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10.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
1 TKP - Všeobecně.
Práce obsažené v kap. 10 zahrnují zřízení obrubníků, 
krajníků chodníků a dopravních ploch ve shodě s uspo
řádáním, rozměry a podrobnostmi uvedenými na výkre
sech dokumentace stavby a požadavky určenými 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP a ZTKP).

10.1.1 Obrubníky a krajníky

Druh obrubníků nebo krajníků určuje dokumentace 
stavby. Tato kapitola stanovuje požadavky na obrubníky 
a krajníky z prefabrikovaných dílců nebo monolitické 
z cementového betonu a asfaltových směsí. Prefabri
kovanými dílci se zde rozumí dílce z betonu, různých 
konglomerovaných směsí a přírodního kamene vyro
bené ve výrobnách.

Půdorysně zaoblené tvary se vytvoří obloukovými dílci 
(koutovými, nárožními). Pokud to dokumentace stavby 
dovoluje, lze nahradit oblouky polygonovými segmenty.

10.1.2 Chodníky a dopravní plochy

Podkladní vrstvy a kryt chodníků a dopravních ploch jsou 
určeny dokumentací stavby. V následujících odstavcích se 
uvádějí technické a kvalitativní požadavky na kryty 
z běžných cementobetonových dlaždic, zámkové dlažby, 
z dlažebních kostek z přírodního kamene, z vegetačních 
dílců, z cementového betonu, ze železobetonových panelů, 
asfaltových směsí a litého asfaltu.

10.1.3 Staničení a mezníkování

Osazování slaničníků se provádí podle pasportizace 
silniční sítě. Mezníky, kterými se vyznačují pozemkové 
hranice pozemní komunikace, se osazují v lomových 
bodech hranice ve vzdálenostech max. 100m.

10.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLU

10.2.1 Obrubníky a krajníky
Prefabrikované obrubníky a krajníky všech typů musí 
splňovat ustanovení ČSN 72 1850. Betonové obrubníky 
a krajníky musí dále vyhovovat ON 72v3135 a kamenné 
obrubníky a krajníky musí vyhovovat ČSN 72 1851. Pro 
konglomerované obrubníky platí přiměřeně ON 72 3135.

Materiály pro obrubníky z monolitického betonu (beto
nované na místě) musí svými vlastnostmi odpovídat 
kap. 18 TKP (Beton pro konstrukce) a ustanovením 
ČSN P ENV 206, kap. 6, zvláště s ohledem na působení 
mrazu a chemických rozmrazovacích prostředků.

Asfaltové obrubníky jsou vyráběny z asfaltových obalo
vaných směsí a to z asfaltového betonu nebo litého 
asfaltu. Jejich kvalita a složení má přiměřeně odpovídat 
ustanovením ČSN 73v6149 pro asfaltový beton jemný 
pro obrusné vrstvy a ČSN 73 6150 pro litý asfalt. Před 
zahájením prací je stavební dozor oprávněn požadovat 
technologický předpis a zkušební pokládku obrubníku 
ze stejné směsi a stejným technickým vybavením jakého 
bude použito na stavbě.

10.2.2 Chodníky a dopravní plochy
Cementobetonová dlažba z běžných dlaždic, zámková 
dlažba a polovegetační tvárnice musí odpovídat pod
mínkám stanoveným ON 73 6130. Dlažební kostky z pří
rodního kamene musí splňovat podmínky ON 72 1815, 
vegetační dílce musí splňovat podmínky ČSN 73 6055 
a železobetonové panely ON 73 6129.

Litý asfalt typu LAP (pískový), LAJ (jemný), LAS 
(střednězmný) a LAH (hrubozmný), použitý pro kryt 
chodníků a dopravních ploch, musí svým složením a kvali
tou odpovídat ČSN 73 6150. Asfaltový beton kteréhokoliv 
typu musí svou kvalitou odpovídat ČSN 73 6149.

Cementový beton pro kryt chodníků a dopravních ploch 
musí svým složením a kvalitou odpovídat podmínkám 
stanoveným v kap. 18 TKP a ustanovením 
ČSN P ENV 206, kap. 6, zvláště s ohledem na působení 

mrazu a rozmrazovacích chemických prostředků. Pro 
výrobu směsi je možno použít pouze kvalitních 
portlandských cementů nebo cementů silničních.

10.2.3 Staničení a mezníkování
Kamenné mezníky a staničníky musí svým provedením 
a kvalitou odpovídat ČSN 72 2518.

Betonové mezníky a staničníky musí svým tvarem, 
rozměry a materiálem odpovídat ON 73 6395. 

