podkladu (tzv. 
filtrační stabilita).

Pro ložní vrstvu se používají nestmelené materiály s ply
nulou křivkou zrnitosti.

9.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit techno
logický předpis pokládky, způsobu výplně spár, hutnění 
a kontroly, který podléhá schválení objednatele/správce 
stavby.

Vlastní provádění dlaždičských prací má následující 
fáze:

- příprava (resp. oprava starého) podkladu,

- rozprostření a zhutnění ložné vrstvy,

- položení a dohutnění dlažby,

- výplň spár s novým přehulněním dlažby,

- ošetřování dlážděného krytu.

Podkladní vrstva se provádí a kontroluje podle kap. 5 
TKP.

Před pokládkou ložní vrstvy se změří rovnost, výšky 
a sklon podkladu, určené dokumentací a provedou se 
případně lokální opravy podkladu.

Výšky horních podkladních vrstev předepsané doku
mentací musí být dodrženy s dovolenou odchylkou 

-20mm/+ lOmm.

Po následném vyrovnání a zhutnění nemá být tloušťka 
ložní vrstvy, pro všechny tloušťky dlažebních prvků, 
vyšší než 3-5 cm.

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

Tloušťky spár včetně tolerancí musí dodržet ČSN 
73 6131-1.
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Speciální dlažební prvky nemají být menší než polovina 
dlažebního prvku používaného v konkrétní dlažbě a mají 
se používat co nejméně.

Vyplňování spár se, vyjma zámkové dlažby, provádí 
současně s kladením dlažebních prvků, aby dlážděná 
plocha získala potřebnou stabilitu. Nestmelený materiál 
se do spár vmete tak, aby spáry byly zcela vyplněny. Před 
zhutněním, musí být výplň spár znovu doplněna.

9.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNI 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku dodáva
ných výrobků tak, aby na staveništi byly k dispozici jen 
materiály, které odpovídají požadavkům smlouvy o dílo 
(viz TKP kap. 1 Všeobecně, čl. 1.5.1).

Dodávka na stavbu se realizuje převzetím zásilky zho
tovitelem od přepravce, případně ve výrobně ve smyslu 
TKP kap. 1. Zásilka musí být provázena dodacím listem, 
ve kterém musí být zejména:

- číslo a datum vystavení,

- název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora,

- název a sídlo odběratele,

- místo určení dodávky,

- předmět dodávky a jakostní třída,

- hmotnost dodávky, počet kusů apod.,

- popř. další požadované údaje.

Zjišťuje se, zda zásilka není poškozena nebo neúplná 
a zda dodané množství, druh a jakost souhlasí s údaji 
uvedenými v dodacím listě.

Pokud nebyl u stanovených výrobků předem předán do
klad o vydaném prohlášení o shodě podle nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., musí být předán nejpozději před první 
dodávkou. Také pro ostatní dodávané stavební výrobky, 
pro které nebyly předem předloženy doklady podle 
metodického pokynu SJ-PK část II/5 včetně příloh 1 až 
3 - Ostatní výrobky, musí být tyto doklady předloženy 
nejpozději před první dodávkou.

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.

Průkazní zkoušky materiálů, stavebních výrobků a prvků 
zajišťuje zhotovitel stavby u výrobce/dovozce.

Předložením dokladů o vydaných Prohlášeních o shodě/ 
/prohlášeních shody včetně všech protokolů s výsledky 
průkazních zkoušek a posouzením splnění kvalitativních 
parametrů prokazuje zhotovitel objednateli/správci 
stavby, že všechny parametry vyhovují technickým

požadavkům, předepsaným v těchto TKP, příp. ZTKP 
stavby. Všechny materiály musí splňovat ustanovení čl. 
9.2. těchto TKP.

Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se 
způsobilostí podle metodického pokynu MP SJ-PK č.j. 
20 840/01-120 část II/3 - Zkušebnictví. Laboratoř musí 
být odsouhlasena objednatelem/správcem stavby.

