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5.1 ÚVOD

5.1.1 Všeobecně

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta-
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap.
1 TKP – Všeobecně. Použití kapitoly 5 TKP je možné 
pouze společně s kapitolou 1 TKP. Příloha kapitoly 5 
TKP má stejnou závaznost jako text vlastní kapitoly.

TKP jsou vydány v tištěné formě (MD) a na elektronic-
kém nosiči CD-ROM (ČKAIT). V případě náhodných 
odlišností platí ustanovení tištěného vydání.

Tato kapitola obsahuje požadavky na materiály, technolo-
gické postupy, výrobu a zkoušky při provádění podklad-
ních vrstev při výstavbě, opravách a údržbě pozemních 
komunikací 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 údržby a oprav podklad-
ních vrstev jsou uvedeny v příloze 1.

Podkladní vrstvy a materiály pro podkladní vrstvy musí 
podle jednotlivých technologií splňovat požadavky stano-
vené v ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN EN 14227-1, 
-2, -3, -4, -5, -10, -12, -13, -14, ČSN 73 6124-1, -2, ČSN 
73 6126-1, -2, ČSN 73 6127-1, -2, -3, -4, příp. příslušných 
TP MD.

Pro tuto kapitolu platí všechny pojmy, ustanovení, poža-
davky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP – Všeobecně.

Základní definice a pojmy jsou dále uvedeny v kapitole
3 ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, ČSN EN 14227-1, 
-2, -3, -4, -5, -10, -12, -13, -14, ČSN 73 6124-1, -2, ČSN 
73 6126-1, -2, ČSN 73 6127-1, -2, -3, -4.

Tyto TKP navazují na ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, 
ČSN EN 14227-1, -2, -3, -4, -5, -10, -12, -13, -14, ČSN 
73 6124-1, -2, ČSN 73 6126-1, -2, ČSN 73 6127-1,-2, -3, 
-4, TP 93, TP 94, ČSN 73 6133 a další TP MD, případně 
na jiné technické normy a předpisy, na které jsou v jed-
notlivých ustanoveních TKP příslušné odkazy a stano-
vena jejich úplná nebo omezená závaznost pro definování
požadavků na hmoty, materiály, provádění prací, zkou-
šení a další činnosti související s podkladními vrstvami 
na stavbách pozemních komunikací.

5.1.2 Rozsah použití

Podkladní vrstvy tvoří spodní část konstrukce vozovky 
pozemní komunikace, nemotoristické komunikace, zpev-
něné příp. nezpevněné krajnice nebo dopravní a jiné plo-
chy, 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 kalový zákryt podle TKP, 
kap. 27. 

Kapitola 5 TKP obsahuje:

A) Silniční podklady z nestmelených vrstev:

– mechanicky zpevněné kamenivo podle ČSN EN 
13285 a ČSN 73 6126-1,

– vibrovaný štěrk podle ČSN 73 6126-2,

– štěrkodrť podle ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1,

– štěrkopísek podle ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1,

– mechanicky zpevněná zemina podle ČSN EN 
13285 a ČSN 73 6126-1;

B) Podklady z vrstev stmelených hydraulickými po-
jivy:

– vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy 
s použitím různých druhů pojiv podle ČSN EN 
14227-1, -2, -5, -10, -12, -13, ČSN 73 6124-1,

– vrstvy ze směsí stmelených popílkem podle ČSN 
EN 14227-3, -4, -14, TP 93 a ČSN 73 6124-1,

– mezerovitý beton podle ČSN 73 6124-2,

– asfaltocementový beton podle ČSN 73 6127-3 (není 
podkladní vrstva);

Poznámka: Pro podkladní beton platí také ČSN EN 13877-2 a ČSN EN 206-
1, pro válcovaný beton ČSN EN 14227-1 a ČSN 73 6124-1.

C) Podklady z prolévaných vrstev:

– štěrk částečně vyplněný cementovou maltou podle 
ČSN 73 6127-1,

– penetrační makadam podle ČSN 73 6127-2,

– kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí podle 
ČSN 73 6127-4;

D) Podklady z recyklovatelného asfaltového materiálu 
podle TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162;

E) Podklady z asfaltových hutněných vrstev (jsou zpra-
covány v kapitole 7 TKP).

Návrhy speciálních technologií podkladních vrstev jsou 
obsaženy v ZDS (zadávací dokumentaci stavby), např. 
v ZTKP (zvláštních technických kvalitativních pod-
mínkách stavby) a/nebo RDS (realizační dokumentaci 
stavby) a zhotovitel na ně musí vypracovat technologický 
předpis, který předloží k odsouhlasení objednateli.

5.1.3 Stavební zásady

Podkladní vrstvy jsou součástí konstrukce pozemních 
komunikací podle čl. 5.1.1 těchto TKP, zajišťující roz-
nášení dotykových tlaků vozidel do podloží a ochranu 
podloží proti promrzání a podle druhu mohou mít i fil-
trační funkci.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Volba tloušťky a druhu podkladních vrstev závisí na do-
pravním zatížení a významu komunikace, dostupných 
zdrojích materiálu a je určena v ZDS.

5.1.4 Systém jakosti

5.1.4.1 Všeobecně

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti 
při výrobě směsí a provádění podkladních vrstev podle 
metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací MP SJ – PK č.j. 20840/01-120, část II/4, ve 
znění pozdějších změn (úplné znění Věstník dopravy č. 
14-15/2005). 

Zhotovitel dále musí prokázat způsobilost v oblasti zku-
šebnictví a laboratorní činnosti podle téhož MP, část II/3 
a podle TKP kapitoly 1.

5.1.4.2 Zajištění jakosti

Jakost výroby a dopravy směsí pro podkladní vrstvy je 
považována za zajištěnou, jsou-li v praxi splněny poža-
davky SJ-PK, Obchodních podmínek staveb PK, ZDS 
a příslušných ustanovení této kapitoly TKP.

5.1.4.3 Způsobilost zhotovitele 

Zhotovitelem směsi i podkladní vrstvy musí být před 
zahájením prací (a/nebo v termínu určeném objednate-
lem/správcem stavby) na dodávce prokázána způsobi-
lost pracovníků, strojního zařízení, skladování, dopravy, 
zkušeben, kontrolního systému, systému řízení výroby 
a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou jakost jak 
dílčích činností, tak i výrobu směsí pro podkladní vrstvy 
v souladu se ZDS.

5.1.4.4 Technologické předpisy v systému jakosti

U staveb velkého rozsahu nebo technicky náročných sta-
veb si objednatel vyžádá v ZTKP plán jakosti. Zhotovitel 
zpracuje plán jakosti, který musí obsahovat technologické 
předpisy (TePř) konkretizované na dané podmínky vý-
roby a dopravy materiálů a směsí pro podkladní vrstvy 
a na podmínky jejich pokládky, hutnění a ošetřování, 
které zároveň vyhovují ZDS pro konkrétní objekty 
a stavbu. TePř musí rovněž uvádět podmínky pro zpra-
cování směsi při různých klimatických podmínkách.

Plán jakosti musí obsahovat také kontrolní a zkušební 
plán stavby a musí být předložen objednateli/správci 
stavby ke schválení.

5.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH  
 MATERIÁLŮ

5.2.1 Souhlas se zdroji

Souhlas se zdroji dodávek pojiva, kameniva a přísad udě-
luje objednatel/správce stavby podle ustanovení uvede-
ných v TKP kapitole 1, před provedením průkazních 
zkoušek, příp. před zahájením stavby. Pro ověření jakosti 
materiálů z jednotlivých zdrojů budou vzorky odebírány 
podle jeho pokynů. 

Žádné neodsouhlasené materiály nesmí být použity bez 
jeho písemného schválení. 