Dopravní značky (D 41 Kilometrovník podle vyhl. 
99/1989 Sb) musí odpovídat ČSN 01 8020. Pro dálnice 
a silnice I. a II. třídy musí být tyto značky v reflexní 
úpravě. Požadavky na tento typ staničení jsou uvedeny 
v kap. 14 TKP - Dopravní značení.

10.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

10.3.1 Obrubníky a krajníky

10.3.1.1 Obrubníky a krajníky prefabrikované 

Osazování obrubníků a krajníků se provádí do zavlhlé 
betonové směsi, pokud dokumentace stavby neurčuje 
jinak. Tloušťka lože a boční opěra musí odpovídat doku
mentaci stavby. Spáry mezi čely obrubníků a krajníků 
nesmějí být větší než 10 mm a vyplňují se betonem nebo 
cementovou maltou požadovanou dokumentací stavby.

Podklad pro osazování musí být pevný, řádně zhutněný.
Prvých 7 dní po osazení se provádí ošetřování pod
kladního betonu a výplně spár podle ČSN 73 2400.

10.3.1.2 Obrubníky a krajníky monolitické 

Monolitické obrubníky a krajníky mohou být beto
novány speciálním finišerem nebo do bednění. Tvar 
bednění udává dokumentace stavby, materiál bednění 
musí zaručovat hladké lícní plochy. Svrchní plocha 
betonu musí být vyhlazena.

Podklad pro betonáž musí být pevný, řádně zhutněný.

Hutnění se provede běžnými hutnícími metodami tak, 
aby bylo dosaženo maximální objemové hmotnosti. 
Pracovní záběr musí končit výhradně dilatační spárou. 
Dilatační spáry jsou kolmé k podélné ose obrubníku 
nebo krajníku a zřizují se v úrovni dilatačních spár 
přilehlé betonové vozovky, avšak v maximální vzdá
lenosti 5 m. Úpravu a výplň dilatačních spár předepisuje 
dokumentace. Výplň spár musí být provedena ke spoko
jenosti stavebního dozoru.
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Prvýchv7 dní po betonáži se provádí ošetřování betonu 
podle ČSN 73 2400 (zakrývání a kropení).

10.3.1.3 Obrubníky asfaltové
Pokládka asfaltových obrubníků se provede speciálním 
finišerem. Obalovaná směs při pokládce musí mít teplo
tu min. 140°C. Obrubníky jsou pokládány na ložnou 
nebo obrusnou živičnou vrstvu vozovky opatřenou 
spojovacím postřikem.
Asfaltové obrubníky se kladou bez dilatačních spár. 
Pracovní záběr musí končit svislou plochou kolmou 
k podélné ose obrubníku. Před další pokládkou se styčná 
plocha prohřeje, aby bylo zaručeno dokonalé spojení 
starého a nového materiálu. Obrubníky musí být dobře 
zhutněny v celém svém průřezu, povrch musí být bez 
trhlin, děr nebo otvorů.

Provedení asfaltových obrubníků se musí řídit techno
logickým předpisem vypracovaným zhotovitelem 
a schváleným stavebním dozorem.

10.3.2 Chodníky a dopravní plochy

10.3.2.1 Kryt dlážděný
Způsob pokládky cementobetonové dlažby a kamenné 
dlažby stanoví ON 73 6130.

Vegetační dílce se osazují na odvodněnou zemní pláň. 
Je-li v podloží propustná zemina, není třeba odvodnění 
provádět. Osazené tvárnice se zasypou ornici a zatrávní. 
Postupuje se podle ČSN 73 6055.

Pro zřizování dlažeb libovolných typů platí příslušná 
ustanovení ON 73 6130 a TSm dlážděné kryty vozovek, 
dopravních ploch a nemotoristických komunikací.

Montáž betonových panelů sev provádí podle zásad 
uvedených v ON 73 6129 a TP Železobetonové panely 
pro provizorní vozovky. Betonové panely se ukládají na 
pevný urovnaný podklad, který je upraven do náležitého 
příčného sklonu podle dokumentace stavby. Uložení 
panelů na pískovém podkladu (tl. podle dokumentace) 
musí být po celé ploše a styčné hrany musí být v jedné 
rovině. Spáry mezi panely se vyplní pískem s ev. asfalto
vou zálivkou nebo cementovou maltou. Panely se pro 
svoji hmotnost osazují zvedacími mechanizmy.