9.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních materiálů, 
stavebních směsí a hotových vrstev. Kontrolní zkoušky 
zajišťuje zhotovitel za účelem zjištění a prokázání, že 
jakostní vlastnosti stavebních hmot, směsí a hotových 
vrstev odpovídají smluvním požadavkům - zejména 
TKP, příp. ZTKP, dokladům o shodě a průkazním 
zkouškám.

Kontrolní zkoušky musí provádět laboratoř se způso
bilostí podle MP SJ-PK č.j. 20 840/01-120 část II/3 - 
Zkušebnictví (laboratorní činnost) a pozdějších změn. 
Tato laboratoř musí být odsouhlasena objednatelem/ 
/správcem stavby.

Objednatel/správce stavby a jím pověřené osoby mají 
kdykoliv přístup do laboratoří, na staveniště, do skladů 
zhotovitele za účelem kontroly správnosti odběru vzorků, 
kontroly zkoušek a měření. Zhotovitel je povinen čas, 
místo konání zkoušky nebo měření objednateli/správci 
stavby včas oznámit. Jestliže se objednatel/správce 
stavby k odběru nebo zkoušce nedostaví, může zho
tovitel zkoušku přesto provést. Zhotovitel pak předá 
objednateli/správci stavby výsledky zkoušky nebo 
měření písemně a objednatel/správce stavby je musí 
považovat za správné.

Výsledky zkoušek musí zhotovitel předkládat objednateli/ 
/správci stavby průběžně bez prodlení. Protokoly zkou
šek se evidují v laboratorním deníku a jsou součástí sta
vebního deníku a dokladů pro odsouhlasení a převzetí 
prací.

a) materiály používané pro ložnou vrstvu a spáry:

- těžené kamenivo - ověřuje se zrnitost a podíl 
odplavitelných částic, které musí vyhovovat 
ČSN 73 6131-1 v četnosti 1 zkouška na každých 
500 m3.

- malty - zkoušky se provádí v souladu s ČSN 
72 2430 - 1 až 5. Během výroby se soustavně 
kontroluje jakost výchozích hmot a čerstvá malta 
tj. zpracovatelnost, složení směsi, obsah vzduchu, 
pevnost v tlaku popř. rozmísitelnost a přilnavost. 
Četnost zkoušek ve výrobně určí objednatel/ 
/správce stavby.

- výplň spár - se provádí v závislosti na materiálu 
použitých dlažebních prvků a musí odpovídat po
žadavkům ČSN 73 6131-1. U zálivek asfaltových 
se zkouší i zvláštní fyzikálně mechanické vlast
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nosti (odolnost proti účinkům NaCl a ropným 
produktům). Vlastnosti zálivek za horka musí být 
v souladu s EN 14 188-1. Druh a rozsah zkoušek 
pro zálivky za studená stanoví ZTKP.

b) dlažební prvky:

- kostky a dlaždice z přírodního kamene - kontrolují 
se fyzikální a mechanické vlastnosti horniny podle 
ČSN 72 1800, přičemž pro výrobu dlažebních a ob
kladových desek jsou závazné pevnost v tlaku za 
ohybu a součinitel mrazuvzdornosti. Zkoušení se 
řídí ustanoveními ČSN 72 1151. Odběr vzorků se 
řídí ustanoveními ČSN 72 1152. Dále se kontro
lují rozměry, povrchová úprava a mezní odchylky 
tvaru popř. zvláštní vlastnosti (barevnost), podle 
ustanovení ČSN 72 1810, ČSN EN 134!,ČSNEN 
1342, ČSN 72 1820, kterou z části nahrazuje výše 
citovaná ČSN EN 1341 a ČSN 72 1850.

- dlažební prvky z betonu - kontroluje se pevnost 
v tlaku a odolnost vůči mrazu a chemickým roz
mrazovacím prostředkům 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.

Hotová úprava se kontroluje se zaměřením na způsob 
užívání a užitnou hodnotu podle ČSN 73 6131-1 tab. 6.