5.2.2 Doklady o jakosti hmot

Všechny výrobky, stavební materiály a směsi, které bu-
dou použity ke/na stavbě (kamenivo, pojiva, přísady, pří-
měsi, směsi apod.) předloží zhotovitel objednateli/správci 
stavby ke schválení (čl. 7.2 Obchodních podmínek) 
a zároveň doloží doklady o posouzení shody ve smyslu 
zákona 22/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo 
ověření vhodnosti ve smyslu metodického pokynu SJ-PK 
část II/5 (č.j. 20840/01-120, ve znění pozdějších změn, 
úplné znění Věstník dopravy č. 14-15/2005) a to:

a) „Prohlášení o shodě“ vydané výrobcem/dovozcem/
zplnomocněným zástupcem v případě stavebních vý-
robků, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb., ve znění 
NV 312/2005 Sb. a pozdějších předpisů.

b) „ES prohlášení o shodě“ vydané výrobcem/zplno-
mocněným zástupcem v případě stavebních výrobků 
označovaných CE, na které je vydána harmonizovaná 
norma nebo evropské technické schválení (ETA) a na 
které se vztahuje NV 190/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.

c) „Prohlášení shody“ vydané výrobcem/dovozcem 
nebo „Certifikát“ vydaný certifikačním orgánem.
Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platným 
metodickým pokynem SJ-PK část II/5 v případě 
„Ostatních výrobků“.

5.2.3 Doklady k prohlášením/certifikátům

Pokud je to ve zvláštních obchodních podmínkách (ZOP) 
nebo zvláštních technických kvalitativních podmínkách 
(ZTKP) požadováno, vždy však pro stavby dálnic, rych-
lostních silnic a rychlostních místních komunikací, musí 
být k prohlášením/certifikátům přiloženy příslušné pro-
tokoly o zkouškách s jejich výsledky a dále posouzení 
splnění požadovaných parametrů podle těchto TKP, ZDS 
a případných dalších a/nebo změněných (zejména zvýše-
ných) požadavků podle ZTKP. Není-li tento požadavek 
v ZDS uveden, může dodatečně předložení protokolu 
o certifikaci požadovat objednatel/správce stavby i v prů-
běhu stavby. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Souhlas k použití výrobků, stavebních materiálů a směsí 
jiných než určených v zadávací dokumentaci stavby 
(ZDS) dává objednatel/správce stavby po předložení 
příslušných dokladů (požadovaných ve výše uvedených 
odstavcích) zhotovitelem stavby. Veškeré změny oproti 
ZDS se řeší podle OP.

Poznámka: Pokud z dokladů k prohlášení o shodě není zřejmé, zda výrobek 
splňuje všechny vlastnosti požadované v ZDS, musí zhotovitel stavby 
zajistit doplněk prohlášení o shodě o chybějících informacích nebo před-
ložit protokoly o certifikaci a event. STO.

5.2.4 Dodací listy ucelené dodávky

Každá ucelená dodávka kameniva, pojiva, přísad a pod. 
musí být doložena dodacím listem od výrobce, obsahu-
jícím zejména datum, název a adresu výrobce/dovozce, 
název a adresu odběratele, místo určení dodávky, určení 
druhu a jakostní třídy, hmotnost dodávky a potvrzení, že 
jakost výrobku odpovídá Prohlášením o shodě a protoko-
lům s výsledky zkoušek a jejich posouzení. Dodací list 
musí být podepsán odpovědným pracovníkem výrobce. 
Zhotovitel stavby musí dodací listy předkládat přísluš-
nému pracovníkovi správce stavby. 

5.2.5 Dodací list dílčí dodávky 

Dílčí dodávka (nákladní auto, vagón, přepravník, cis-
terna) musí být také doložena dodacím listem, na kte-
rém musí výrobce, kromě jiných údajů, potvrdit zejména 
hmotnost, druh a třídu jakosti.

5.2.6 Vstupní kontrola

Zhotovitel je povinen dodací listy materiálů archivovat 
a zajistit ověření vlastností všech vstupních materiálů 
nejméně v rozsahu uvedeném v článku 5.5 této kapitoly 
TKP. Dodací listy vstupních materiálů musí být archivo-
vány po dobu nejméně 5 let od začátku záruční doby.

5.2.7 Požadavky na materiál

Objednatel může stanovit změněné (zejména zvý-
šené) a/nebo další požadavky pro stavební materiály 
v ZDS (ZTKP), zpravidla pro dálnice, rychlostní silnice, 
rychlostní místní komunikace a vozovky třídy doprav-
ního zatížení S, I. a II.

5.3 TECHNOLOGICKÉ  
 POSTUPY PRACÍ

Před zahájením provádění podkladních vrstev musí zho-
tovitel předložit objednateli/správci stavby k odsouhla-
sení technologický předpis výroby a zpracování směsi 
pro podkladní vrstvu.

5.3.1 Strojní vybavení

Veškeré strojní vybavení a zařízení související s pracemi, 
uvedenými v této kapitole TKP, musí být odsouhlaseno 

objednatelem/správcem stavby a musí být udržováno 
v takovém provozním stavu, který zajistí dodržení tech-
nických požadavků a splnění předepsaných kvalitativních 
parametrů.

Výkon a počet potřebných mechanismů musí být přizpů-
soben tak, aby byl zajištěn plynulý postup pracovních 
operací při pokládce.

5.3.2 Pracovníci

Obsluha výroben směsí, finišeru, příp. jiných mechanismů
pro pokládku materiálů a směsí a hutnící techniky musí 
být zajištěna zkušenými a zodpovědnými pracovníky. 
V případě projevů nedodržení technologické kázně musí 
být příslušní pracovníci na žádost objednatele/správce 
stavby odvoláni. Na stavbě musí být při provádění prací 
trvale přítomen zástupce zhotovitele, pověřený k řízení 
prací.

5.3.3 Zemní pláň

Zemní pláň (povrch aktivní zóny) na kterou se ukládají 
podkladní vrstvy, musí splňovat všechny požadavky pro-
jektové dokumentace, ČSN 73 6133, TKP 4 a TP 170, a to 
především požadavky na zhutnění, únosnost vyjádřenou 
modulem deformace E

def,2
, rovnost povrchu, příčný sklon 

a jiné a musí být vybudována v předepsaném profilu.
Dále musí být provedeno funkční odvodnění podle pro-
jektové dokumentace stavby.

Pro aktivní zónu a zemní pláň lze použít zeminy upra-
vené pojivy podle ČSN EN 14227-10, -11, -12, -13 -14 
a TP 94.

Poznámka k TP 170, tabulce 4:

Hodnotu CBRsat 47 %, uváděnou v TP 170, tabulce 4, 
pro zeminy zlepšené příměsí pojiva, je nutné chápat i ve 
smyslu ČSN 73 6133 a to následovně:

– u pojivy zlepšených zemin s CBR
sat

 > 47 % se před-
pokládá, že na povrchu aktivní zóny (pláně) z tohoto 
materiálu bude bezpečně dosaženo požadované hod-
noty únosnosti pro podloží PI E

def,2
 ≥ 90 MPa

– u pojivy zlepšených zemin s CBR
sat

 > 47 % se má 
zato, že splňují požadavky na nenamrzavost (pokud je 
v podloží požadována) bez jejího přímého odzkoušení 
podle ČSN 72 1191

– u pojivy zlepšených zemin s CBR
sat

 ≤ 47 % je možno 
počítat s jejich nenamrzavostí (pokud je požadována) 
pouze po provedení zkoušky míry namrzavosti zemin 
podle ČSN 72 1191

– event. požadavek na nenamrzavost podloží vozovky 
(aktivní zóny) nebo i její části a podmínky, za kterých 
je nenamrzavost požadována, vyplývá z tabulek 5 a 6 
TP 170 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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– v podloží vozovky mohou být i namrzavé materiály, 
pokud tloušťka konstrukce vozovky, hodnota návrho-
vého indexu mrazu a vodní režim odpovídají podmín-
kám v  tab. 5 a 6 TP 170 a současně splní požadavky 
ČSN 73 6133 a TP 170, kladené na pláň

– hodnota CBR
sat

 u pojivy zlepšených zemin se dokládá 
v rámci průkazních zkoušek a kontroluje se v četnosti 
podle TP 94.