10.3.2.2 Kryt z asfaltové směsi
Litý asfalt lze rozprostírat na suchý betonový podklad 
při vytvoření izolační mezivrstvy nebo přímo na živičný 
podklad. Typ izolační vrstvy stanoví dokumentace 
stavby nebo stavební dozor. Při výrobě směsi litého 
asfaltu, jeho dopravě a rozprostírání je třeba dodržovat 
ustanovení ČSN 73 6150. Rozprostírání může být 
strojní nebo ruční, výsledný povrch litého asfaltu musí 
být opatřen zdrsňujícím posypem z drobného kameniva 
podle ČSN 73 6150, který se za tepla zaválcuje do 

povrchu.
Asfaltový beton lze pokládat na vrstvu cementového 
betonu, vrstvu kameniva zpevněného cementem nebo 
na zhutněnou vrstvu nestmeleného drceného kameniva. 
Tyto vrstvy se opatří živičným infiltračním postřikem. 
Rozprostírání se provede technologií určenou ZTKP. 
Technologii hutnění a ostatní podmínky pokládky 
stanoví ČSN 73 6149 Asfaltový beton pro kryty vozo
vek. Ručního rozprostření může být použito pouze se 
svolením stavebního dozoru.

10.3.2.3 Kryt z cementového betonu
Provádění krytů chodníků a dopravních ploch z cemen
tového betonu se řídí ustanoveními ČSN 73 6171 plat
nými pro vozovky skupiny IV. Betonáž se provádí 
finišerem nebo ručně na řádně zhutněný podklad z drce
ného nebo těženého kameniva. Hutnění se provádí 
běžnými hutnícími metodami tak, aby bylo dosaženo 
maximální objemové hmotnosti. Pro lepší zpra
covatelnost směsi je možné použít různých plasti- 
fikačních přísad odsouhlasených stavebním dozorem. 
Vzdálenost a rozmístění dilatačních spár a oddělovací 
vložky určuje dokumentace. Nemá být větší než 25-ti až 
30-ti násobek tloušťky vrstvy. Dilatační spáry se vytvá
řejí vkládáním oddělovacích vložek nebo dodatečným 
prořezáváním ztvrdlého betonu.

Prvých 7 dní po skončení betonáže je nutné provádět 
ošetřování betonu podle ČSN 73 2400.

10.3.3 Staničení a mezníkování
Kamenné nebo betonové staničníky a mezníky se osazu
jí do vykopaných jamek a zabetonují se betonem B 10 
nebo se uklínují kamenem a zasypou vybranou zemi
nou, která se zhutní. Úpravu předepisuje dokumentace 
stavby. Hloubka jejich zapuštění do terénu je taková, 
aby nadzemní část u kilometrovníků byla 0,70 m a u 
mezníků 0,10 m. Po zahrnutia urovnání terénu se vyční
vající část nabílí vápenným mlékem.

Pro kilometrovníky jako dopravní značky platí kap. 14 
TKP - Dopravní značení.

Pro osazování staničníků a mezníků všech typů platí 
Sborník technických řešení část S 6.3 - Staničení, mez
níkování, drobné prvky.

10.4 DODÁVKA, SKLADpVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Při výrobě staveništních prefabrikátů se postupuje podle 
kap. 18 TKP. Kvalitu prefabrikátů zhotovených ve vý
robnách musí zhotovitel prokázat certifikátem auto
rizované zkušebny. Prefabrikáty dodávané i staveništní 
musí být uskladněny tak, aby nedošlo k jejich poško
zení.

Pro dodávky, skladování a průkazní zkoušky prací 
v kap. 10 platí ustanovení čl. 7.4, 8.4, 9.4 a 18.4 TKP.

10.5 ODEBÍRÁNÍ VZORK^
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Odběr vzorků a kontrolní zkoušky betonu na místě beto
novaných obrubníků se provádí podle kap. 18 TKP. Pro 
chodníky a dopravní plochy z cementového betonu platí 
pro odběr vzorků a kontrolní zkoušky ustanovení 
ČSN 73 6171.

Pro zkoušení hotové úpravy živičných vrstev chodníků 
a dopravních ploch platí CSN, podle které byla vrstva 
zřízena.

Zkoušky materiálu pro asfaltové obrubníky se provádějí 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako u ploš
ných úprav z asfaltového betonu kromě vývrtů na hoto
vém díle.
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10.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Polohové a výškové umístění obrubníků prefabri
kovaných, monolitických i živičných musí odpovídat 
dokumentaci stavby s tolerancí ±10 mm. Průběh vidi
telných hran musí být plynulý bez viditelných nerovností 
a ke spokojenosti stavebního dozoru. Obloukové části 
prefabrikovaných obrubníků a obrubníků betonovaných 
do přímých forem lze nahradit přímými úseky, jejichž 
délku předepíše dokumentace stavby nebojí určí stavební 
dozor. V tom případě se povolená odchylka vztahuje na 
vytvořené lomové body.