Kontroluje se rovnost povrchu, příčný sklon, šířka a vy
plnění spár a tloušťka ložné vrstvy.

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr
nosti zkoušek zhotovitele, je objednatel/správce stavby 
oprávněn provádět zkoušky podle vlastního systému 
jakosti a to ve vlastní laboratoři nebo je zadává u jiné 
nezávislé laboratoře.

Pro hrazení nákladů na zkoušky platí kap. 1 TKP - 
Všeobecně, čl. 1.6.1.3 e).

9.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky od parametrů jsou specifikovány 
v ČSN 73 6131-1 tah. 6. Odlišné hodnoty musí být spe
cifikovány v dokumentaci, případně ZTKP.

Nerovnost povrchu se kontroluje v podélném směru latí 
délky 4m, v příčném směru latí délky 2m a u ploch v li
bovolném směru latí délky 4m 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 zvláštní 
opatření (např. přísady). K tomu zhotovitel zpracuje tech
nologický předpis, který před zahájením prací předloží 
k odsouhlasení objednateli/správci stavby.

9.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

9.8.1 Odsouhlasení prací

Odsouhlasení je nutné zejména pro:

- zahájení následujících prací, které na posuzované 
práce navazují, nebo je zakryjí,

- potvrzení měsíčních plateb za provedené práce.

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci stavby písemnou formou. K žádosti 
se předkládají doklady prokazující řádné provedení 
zhotovovacích prací, a to zejména:

- výsledky kontrolních zkoušek a měření a jejich po
rovnání s ustanoveními smlouvy o dílo,

Tab. č. 1 - Kontrolní zkoušky

Materiál/výrobek Název zkoušky Metodika Počet měření Poznámka

Těžené kamenivo Zrnitost
Podíl odplavitelných částic

ČSN 72 1172
ČSN 72 1173

1 zk./500m’ ČSN 73 6131-1

Malty Jakost a rovnoměrnost kvality, 
pevnost v tlaku

ČSN 72 2430-1 až 5 2 zk./po dobu výroby, min. 3 zk./rok Speciální malty pro výplň 
spár a ložnou vrstvu

Kostky a dlaždice z přírodního 
kamene

Vlastnosti CSN EN 1341
CSN EN 1342

Min. 1 vzorek na každých 
započatých 100t.

Lze nahradit kontrolní 
zkouškou výrobce

Dlažební prvky z betonu Vlastnosti
Odolnost proti CHRL"

ČSN 72 3210
ČSN 73 1326

3 sady/dodávku (1 sada=3 dlaždice)
3 sady/dodávku (1 sada=3 dlaždice)

ČSN 73 6131-1

Výplň spár
Zálivky za horka

Kvalita vyplnění spár
Vlastnosti materiálu

ČSN 73 6131-1
ČSN EN 14188-1

Na celém objektu
Podle uvedené EN

Provádí se vizuálně
Norma je v návrhu

1) Zkoušky se provádějí podle CSN 73 6131-1 v četnosti I zkouška na 1 objekt, nejméně však na 2 500 m2 hotového krytu.
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- doklady o kvalitě zabudovaných stanovených vý
robků podie zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozděj
ších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,

- doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a MP SJ-PK 
č.j. 20 840/01-120 část II/5 - Ostatní výrobky,

- výsledky kontrolních měření,

- změřené výměry,

- všechny ostatní doklady požadované smlouvou 
o dílo a obecně závaznými předpisy nebo objed
natelem/správcem stavby.

Uvedené doklady se přikládají k žádosti, pokud nebyly 
předloženy dříve.

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

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

Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele 
vyplývající ze smlouvy o dílo.

9.8.2 Převzetí prací

Převzetí prací se provede pro celé dílo (stavba pozemní 
komunikace) nebo pouze stavba dlážděných krytů.