Pokládání podkladních vrstev na zmrzlou pláň není do-
voleno.

5.3.4 Výroba, doprava, pokládka a hutnění 

Během přepravy, rozprostírání a ošetřování jednotlivých 
druhů materiálů a směsí pro podkladní vrstvy nesmí dojít 
k jejich znehodnocení a musí být dodrženy hranice teplot 
podle čl. 5.7 těchto TKP.

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

Každá vrstva musí být provedena tak, aby byly dodrženy 
předepsané parametry a její vlastnosti byly co nejrovno-
měrnější.

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 prohlídka, příp. 
opravy vzniklých poruch ve smyslu přílohy 1 těchto TKP 
a nařízení objednatele/správce stavby. Jakákoliv doprava 
po ukončené vrstvě je možná jen se souhlasem objedna-
tele/správce stavby.

5.3.6 Příčný profil

Okraje podkladních vrstev musí být 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 vrstvy 
rozšířit na obě strany podle dokumentace stavby tak, aby 
rozšíření odpovídalo použité metodě betonáže; vždy však 
tak, aby rozšíření horní podkladní vrstvy pod cementobe-
tonovým krytem bylo nejméně 600 mm na každé straně, 
viz čl. 7.5.2 ČSN 73 6124-1, 7.3.2 ČSN 73 6126-1 a čl. 
5.2.2 ČSN 73 6123-1. 

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

5.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ  
 A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

5.4.1 Dodávka a skladování

Veškeré materiály jsou zpravidla dodávány od výrobce 
přímo na stavbu nebo 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.

Dobu skladování pojiv a případných přísad v zásobnících 
je nutné omezit podle pokynů výrobce tak, aby nedošlo 
k jejich znehodnocení.

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

5.4.2 Průkazní zkoušky

Základní ustanovení o průkazních zkouškách materiálů 
a směsí pro podkladní vrstvy je uvedeno v kapitole 1 
TKP, dále platí:

a) Průkazní zkoušky směsí zajišťuje zhotovitel. 
Doložením dokladů podle čl. 5.2.2 těchto TKP včetně 
protokolů s výsledky průkazních zkoušek směsí a po-
souzením splnění kvalitativních parametrů podle po-
žadavků ČSN, ČSN EN, TP a těchto TKP prokáže 
zhotovitel objednateli/správci stavby vlastnosti směsi. 
Přílohou je prohlášení o shodě výrobců materiálů 
s protokoly s výsledky zkoušek, posouzení splnění 
kvalitativních parametrů podle příslušných ČSN, 
ČSN EN, TP a těchto TKP a doklad o splnění pří-
padných zvýšených a dalších technických požadavků 
podle ZTKP. 

b) Odborná způsobilost laboratoře musí splňovat usta-
novení kapitoly 1 TKP a MP SJ-PK v části II/3, č.j. 
20840/01-120 ve znění pozdějších změn. 

c) Zprávu o výsledcích průkazních zkoušek předkládá 
zhotovitel objednateli/správci stavby ke schválení 
v dostatečném předstihu, obvykle nejpozději 14 dnů 
před zahájením prací. Schválené průkazní zkoušky 
jsou platné po dobu 3 let za předpokladu, že se ne-
změnil druh a vlastnosti žádného materiálu nebo 
složky směsi a následné zkoušky materiálu nebo 
směsi prokázaly splnění předepsaných parametrů. 
Pokud je používán stále stejný materiál resp. pokud 
je směs vyráběna stále ze stejných složek a je k dis-
pozici průběžné sledování a hodnocení shody všech 
požadovaných vlastností, může být nová průkazní 
zkouška (po 36 měsících) nahrazena zprávou zpraco-
vatele PZ, která bude dokumentovat shodu vlastností 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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podle výsledků předepsaných kontrolních zkoušek 
za uplynulé období posledních 6 měsíců, pokud není 
s objednatelem/správcem stavby dohodnuto jinak.

Pokud se druh nebo vlastnosti některé ze složek změní, 
je nutno prokázat objednateli/správci stavby vlastnosti 
směsí novými průkazními zkouškami vč. dokladů podle 
čl. 5.2.2 těchto TKP.

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 3 roky a vlastnosti používaných 
stavebních materiálů se nezměnily.

Po schválení průkazních zkoušek vypracuje zhotovitel 
technologický předpis a předloží jej ke schválení ob-
jednateli/správci stavby (viz čl. 5.1.4.4 těchto TKP). Při 
náběhu výroby podle nových průkazních zkoušek se 
u staveb dálnic, rychlostních silnic, rychlostních míst-
ních komunikací a vozovek třídy dopravního zatížení S, 
I a II vždy provádí hutnící pokus. Pro ostatní stavby se 
hutnící pokus provádí jen tehdy, pokud je objednatelem 
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 podkladní 
vrstvu. K účasti na hutnícím pokusu musí zhotovitel ob-
jednatele/správce stavby včas vyzvat.

Ve zvláštních případech mohou být žádoucí rozšířené 
průkazní zkoušky. Požadavek na tyto doplňující zkoušky 
uvádí objednatel v ZTKP.

5.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ  
 A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

5.5.1 Všeobecně

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních materiálů, 
směsí a podkladních vrstev, které zajišťuje zhotovitel 
za účelem zjištění a prokázání, že vlastnosti stavebních 
hmot, směsí, výrobků a hotových vrstev odpovídají 
smluvním požadavkům – zejména TKP/ZTKP, dokla-
dům o jakosti a shodě a průkazním zkouškám. Kontrolní 
zkoušky jsou součástí dodávky prací a náklady na ně jsou 
součástí položek na výrobu a uložení směsí. Pro kontrolní 
zkoušky platí ustanovení o provádění zkoušek uvedená 
v kapitole 1 TKP a následující ustanovení: 

5.5.1.1 Odborná způsobilost laboratoře musí splňovat 
ustanovení kapitoly 1 TKP a MP SJ-PK v části II/3, č.j. 
20840/01-120 ve znění pozdějších změn. Tato laboratoř 
musí být odsouhlasená objednatelem/správcem stavby.

5.5.1.2 Kontrolní zkoušky materiálů zahrnují:

– odběr vzorků,

– dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny,

– provedení zkoušky vč. zkušebního protokolu.

5.5.1.3 Každý vzorek materiálu se při odběru označí 
záznamem obsahujícím následující informace:

– pořadové číslo vzorku, které se nesmí rozšiřovat o in-
dexy,

– identifikace vzorku, název materiálu, název stavby,
název výrobny,

– staničení a upřesnění místa odběru vzorku (číslo 
auta, místo na vozovce – vpravo, vlevo, vzdálenost 
od osy),

– označení vrstvy a typu směsi,

– kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru,

– komu je vzorek určen, adresa.

5.5.2 Kontrolní zkoušky (zkoušky shody)

a) Kontrolní zkoušky musí provádět laboratoř se způso-
bilostí podle Metodického pokynu k systému jakosti 
v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK) část II/3, 
přičemž objednatel/správce stavby určí v ZTKP/ZOP 
(ve smyslu tohoto MP) rozsah zkoušek, které může 
provést laboratoř závislá na zhotoviteli stavby nebo 
výrobci směsi.