Rovinnost dokončeného povrchu chodníků a doprav
ních ploch s libovolným krytem se kontroluje latí délky 
4,0 m. Hloubka nerovností pod volně položenou latí 
nesmí překročit 10 mm, odchylka příčného sklonu 
předepsaného dokumentací stavby nesmí být větší než 
0,5 %, v žádném případě však nesmí dojít k vytváření 
kaluží. Dlážděné kryty chodníků a dopravních ploch 
musí vyhovovat podmínkám stanoveným ON 73 6130. 
Odchylka tlouštky krycích a podkladních vrstev u živič
ných a monolitických úprav nesmí překročit hodnoty 
předepsané ČSN nebo ON, podle které byla vrstva zřízena.

10.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Betonáž obrubníků, chodníků a dopravních ploch 
z cementového betonu lze provádět pouze v období, kdy 
průměrná denní teplota v průběhu posledních tří dnů 
neklesla pod 5°C a minimální noční teplota neklesla pod 
0°C.
Kladení obrubníků, dlažby chodníků a dopravních 
ploch do betonového lože lze provádět pouze v období, 
kdy průměrná denní teplota v průběhu posledních tří 
dnů neklesla pod 5°C při použití portlandských cementů 
a pod 8°C při použití směsných cementů. Noční teploty 
však nesmějí klesnout nikdy pod 0°C.
Dlažbu do lože z nestmelených materiálů lze provádět 
pouze tehdy, neklesne-li noční i denní teplota pod bod 
mrazu a současně za podmínky, že podklad, na který je 
kladena, není promrzlý.
Pokládka živičných obrubníků a živičných vrstev 
chodníků a dopravních ploch může být prováděna při 
venkovní teplotě min. 5°C, v posledních 24 hodinách 
nesmí však teplota klesnout pod 3°C. V podzimním 
období se doporučuje teplota ovzduší min. 10°C ve 
stínu. Toto teplotní omezení neplatí pro litý asfalt.

10.8 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. Případné 
odchylky musí být předem dohodnuty a odsouhlaseny 
stavebním dozorem. Kvalita provedených prací musí 
odpovídat příslušným ustanovením této kapitoly. 
Kontrolní zkoušky dokončených prací se provádějí 
v rozsahu stanoveném závaznými předpisy, které jsou 
uvedeny v odstavci 10.5 pro jednotlivé druhy prací.

10.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

10.10 EKOLOGIE

Není požadováno.

10.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

10.11.1 Související normy
ČSN 01 8020 - 1990, Dopravní značky na pozemních 

komunikacích (1.10.1991)
vON 72 1815 - 1988, Dlažební kostky (1.6.1989)
ČSN 72 1850 - 1967, Obrubníky a krajníky. Společná 

ustanovení (1.1.1969)
- změna a (1.9.1978)
- změna b (1.8.1987)

ČSN 72 1851 - 1966, Kamenné obrubníky a krajníky.
Technické požadavky (1.1.1969)

- změna a (1.11.1977)
- změna b (1.10.1978)

ČSN 72 2518 - 1959, Kamenné měřické značky,
staničníky, hraničníky, směrové 
a zábradelní kameny (1.7.1959)

- změna a (1.5.1977)
ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola betonových 

konstrukcí (1.1.1989)
- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)

Částečně nahrazena
ČSN 27 8540 - 1990, Stroje pro výrobu a přepravu

betonových směsí používaných 
ve stavebnictví. Automíchače 
a autopřepravníky. Názvosloví 
a technické požadavky
(1.6.1991)

ON 72 3135 - 1966, Betonové obrubníky a krajníky.
Technické požadavky (1.1.1969)

ČSN 73 6055 - 1991, Parkoviská osobných vozidiel 
z vegetačných dielcov
(1.3.1992)

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

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

ČSN 73 6149 - 1991, Asfaltový betón na kryty vozo
viek (1.5.1992)

ČSN 73 6150 - 1974, Litý asfalt pro vozovky a zpevně
ní (1.6.1975)

- změna a (1.3.1978)
- změna b (1.4.1978)
- změna c (1.1.1988)
- změna 4 / 9.1992

ČSN 73 6160 - 1986, Zkoušení živičných směsí 
(1.3.1988)

ČSN 73 6171 - 1989, Stavba cementobetónových 
krytov vozoviek (1.1.1991)

- změna 1 (1.9.1992)
ON 73 6395 - 1979, Traťové značky. Staničníky

a mezníky ČSD. Tvary, rozmě
ry a umístění (1.7.1980)

10.11.2 Související předpisy
Tsm Dlážděné kryty vozovek, dopravních

ploch a nemotoristických komu
nikací (1.5.1992)

TP Železobetonové panely pro provizorní
vozovky (1.5.1992)

STŘ S 6.3 Vybavení a příslušenství silnic (1.9.1989)
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