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení 
předá zhotovitel objednateli/správci stavby přejímací 
doklady v rozsahu přiměřeně odpovídajícímu TKP 
kap. 1 - Všeobecně (či. 1.7.2) tj. zejména stavební de
ník a zprávu o hodnocení jakosti díla. Její přílohou je 
dokumentace prokazující kvalitu použitých materiálů 
a protokoly o zkouškách a měřeních.

Objednatel/správce stavby příp. jím pověřená právnická 
nebo fyzická osoba provede celkové hodnocení provede
ných prací a porovnání výsledků s požadavky smlouvy 
a této kapitoly TKP. Podkladem pro celkové hodnocení 
je také výsledek vizuálního posouzení provedeného 
objednatelem/správcem stavby, výsledky zkoušek ob
jednatele, zpráva o hodnocení jakosti zhotovitele a vy
jádření objednatele/správce stavby k činnosti zhotovitele. 
Celkové hodnocení prací předá objednatel následnému 
správci pozemní komunikace a příp. i zhotoviteli.

9.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Na konci záruční doby odchylky musí vyhovět stano
veným (přípustným) tolerancím a musí být zachována 
funkčnost odvodnění.

9.10 EKOLOGIE

Obecné požadavky jsou uvedeny v kap. 1. TKP.

Při provádění prací musí být dodrženy podmínky sta
novené dokumentací a stavebním povolením. Zvláštní 
pozornost musí být věnována otázce hlučnosti při na
sazení stavebních strojů s přihlédnutím k charakteru 
okolní zástavby.

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při ma
nipulaci se škodlivými látkami a následně při likvidaci 
odpadů, postupovat v souladu se zákonem 185/2001 Sb., 
o odpadech a zákonem 254/2001 Sb., o vodách, v plat
ných zněních

9.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

9.11.1 Související normy

ČSN 72 1151 - 1984 Zkoušení přírodního stavebního 
kamene - Základní ustanovení 

ČSN 72 1152 - 1989 Odběr vzorků přírodního staveb
ního kamene

ČSN 72 1512- 1992 Hutné kamenivo pro stavební 
účely. Technické požadavky.
- změna 1 1995

ČSN 72 1800- 1989 Přírodní stavební kámen pro
kamenické výrobky. Technické 
požadavky
- změna a 1990

ČSN 72 1810 - 1987 Prvky z přírodního kamene pro 
stavební účely. Společná ustano
vení.

ČSN 72 1820 - 1991 Obkladové a dlažební desky z pří
rodního kamene 
-oprava 1 1994

ČSN 72 1850- 1969 Obrubníky a krajníky. Společná 
ustanovení
- změna a 1978
- změna b 1987

ČSNEN 1341-2001 Desky z přírodního kamene pro 
venkovní dlažbu - Požadavky 
a zkušební metody. (72 1861) 

ČSNEN 1342-2001 Dlažební kostky z přírodního 
kamene pro venkovní dlažbu
- Požadavky a zkušební metody. 
(72 1862)

ČSN EN 14188-1 v návrhu Výplň spár a zálivky 
-Část 1: Specifikace pro použití 
zálivek za horka

ČSN 72 2430 - 1992 Malty pro stavební účely
- část 1 Společná ustanovení
- část 2 Průmyslově vyráběné 
malty
- část 3 Malty pro zdění, výrobu 
keramických dílců a stykové 
malty
- část 4 Malty pro omítky
- část 5 Speciální malty
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ČSN 72 3000 - 1987 Výroba a kontrola betonových
stavebních dílců. Společná ustano
vení.

ČSN 72 3210 - 1974 Betonové dlaždice 
- změna a 1980 
-zrněna 1 1994

ČSN 73 1215 - 1984 Betonové konstrukce. Klasifikace
agresivního prostředí

ČSN 73 1326- 1985 Stanovení odolnosti povrchu ce
mentového betonu proti působení 
vody a chemických rozmrazova
cích látek.