Zhotovitel je povinen zajistit provádění kontrolních 
zkoušek materiálů, směsí a hotových vrstev v požado-
vaném rozsahu podle článků 9.2 ČSN 73 6126-1, ČSN 
73 6126-2 a článků 8.2 ČSN 73 6124-1, ČSN 73 6124-2, 
ČSN 73 6127-1, ČSN 73 6127-2, ČSN 73 6127-3 a ČSN 
73 6127-4. Doporučené zkoušky musí provádět v roz-
sahu, stanoveném v ZTKP nebo podle požadavků ob-
jednatele/správce stavby.

b) Objednatel/správce stavby a jím pověřené osoby 
mají kdykoliv přístup do laboratoří, na staveniště, 
do skladů a výrobny směsi zhotovitele za účelem 
kontroly správnosti odběru vzorků, kontroly zkou-
šek a měření. Zhotovitel je povinen sdělit čas, místo 
konání zkoušky nebo měření objednateli/správci 
stavby min. 24 hod před zahájením zkoušek. Jestliže 
se objednatel/správce stavby k odběru nebo zkoušce 
nedostaví, může zhotovitel zkoušku přesto provést. 
Zhotovitel pak předá objednateli/správci stavby vý-
sledky zkoušky nebo měření písemně a objednatel/
správce stavby je musí považovat za správné.

c) Výsledky kontrolních zkoušek musí zhotovitel před-
kládat objednateli/správci stavby průběžně bez pro-
dlení. Protokoly zkoušek se evidují v laboratorním 
deníku a jsou součástí stavebního deníku a dokladů 
pro odsouhlasení a převzetí prací.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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d) Zhotovitel musí před zahájením prací vypracovat 
kontrolní a zkušební plán a předložit jej objednateli/
správci stavby ke schválení. 

5.5.3 Kontrolní zkoušky zajišťované  
 objednatelem

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověr-
nosti zkoušek zhotovitele je objednatel/správce stavby 
oprávněn provádět zkoušky podle vlastního systému kon-
troly jakosti. Provádí je buď ve vlastní laboratoři nebo je 
zadává u jiné nezávislé laboratoře.

5.5.4 Zkušební postupy

Pro odběr vzorků a zkoušení stavebních hmot, směsí 
a hotových vrstev platí metody uvedené v příslušných 
článcích této kapitoly TKP, ČSN, ČSN EN příp. TP, na 
něž se tyto TKP odvolávají.

Pokud je normou povolena volba více zkušebních metod, 
je v TKP nebo ZTKP uvedena metoda, která bude k pro-
kazování příslušných vlastností hmot, směsí a hotových 
vrstev použita.

a) Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby

Dodržení stanovených výšek se zkouší nivelací v pro-
filech podle projektové dokumentace, nejméně však po
40 bm ve 3 bodech každého jízdního pásu u vícepru-
hových komunikací, příp. ve 3 bodech šířky jízdního 
pásu u dvoupruhové komunikace, pokud není v ZTKP 
nebo dokumentaci předepsáno měření v profilech po
kratší vzdálenosti. Měřená místa musí být zvolena tak, 
aby mohla být využita pro zjištění tloušťky následující 
vrstvy.

b) Odchylky od příčného sklonu

Dodržení odchylek od příčného sklonu se zkouší nivelací 
v profilech podle 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 provádí 
geodeticky, měří se v profilech podle projektové doku-
mentace, 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 
podle ČSN 73 6175 ručně 4 m latí nebo jiným odpovídají-
cím zařízením pro měření nerovnosti. V příčném směru 
se měří latí délky 2 m. 

Měření nerovnosti v podélném směru se provádí prů-
běžně, zpravidla v ose každého jízdného pruhu, pokud 
objednatel/správce stavby nestanoví jinak.

5.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Povolené odchylky jsou uvedeny u jednotlivých tech-
nologií.

Při překročení přípustných odchylek má objednatel/
správce stavby právo uplatnit nároky z vadného plnění. 
Objednatel má právo žádat bezvadné plnění, může však 
souhlasit se srážkou z ceny v případě, že zjištěné od-
chylky významně neovlivní kvalitu a životnost díla. 
V tomto případě postupuje objednatel podle TKP kap. 
1 – přílohy 8 „Srážky z ceny“ nebo podle ustanovení 
ZTKP. Srážku z ceny může objednatel uplatnit i v přípa-
dech vad, které nejsou v příloze 8 TKP kap. 1 uvedeny. 

Veškerá opatření, které zhotovitel hodlá na základě pře-
kročení přípustných odchylek a zjištění příčiny provést 
pro zlepšení stavu (opravu), musí být předem odsouhla-
seny objednatelem/správcem stavby. 

5.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Během přepravy, rozprostírání a ošetřování jednotlivých 
druhů materiálů a směsí pro podkladní vrstvy směsí musí 
být dodrženy hranice teplot, udávané v článcích 5.A.5, 
5.B.5, 5.C.5, 5.D.5 a 5.E těchto TKP. 

5.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ  
 PRACÍ

5.8.1 Odsouhlasení prací

a) Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhoto-
vitel objednateli/správci stavby písemnou formou. 
K žádosti musí přiložit doklady, prokazující řádné 
provedení prací. Jsou to zejména:

– Výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání 
s průkazními zkouškami a ustanoveními smlouvy 
o dílo, zejména těchto TKP a ZTKP,

– Doklady o kvalitě zabudovaných výrobků podle 
čl. 5.2.2,

– Výsledky kontrolních měření,

– Zjištěné výměry, příp. skutečná spotřeba materiálů 
nebo směsí,

– Všechny ostatní doklady požadované smlouvou 
o dílo a obecně závaznými předpisy nebo vyžádané 
objednatelem/správcem stavby.

b) Odsouhlasení provede objednatel/správce stavby jen 
pokud bylo dodrženo provedení prací podle ZDS, 
RDS a odsouhlasených změn a kvalita odpovídá po-
žadavkům TKP a ZTKP.

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

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

e) Odsouhlasení se provádí pro každou vrstvu před jejím 
zakrytím.

5.8.2 Převzetí prací

a) Převzetí podkladních vrstev probíhá v rámci převzetí 
prací pro celé dílo nebo jeho části ve shodě s poža-
davky objednatele, které jsou uvedeny ve smlouvě 
o dílo a TKP kap. 1 čl. 1.7.2.

b) Pro převzetí prací celého díla nebo pro přejímání 
jednotlivých stavebních objektů zpracuje zhotovitel 
souhrnnou zprávu o hodnocení jakosti stavebních 
prací a předá ji objednateli/správci stavby ve dvou 
stejnopisech současně se žádostí o svolání přejíma-
cího řízení. 

c) Objednatel nebo jím pověřená organizace obvykle 
vyhotoví k přejímacímu řízení vlastní celkové hod-
nocení jakosti provedených prací. Kopii předá při pře-
jímacím řízení zhotoviteli a následnému správci PK. 
Podkladem pro hodnocení jakosti je souhrnná zpráva 
zhotovitele, vyjádření objednatele/správce stavby 
k činnosti zhotovitele při výstavbě a výsledky zkou-
šek a měření objednatele/správce stavby. Hodnocení 
musí obsahovat porovnání všech výsledků s jakost-
ními parametry a povolenými odchylkami dle těchto 
TKP, příp. ZTKP a podmínky převzetí, vč. výpočtu 
srážek z ceny nebo návrhu jiných opatření.

d) Souhrnná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti pod-
kladní vrstvy musí obsahovat následující údaje:

– Název stavby, stavebního objektu, staničení za-
čátku a konce úpravy.

– Údaje o zhotoviteli stavby, výrobci kameniva/
směsi, zhotoviteli pokládky.

– Popis technologie pokládky, tloušťky vrstev, vý-
měra vrstev. 

– Data pokládky.

– Průkazní zkoušky: číslo, zpracovatel, číslo schva-
lovacího protokolu.

– Název laboratoře, která prováděla a vyhodnocovala 
kontrolní zkoušky. Název odpovědného geodeta 
zhotovitele, který prováděl a vyhodnocoval kont-
rolní měření.

– Vyhodnocení počtu požadovaných a provedených 
zkoušek a měření (všech materiálů/směsí a hotové 
podkladní vrstvy).

– Protokoly o kontrolních zkouškách materiálů/
směsí, přehled výsledků a vyhodnocení.

– Protokoly o zkouškách a měřeních hotové pod-
kladní vrstvy, přehled výsledků a jejich vyhodno-
cení.

– Přehled všech vad, zjištěných při stavbě a podrobný 
popis způsobu, jakým byly vady odstraněny.

– Celkové hodnocení.

– Datum, razítko, podpis zpracovatele zprávy zhotovi-
tele a podpis zodpovědného pracovníka zhotovitele.

5.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

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

5.10 EKOLOGIE

5.10.1 Všeobecně

Veškerá činnost při výstavbě podkladních vrstev musí 
být v souladu s kap. 1 TKP. 

5.10.2 Podmínky stavebního povolení

Ekologické zásady a požadavky na výrobu a dopravu ma-
teriálů a směsí jsou dány ZDS a podmínkami stavebního 
povolení. Zvláštní pozornost musí být věnována opatře-
ním proti hluku a prachu při použití stavebních strojů 
a zařízení s přihlédnutím k charakteru okolní zástavby. 

5.10.3 Zákon o odpadech a vodách

Při výrobě a přepravě materiálů a směsí je povinností 
zhotovitele (vč. jeho podzhotovitelů) při manipulaci 
s chemickými a škodlivými látkami a při likvidaci od-
padů postupovat v souladu se zákonem 185/2001 Sb., 
o odpadech a se zákonem 254/2001 Sb., o vodách.

5.11 BEZPEČNOST PRÁCE  
 A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ,  
 POŽÁRNÍ OCHRANA

Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, 
jakož i na požární ochranu, obecně stanoví kapitola 1 
TKP. Podle charakteru stavby (objektu) je třeba na každé 
stavbě zajistit ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků 
a provést příslušná školení bezpečnosti práce podle pro-
fesí na stavbě. Výrobce a přepravce materiálů a směsí je 
povinen vydat podmínky pro bezpečnost a hygienu práce 
a seznámit s nimi všechny pracovníky. 

5.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Normy a předpisy uvedené v této kapitole TKP jsou v je-
jím textu citovány, nebo mají k obsahu kapitoly vztah 
a jsou pro zhotovení ZDS, RDS a zhotovení stavby zá-
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vazné. Zhotovitelé ZDS, RDS a stavby jsou povinni uplat-
nit příslušnou normu nebo předpis v platném znění k datu 
vydání zadávací dokumentace stavby. V případě změn 
norem a předpisů v průběhu stavby se postupuje podle 
příslušného ustanovení v kapitole 1 TKP – Všeobecně.

5.12.1 Související normy
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 13242 (72 1504) Kamenivo pro nestmelené 

směsi a směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy pro inženýrské stavby 
a pozemní komunikace

ČSN ENV 13282 Hydraulická silniční pojiva – Složení, 
specifikace, kritéria shody

ČSN EN 13285 (73 6155) Nestmelené směsi – 
Specifikace

ČSN EN 13286-1 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi 
stmelené hydraulickými pojivy 
– Část 1: Zkušební metody pro 
stanovení laboratorní srovnávací 
objemové hmotnosti a vlhkosti 
– Úvod, všeobecné požadavky 
a odběr vzorků

ČSN EN 13286-2 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi 
stmelené hydraulickými pojivy 
– Část 2: Zkušební metody pro 
stanovení laboratorní srovnávací 
objemové hmotnosti a vlhkosti 
– Proctorova zkouška

ČSN EN 13286-3 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi 
stmelené hydraulickými pojivy 
– Část 3: Zkušební metody pro 
stanovení laboratorní srovnávací 
objemové hmotnosti a vlhkosti 
– Vibrační tlak s řízenými para-
metry

ČSN EN 13286-4 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi 
stmelené hydraulickými pojivy 
– Část 4: Zkušební metody pro 
stanovení laboratorní srovnávací 
objemové hmotnosti a vlhkosti 
– Vibrační pěch

ČSN EN 13286-5 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi 
stmelené hydraulickými pojivy 
– Část 5: Zkušební metody pro 
stanovení laboratorní srovnávací 
objemové hmotnosti a vlhkosti 
– Vibrační stůl

ČSN EN 13286-47 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi 
stmelené hydraulickými pojivy 
– Část 47: Zkušební metoda pro 
stanovení Kalifornského poměru 
únosnosti, okamžitého indexu 
únosnosti a lineárního bobtnání

ČSN EN 13877-2 Cementobetonové kryty – Část 2: 
Funkční požadavky

ČSN EN 14227-1 (73 6156) Směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy – Specifikace – Část
1: Směsi stmelené cementem

ČSN EN 14227-2 (73 6156) Směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy – Specifikace – Část
2: Směsi stmelené struskou

ČSN EN 14227-3 (73 6156) Směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy – Specifikace – Část
3: Směsi stmelené popílkem

ČSN EN 14227-4 (73 6156) Směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy – Specifikace – Část
4: Popílky pro směsi stmelené hyd-
raulickými pojivy

ČSN EN 14227-5 (73 6156) Směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy – Specifikace – Část
5: Směsi stmelené hydraulickými 
silničními pojivy

ČSN EN 14227-10 (73 6156) Směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy – Specifikace – Část
10: Zeminy upravené cementem

ČSN EN 14227-11 (73 6156) Směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy – Specifikace – Část
11: Zeminy upravené vápnem

ČSN EN 14227-12 (73 6156) Směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy – Specifikace – Část
12: Zeminy upravené struskou

ČSN EN 14227-13 (73 6156) Směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy – Specifikace – Část
13: Zeminy upravené hydraulic-
kými silničními pojivy

ČSN EN 14227-14 (73 6156) Směsi stmelené hydraulic-
kými pojivy – Specifikace – Část
14: Zeminy upravené popílky

ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy 
– Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí ka-
meniva stmeleného hydraulickými 
pojivy – Část 1: Provádění a kon-
trola shody

ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí ka-
meniva stmeleného hydraulickými 
pojivy – Část 2: Mezerovitý beton 

ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy 
– Část 1: Provádění a kontrola 
shody

ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy 
– Část 2: Vrstva z vibrovaného 
štěrku

ČSN 73 6127-1 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 
1: Vrstva ze štěrku částečně vypl-
něného cementovou maltou

ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 
2: Penetrační makadam

ČSN 73 6127-3 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 
3: Asfaltocementový beton 

ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 
4: Kamenivo zpevněné popílkovou 
suspenzí 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací

ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí 
ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek 
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5.12.2 Citované předpisy

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací MP SJ – PK č.j. 20840/01-120, ve znění 
pozdějších změn (úplné znění Věstník dopravy č. 14-
15/2005 Sb.)
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na po-

zemních komunikacích
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 
TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací 

s využitím popílků a popelů
TP 94 Zlepšení zemin
TP 111 Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového 

materiálu do vozovek
TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy
TP 126 Použití R- materiálu smícháním s kamenivem 

a asfaltovou pěnou pro pozemní 
komunikace

TP 134 Údržba a opravy vozovek s použitím R- materiálu 
obalovaného za studena asfaltovou 
emulzí a cementem

TP 162 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozo-
vek za studena na místě s použitím 
asfaltových pojiv a cementu

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
VL 1 Vzorové listy staveb PK – Vozovky a krajnice

5.12.3 Související kapitoly TKP
Kapitola 1 TKP Všeobecně
Kapitola 2 TKP Příprava staveniště
Kapitola 3 TKP Odvodnění a chráničky pro inže-

nýrské sítě
Kapitola 4 TKP Zemní práce
Kapitola 6 TKP Cementobetonový kryt
Kapitola 7 TKP Hutněné asfaltové vrstvy
Kapitola 10 TKP Obrubníky, krajníky, chodníky 

a dopravní plochy

5.12.4 Související kapitoly TKP-D
Kapitola 1 TKP-D Všeobecně
Kapitola 2 TKP-D Umístění a prostorové uspořádání 

pozemních komunikací
Kapitola 3 TKP-D Zemní těleso
Kapitola 4 TKP-D Vozovky, krajnice a chodníky
Kapitola 5 TKP-D Odvodnění pozemních komuni-

kací
Kapitola 6 TKP-D Mostní objekty a konstrukce
Kapitola 7 TKP-D  Tunely, podzemní objekty a galerie 