ČSN 73 6114 - 1995 Vozovky pozemních komunikací.
Základní ustanovení pro navrho
vání

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 povrchu vozo
vek
- změna 1 1996

9.11.2 Související předpisy

Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky ve znění pozdějších před
pisů

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po
zemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů

Vyhláška 163/2002 Sb., kterou se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební 
výrobky

Typizační směrnice Dlážděné kryty vozovek, doprav
ních ploch a nemotoristických ko
munikací, STÚ Praha, 1992.

TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště, 2001
TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 

1995, 2003
TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací, 1995



PŘÍLOHA 1

ÚDRŽBA A OPRAVY KRYTŮ Z DLAŽEB

9.P1.1 ÚVOD

Pojmy údržba a opravy vozovek definuje vyhláška 
č. 104/97 Sb.

Údržba je soubor prací, kterými se komunikace udržuje 
v provozně a technicky vyhovujícím stavu za všech po
větrnostních podmínek a odstraňují se vady a poruchy 
uvedením do původního stavu. Zahrnuje tedy drobné, 
místně vymezené vysprávky krytu, např. odstranění 
vypadlých nebo usazení uvolněných dlažebních dílců.

Souvislá údržba obsahuje rozsáhlejší práce v souvislých 
úsecích sloužící k obnově nebo zlepšení původních 
vlastností krytu, rovnosti, atp. Patří sem rovněž obnova 
utěsnění spár.

Opravy jsou stavební úpravy, při kterých se zachovává 
vnější ohraničení stavby, ale zlepšují její parametry 
a zvyšuje bezpečnost. Patří sem např. opravy podélných 
nerovností vozovky, opravy poklesů a opravy uvolněných 
dlažebních dílců, nerovnosti na spárách atp. Rovněž sem 
patří překrytí původního krytu z dlažeb jiným krytem 
např. z asfaltových hutněných vrstev.

Rekonstrukce krytu. Pro účely těchto TKP je rekon
strukcí krytu nazývána oprava, při které se vyměňuje 
(příp. i rozšiřuje) kryt v celé tloušťce v ucelených úse
cích. Při rekonstrukci krytu se nemusí zachovat vnější 
ohraničení stavby.

Tato příloha stanoví podmínky pro údržbu, opravy a re
konstrukce krytů z dlažeb.

Pro materiály, výrobu a pokládku dlažebních dílců 
a systémů pro opravy a údržbu platí příslušné články 
této kap. TKP.

Vady mohou zasahovat větší, eventuelně celou plochu 
úseku pozemní komunikace nebo se mohou vyskytovat 
jen lokálně. Návrh rozsahu a způsobu uprav dlážděných 
krytů vozovek musí vycházet z podrobné znalosti stavu 
krytu, z inventarizace poruch, diagnostického průzkumu 
a stanovení příčin poruch.

Pokud se na stavební práce, uvedené v této příloze, ne
vztahuje povinnost vydání stavebního povolení a/nebo 
se jedná o opravy nebo udržovací práce ve smyslu § 14 
vyhlášky 104/97 Sb., kdy postačí pouze ohlášení sta
vebnímu úřadu, připouští se vypracování zjednodušené 
dokumentace. Náležitosti zjednodušené dokumentace 
určí objednatel podle potřeb údržby nebo oprav (viz 
Směrnice pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla po
stačí pouze specifikace rozsahu prací a požadavků ob
jednatele s potřebným technickým popisem prací, která 
se ve smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. 
Technický popis a požadavky na dodržování kvality

musí odpovídat této kapitole TKP, ČSN a příslušným 
technickým předpisům.

Dokumentace/specifikace prací musí vždy obsahovat 
popis vad, rozsah a hloubku na jakou bude oprava pro
vedena a specifikaci materiálů.