(tunelové stavby)
Kapitola 8 TKP-D Vybavení pozemních komunikací
Kapitola 9 TKP-D Obslužná zařízení PK
Kapitola 10 TKP-D Cizí zařízení na pozemních komu-

nikacích
Kapitola 11 TKP-D Životní prostředí

6.12.5 Související předpisy 
TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým 

krytem
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým kry-

tem
TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobe-

tonovým krytem
TP 95 Vrstevnaté násypy
TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou
TP 97 Geotextilie, geomříže a další geosyntetické mate-

riály v zemním tělese PK
TP 109 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností 

proti tvorbě trvalých deformací
TP 115 Opravy trhlin ve vozovkách s asfaltovým kry-

tem
TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních ko-

munikací
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5.A PODKLADY Z NESTMELENÝCH  
 VRSTEV (mechanicky zpevněné  
 kamenivo, štěrkodrť, vibrovaný štěrk,  
 štěrkopísek, mechanicky zpevněná zemina)

5.A.1 Všeobecně

Pro podklad z nestmelených vrstev musí být použity 
pouze zrnité přírodní nebo recyklované materiály nebo 
směsi těchto materiálů, které vyhovují ČSN EN 13242 
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydrau-
lickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komuni-
kace, ČSN EN 13285 Nestmelené vrstvy – Specifikace,
ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
– Část 1: Provádění a kontrola shody, ČSN 73 6126-2 
Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy – Část 2: Vrstva 
z vibrovaného štěrku. 

Silniční podklad z nestmelených vrstev musí být pro-
veden tak, jak je uvedeno v dokumentaci stavby, aby 
zajišťoval dokonalé odvedení vody z povrchu vrstvy.

Mechanicky zpevněné kamenivo je vrstva, vytvořená 
z nestmelené směsi drceného kameniva přírodního, 
umělého nebo recyklovaného, splňujícího předepsanou 
křivku zrnitosti, rozprostřená a zhutněná za podmínek, 
zajišťujících maximální dosažitelnou únosnost.

Vrstva ze štěrkopísku je vrstva, vytvořená rozprostřením 
a zhutněním přírodního těženého kameniva předepsané 
zrnitosti (podle ČSN EN 13285).

Vrstva ze štěrkodrti je vrstva, vytvořená z drceného 
kameniva předepsané zrnitosti (podle ČSN EN 13285) 
nebo recyklovaného materiálu, splňujícího parametry pro 
štěrkodrť podle těchto TKP, příp. ZTKP, rozprostřením 
a zhutněním.

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

Mechanicky zpevněná zemina je vrstva, vytvořená roz-
prostřením a zhutněním zemin nebo náhradních materi-
álů předepsané zrnitosti (podle ČSN EN 13285), splňující 
předepsané vlastnosti.

Nestmelená vrstva z recyklovatelného asfaltového ma-
teriálu je nestmelená vrstva, vytvořená rozprostřením 
a zhutněním recyklovaného materiálu bez přetřídění při 
jeho přirozené vlhkosti (pouze s vyloučením nadměrných 
zrn) nebo po přetřídění a navlhčení na optimální vlhkost. 
Vrstvu z recyklovatelného asfaltového materiálu lze po-
užít jako náhradu za nestmelené podklady. Podkladní 
vrstvy z asfaltového recyklovatelného materiálu jsou 
zpracovány v kapitole 5.D těchto TKP.

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

Vlastnosti stavebních materiálů pro nestmelené pod-
kladní vrstvy jsou předepsány ČSN EN 13285.

Podmínky použití recyklovatelného asfaltového materi-
álu pro nestmelené podkladní vrstvy předepisují TP 111, 
kapitola 5.D těchto TKP a TKP kap. 7. 

5.A.2.1 Průkazní zkoušky

Průkazními zkouškami musí být prokázány vlastnosti 
materiálů a směsí, předepsané v ČSN EN 13242, ČSN 
EN 13285, ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6126-2. Dále platí 
čl. 5.4 těchto TKP. V ZTKP mohou být předepsány další 
doplňující zkoušky.

5.A.2.2 Kontrolní zkoušky (prokázání shody)

Zkoušky zajišťuje zhotovitel v druzích a četnosti podle čl. 
9.2, 9.3 a 9.4 ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6126-2 a dále čl. 
5.5.1, 5.5.2, 5.5.4 a 5.A.2.2 těchto TKP. V ZTKP mohou 
být předepsány zpřísňující požadavky. 

Předepsané druhy a minimální četnost kontrolních zkou-
šek:

a) Zrnitost, obsah a jakost jemných částic – 1zk/1000 
m3, min. však 1x týdně, u výplňového kameniva 
pro vibrovaný štěrk zrnitost a obsah jemných čás-
tic– jedna zkouška na každých 200 m3. 

b) Ekvivalent písku – 1zk/1000 m3, min. však 1x 
týdně.

c) Srovnávací objemová hmotnost podle modifiko-
vané Proctorovy zkoušky podle ČSN EN 13286-2 
– jedna zkouška na každých 5 000 m3, po prokázání 
neměnnosti (nevybočuje-li křivka zrnitosti z mezí 
stanovených v rámci průkazních zkoušek) na každých 
10 000 m3, min. však jedenkrát za 2 týdny výroby.

d) Míra zhutnění se zkouší podle ČSN 73 6126-1, čl. 
9.4.5 na každých 1 500 m2 zhutněné vrstvy, Při po-
užití hutnících prostředků s kompaktometry se míra 
zhutnění zkouší na každých 6 000 m2. Modul pře-
tvárnosti, který nahrazuje kontrolu míry zhutnění, 
se zkouší ve stejné četnosti, pokud v ZTKP není sta-
noveno jinak.

e) Modul přetvárnosti – jedna zkouška na každých 6 000 
m2. V případě, že zkouška modulu přetvárnosti na-
hrazuje zkoušku míry zhutnění, požaduje se četnost 
jedna zkouška na 1 500 m2, pokud v ZTKP není sta-
noveno jinak. 

 Zkoušku modulu přetvárnosti statickou zatěžovací 
deskou lze na základě kalibrace doplnit a částečně 
nahradit jinými zatěžovacími zkouškami podle ČSN 
72 1006, např. lehkou dynamickou deskou, četnost 
zkoušek se při použití náhradních metod zvyšuje 
nejméně na trojnásobek. 

 U cyklistických komunikací a chodníků se průkaz 
modulu přetvárnosti nepožaduje.

f) Vlhkost – 2krát denně (kromě štěrkodrtě).

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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g) Tloušťka vrstvy – viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

h) Nerovnost povrchu podle čl. 5.5.4 těchto TKP.

i) Odchylky od projektovaných výšek – viz čl. 5.5.4 
těchto TKP.

j) Odchylky od příčného sklonu – viz čl. 5.5.4 těchto 
TKP.

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

Pro stavební práce platí kap. 8 ČSN 73 6126-1 a ČSN 
73 6126-2.

Nejmenší tloušťka podkladní vrstvy ve zhutněném stavu 
se řídí max. zrnem použitého materiálu a je určena do-
kumentací stavby a ČSN 73 6126-1.

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 nejrovnoměrnější 
a aby bylo dosaženo předepsané míry zhutnění a modulu 
přetvárnosti nebo hodnot stanovených v těchto TKP příp. 
ZTKP. Materiál musí být proto skladován, dopravován 
i zabudován tak, aby nedošlo k jeho znečištění cizími pří-
měsemi. Materiál pro MZK musí mít při hutnění potřeb-
nou optimální vlhkost, odchylky od optimální vlhkosti 
jsou povoleny v maximálním rozmezí -2 % až +1 %, viz 
tab. NA.2 ČSN EN 13285.

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 Míra zhutnění a modul přetvárnosti

Moduly přetvárnosti na pláni a na jednotlivých nestme-
lených podkladních vrstvách předepisuje dokumentace 
stavby ve smyslu TP 170. Minimální požadované hodnoty 
modulu přetvárnosti pro jednotlivé druhy nestmelených 
podkladních vrstev ve vztahu k tloušťkám vrstev jsou 
uvedeny v TP 170 tabulce 7 a v ČSN 73 6126-1 tabulce 4 
(pro štěrkopísek platí ČSN 73 6126-1 tabulka 4).

Modul přetvárnosti nestmelené podkladní vrstvy z re-
cyklovatelného asfaltového materiálu má splňovat modul 
přetvárnosti, předepsaný pro ten druh podkladní vrstvy, 
místo kterého byla vrstva z recyklovatelného asfaltového 
materiálu navržena a použita.

Předepsané vlastnosti nestmelené podkladní vrstvy musí 
být u dálnic, rychlostních silnic, rychlostních místních 
komunikací a vozovek třídy dopravního zatížení S, I a II 
dosaženy v celé výměře. 

Pro ostatní pozemní komunikace a třídy dopravního za-
tížení platí následující ustanovení:

– Pokud je soubor zkoušek míry zhutnění nebo modulu 
přetvárnosti menší než 5 hodnot, musí všechny hod-
noty dosáhnout nebo překročit stanovenou hodnotu.

– Při větším počtu hodnot může jedna hodnota z pěti 
vedle sebe ležících zkušebních míst klesnout u míry 
zhutnění na 97 % a u modulu přetvárnosti na 0,9 E

def,2
 

požadované.

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 prů-
měrná odchylka, vypočítaná ze všech měření (nejméně 
30), nesmí být větší než ±5 mm.

Pokud je nestmelený podklad použit jako horní pod-
kladní vrstva, musí být projektové výšky dodrženy s to-
lerancí -20 mm +10 mm. Průměrná odchylka nesmí být 
větší než ±5 mm.

5.A.4.3 Rovnost povrchu

Podélná nerovnost povrchu může být max. 20 mm u MZK 
a 30 mm u ŠP, ŠD, VŠ a MZ; příčná nerovnost může být 
max. 20 mm. 

5.A.4.4 Odchylka od příčného sklonu

Odchylka od příčného sklonu může být max. ±0,5 % 
u MZK a max. ±1,0 % u ŠD, ŠP, VŠ a MZ. 

5.A.4.5 Tloušťka vrstvy

Průměrná tloušťka vrstvy může dosáhnout min. 0,9 h 
a minimální hodnota může klesnout na max. 0,8 h, kde 
h je projektovaná tloušťka vrstvy.

5.A.5 Klimatická omezení

Nestmelené vrstvy nesmějí být pokládány při dešti a tep-
lotě nižší než 0 °C.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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5.B PODKLADY ZE SMĚSÍ  
 STMELENÝCH HYDRAULICKÝMI  
 POJIVY (vč. asfaltocementového betonu)

5.B.1 Všeobecně

Podklady ze směsí stmelených hydraulickými pojivy 
zahrnují způsob úpravy směsi kameniva (přírodního, 
recyklovaného nebo umělého kameniva) s použitím 
pojiva (asfaltu, cementu, strusky, popílku nebo jiného 
hydraulického silničního pojiva), kterou získají materiály 
potřebnou pevnost a odolnost. Popel nebo popílek může 
být použit ve směsi buď jako pojivo nebo jako materiál 
určený pro stmelení, viz ČSN EN 14227-3 a TP 93.

Pro podklady ze směsí stmelených hydraulickými pojivy 
mohou být použity pouze materiály nebo směsi materi-
álů, které vyhovují požadavkům ČSN EN 13242, ČSN 
EN 14227-1, -2, -3, -4, -5, -10, -12, -13, -14, ČSN 73 6124-
1, -2, ČSN 73 6127-3, příp. příslušným TP.

V podkladních vrstvách se zřizují podélné a příčné spáry 
podle dokumentace stavby.

Způsob provedení spár určuje dokumentace stavby nebo 
ZTKP.

U podkladů ze směsí stmelených hydraulickými pojivy 
pod cementobetonovým krytem musí poloha všech spár 
v podkladní vrstvě souhlasit s polohou příčných a podél-
ných spár v CB krytu s přesností ±100 mm.

Ve všech případech musí objednatel/správce stavby zkon-
trolovat před pokládkou další vrstvy, zda byla splněna 
dokumentací předepsaná opatření.

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

Vlastnosti stavebních materiálů pro podklady ze směsí 
stmelených hydraulickými pojivy jsou předepsány ČSN 
EN 13242, ČSN EN 14227-1, -2, -3, -4, -5, -10, -12, -13, 
-14, ČSN 73 6124-1, -2, ČSN 73 6127-3, příp. příslušnými 
TP. Jako pojivo se používá cement, popílek, vápno, od-
prašek, struska, hydraulická silniční pojiva.

5.B.2.1 Průkazní zkoušky

Průkazními zkouškami musí být prokázány vlastnosti 
materiálů a směsí, předepsané v ČSN EN 14227-1, -2, 
-3, -4, -5, -10, -12, -13, -14, čl. 8.1 ČSN 73 6124-1, čl. 8.1 
ČSN 73 6124-2 a čl. 8.1 ČSN 73 6127-3. Dále platí čl. 5.4 
těchto TKP. V ZTKP mohou být předepsány doplňující 
zkoušky.

5.B.2.2 Kontrolní zkoušky (prokázání shody)

Zkoušky zajišťuje zhotovitel v druzích a četnosti podle 
čl. 8.2 ČSN 73 6124-1, čl. 8.2 ČSN 73 6124-2 a čl. 8.2 
ČSN 73 6127-3 a dále čl. 5.5.1, 5.5.2 a 5.5.4 a 5.B.2.2. 

těchto TKP. V ZTKP mohou být předepsány zpřísňující 
požadavky. 

Předepsané druhy a minimální četnost zkoušek pro 
vrstvy ze směsi stmelených hydraulickými pojivy (ne-
platí pro mezerovitý beton a asfaltocementový beton)

a) Zrnitost, obsah jemných částic vstupních materiálů 
– 1 zk./1 000 m3, min. však 1x týdně.

b) Srovnávací objemová hmotnost směsi podle modifi-
kované Proctorovy zkoušky podle ČSN EN 13286-2 
– jedna zkouška na každých 5 000 m3, po prokázání 
neměnnosti (nevybočuje-li křivka zrnitosti z mezí 
stanovených v rámci průkazních zkoušek) na každých 
10 000 m3, min. však jedenkrát za 2 týdny výroby.

c) Míra zhutnění – jedna zkouška na každých 1 500 m2 
zhutněné vrstvy, při použití hutnících prostředků s kom-
paktometry jedna zkouška na každých 6 000 m2. 

d) Pevnost v tlaku 1x denně na nejméně třech těle-
sech.

e) Pevnost v příčném tahu jako náhrada zkoušky pev-
nosti v tlaku 1x denně na nejméně třech tělesech. 
Kontrolní zkoušku pevnosti v tlaku je možno nahradit 
zkouškou pevnosti v příčném tahu, pokud je v rámci 
průkazních zkoušek stanovena hodnota pevnosti 
v příčném tahu odpovídající předepsané charakte-
ristické pevnosti v tlaku. 

f) Zkouška kalifornského poměru únosnosti pro směs 
stmelenou struskou typu A (s prodlouženou dobou 
tuhnutí a tvrdnutí) jako náhrada zkoušky pevnosti 
v tlaku 1x týdně. 