Údržba a některé opravy se obvykle provádí za částeč
ného omezení silničního provozu. Proto zhotovitel do
hodne předem dopravní omezení. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pravidla bezpečnosti práce (TKP kap. 1 čl. 
1.8.7, 1.8.8. a 1.9.5.1) a omezit vliv silničního provozu 
na jakost prací. Práce se musí organizovat tak, aby doba 
nutného omezení dopravy byla co nejkratší. Opravy vět
šího rozsahu a rekonstrukce se provádí za uzavřeného 
silničního provozu.

Při opravách je potřeba zabezpečit bezprostřední návaz
nost jednotlivých kroků technologického postupu prací 
tak, aby omezení dopravy bylo co nejkratší. Přesné 
podmínky postupu prací, navržené zhotovitelem, musí 
být součástí harmonogramu, předloženého jako součást 
nabídky.

Překrytí krytů z dlažeb krytem z asfaltových hutněných 
vrstev, se s ohledem na možnost prokopírování spár pro
vádí v min. tl. 12cm.

9.P1.1.1 Názvosloví

Názvosloví odpovídá čl. 9.1.1 této kapitoly TKP.

9.P1.1.2 Způsobilost

Údržbu, souvislou údržbu, opravy krytů z dlažeb nebo 
z dílců zajišťuje majetkový správce (vlastník) pozemní 
komunikace obvykle vlastními složkami. Opravy 
a rekonstrukce zajišťuje majetkový správce (vlastník) 
obvykle prostřednictvím zhotovitele, který splňuje pod
mínky podle čl. 9.1.2. této kapitoly TKP.

9.P1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Pro stavební materiály na údržbu, opravy a rekonstrukce 
platí přiměřeně požadavky uvedené v čl. 9.2. této kapitoly 
TKP s přihlédnutím k rozsahu prací. Pro překrytí krytů 
z dlažeb krytem z jiných materiálů, platí příslušné kapi
toly TKP a příslušné ČSN (podle druhu krytu).



9.P1.10 EKOLOGIE9.P1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

Pro údržbu, opravy a rekonstrukce platí zásady uvedené 
v čl. 9.3. této kapitoly TKP. Při opravách a rekonstrukcích 
se postupuje v souladu s dokumentací a technologickým 
předpisem zpracovaným zhotovitelem a schváleným ob
jednatelem.

9.P1.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Dodávka a skladování materiálů pro údržbu, musí od
povídat, v rozsahu prováděných prací, požadavkům čl. 
9.4. této kapitoly TKP. Dodávka a skladování pro opravy 
a rekonstrukce musí odpovídat čl. 9.4. této kapitoly TKP. 
Přesný rozsah se dohodne s objednatelem.

Obecně platí požadavky, které jsou uvedeny v kap. 1 
Všeobecně TKP a v čl. 9.10. této kapitoly TKP.

9.P1.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY 
A PŘEDPISY

Seznam všech platných norem a předpisů je uveden v čl. 
9.11. této kapitoly TKP.

9.P1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Odebírání vzorků při údržbě, opravách a rekonstrukcích 
musí odpovídat přiměřeně požadavkům čl. 9.5. této ka
pitoly TKP. Přesný rozsah se dohodne s objednatelem 
s přihlédnutím k objemu prací.

9.P1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky při údržbě, opravách a rekonstruk
cích musí odpovídat požadavkům čl. 9.6. této kapitoly 
TKP.

9.P1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení při údržbě, opravách a rekonstruk
cích dlážděných krytů musí odpovídat požadavkům čl. 
9.7. této kapitoly TKP.

9.P1.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Převzetí prací při údržbě krytů z dlažeb provedených 
vlastními složkami majetkového správce musí být pro
vedeno obecně vedoucím příslušné složky majetkového 
správce.

Pro odsouhlasení a převzetí prací při opravách a rekon
strukcích krytů z dlažeb provedených pro majetkového 
správce zhotovitelem (právnickou nebo fyzickou osobou) 
platí obecně požadavky uvedené v čl. 9.8. této kapitoly 
TKP.

9.P1.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Pravidelné sledování deformací při údržbě, opravách 
a rekonstrukcích není požadováno.
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