g) Odolnost proti mrazu a vodě 1x týdně na nejméně 
třech tělesech.

h) Vlhkost – 2x denně.

i) Tloušťka vrstvy – viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

j) Odchylky od projektovaných výšek – viz čl. 5.5.4 
těchto TKP.

k) Nerovnost povrchu, odchylky od příčného sklonu 
– viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

Předepsané druhy a minimální četnost zkoušek me-
zerovitého betonu

a) Zrnitost, obsah jemných částic kameniva – 1x na 
5 000 t.

b) Objem mezer ztvrdlého betonu – 1x denně.

c) Pevnost v tlaku – 1x denně na jedné krychli.

d) Tloušťka vrstvy – viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

e) Odchylky od projektovaných výšek – viz čl. 5.5.4 
těchto TKP.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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f) Nerovnost povrchu, odchylky od příčného sklonu 
– viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

Předepsané druhy a minimální četnost zkoušek pro 
vrstvu asfaltocementového betonu

a) Tekutost výplňové malty – 1 zkouška na 10 t, min. 1x 
denně.

b) Pevnost v tlaku výplňové malty – 1 zkouška na 10 t, 
min. 1x denně.

c) Odolnost proti působení vody a chemických rozmra-
zovacích látek výplňové malty, pokud je požadována 
– 1 zkouška na 5 000 m2.

d) Vyplnění mezer v kostře ACB – 1 zkouška na 1 500 
m2, min. však 2 zkoušky na hodnocený celek.

e) Tloušťka vrstvy na vývrtech, zkouška na 1 500 m2, 
min. však 2 zkoušky na hodnocený úsek.

f) Odchylky od projektovaných výšek – viz čl. 5.5.4 
těchto TKP.

g) Nerovnost povrchu, odchylky od příčného sklonu 
– viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

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

Pro provádění stavebních prací platí čl. 7 ČSN 73 6124-1, 
čl. 7 ČSN 73 6124-2 a čl. 7 ČSN 73 6127-3.

Nejmenší tloušťka pokládané vrstvy je 2,5 násobkem 
velikosti horního síta směsi (D).

Při míchání hydraulicky stmelených směsí musí být do-
držena vlhkost směsi v tolerancích, předepsaných tab. 3 
ČSN 73 6124-1, tj. v odchylkách -2 % až +1 % od opti-
mální vlhkosti. 

Směs pro podklad z hydraulicky stmelených směsí, 
podkladního, válcovaného, mezerovitého betonu a as-
faltocementového betonu musí být vyrobena, přepravena 
a zabudována tak, aby nedošlo k jejímu rozmíšení.

Směs je zpravidla pokládána finišerem. U menších ploch
a ploch složitého profilu s četnými přerušeními může
být směs stmelená hydraulickými pojivy pokládána bez 
finišeru.

V případě, že je směs stmelená hydraulickými pojivy 
pokládána ve dvou vrstvách, musí být obě vrstvy poklá-
dány v těsném sledu za sebou, aby bylo zajištěno dobré 
spojení obou vrstev. Pokládka horní vrstvy nesmí být 
dokončena později než je začátek tuhnutí pojiva ve spodní 
vrstvě. Zhotovitel musí prokázat na vývrtech, že je vrstva 
celistvá.

Podklad, na který je směs stmelená hydraulickými pojivy, 
podkladní, válcovaný nebo mezerovitý beton pokládán, 
musí být předem navlhčen. Zvlhčovací postřik může být 
vypuštěn pouze na základě odsouhlasení objednatelem/

správcem stavby po silném dešti, který zajistí dostatečnou 
vlhkost podkladu.

Podklad ze směsi stmelené hydraulickými pojivy, válco-
vaného, mezerovitého, podkladního a asfaltocemento-
vého betonu musí být min. 7 dnů udržován vlhký nebo 
vhodnými způsoby chráněn proti vysychání. Další vrstva 
smí být na podklad ze směsi stmelené hydraulickými 
pojivy nebo mezerovitého betonu 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. Pro 
ACB platí čl. 7.4.3 ČSN 73 6127-3, kde lhůta činí zpra-
vidla 3-5 dnů.

5.B.4 Přípustné odchylky

5.B.4.1 Míra zhutnění

Minimální předepsaná hodnota hutnění směsí stmelených 
hydraulickými pojivy je 97 % hodnoty PM (Proctor mo-
difikovaný), viz tabulka 4 ČSN 73 6124-1. Předepsaná
míra zhutnění musí být dodržena v celé výměře. 

5.B.4.2 Pevnost v tlaku

Pevnost v tlaku se stanovuje podle čl. 6.5.1 ČSN EN 
14227-1, čl. 7.3 ČSN EN 14227-2, čl. 7.2 ČSN EN 14227-3, 
čl. 7.2 ČSN EN 14227-5, čl. 8.3.2 ČSN EN 14227-10, čl. 
8.3 ČSN EN 14227-12, čl. 8.3 ČSN EN 14227-13, čl. 8.3 
ČSN EN 14227-14, čl. 8.2 ČSN 73 6124-1 na třech zku-
šebních tělesech, čl. 8.2 ČSN 73 6124-2 na 1 zkušebním 
tělese a čl. 8.2.1 ČSN 73 6127-3 na 3 zkušebních tělesech. 
Dosažená pevnost musí být vyšší nebo rovna charakte-
ristické pevnosti pro příslušnou třídu podle požadavku 
projektové dokumentace. 

5.B.4.3 Pevnost v příčném tahu

Pevnost v příčném tahu, stanovená na min. 3 kontrolních 
tělesech musí být vyšší nebo rovna hodnotě stanovené 
v rámci průkazních zkoušek jako odpovídající charakte-
rické pevnosti v tlaku příslušné předepsané třídy.

5.B.4.4 Kalifornský poměr únosnosti

Kalifornský poměr únosnosti podle čl. 7.2, čl. 7.3 ČSN 
EN 14227-2 a čl. 8.3 ČSN EN 14227-12 musí být vyšší 
nebo roven hodnotě předepsané projektovou dokumen-
tací. 

5.B.4.5 Odolnost proti mrazu a vodě

Hodnoty odolnosti proti mrazu se podle NB ČSN EN 
14227-1, -2, -3, -5, -10, -12, -13, -14 stanovují na 3 kon-
trolních tělesech. Průměrná hodnota, vypočtená ze tří 
těles nesmí být nižší než 85 % zjištěné pevnosti v tlaku, 
resp. pevnosti v příčném tahu.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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5.B.4.6 Dodržení výšek určených v dokumentaci  
 stavby

Tolerance pro výsledky měření odchylek skutečných 
výšek podkladní vrstvy ze směsí stmelených hydrau-
lickými pojivy a asfaltocementového betonu od výšek, 
navržených dokumentací stavby předepisuje tab. 4 ČSN 
73 6124-1, tab. 4 ČSN 73 6124-2 a tab. 11 ČSN 73 6127-3. 
Maximální odchylky od výšek vrstev stanovených v do-
kumentaci stavby nesmějí být větší než ±20 mm, u ACB 
je to ±10 mm  a průměrná odchylka vypočítaná ze všech 
měření (nejméně 30) nesmí být větší než ±5 mm.

5.B.4.7 Rovnost povrchu 

Podélná a příčná nerovnost může být max. ±20 mm, 
u ACB ±5 mm, viz tabulka 4 ČSN 73 6124-1, tabulka 4 
ČSN 73 6124-2 a tabulka 11 ČSN 73 6127-3. 

Nerovnost povrchu se měří podle čl. 5.5.4 těchto TKP.

5.B.4.8 Odchylka od příčného sklonu

Odchylka od příčného sklonu může být max. ±0,5 %, 
viz tabulka 4 ČSN 73 6124-1, tabulka 4 ČSN 73 6124-2 
a tabulka 11 ČSN 73 6127-3. 

5.B.4.9 Tloušťka vrstvy

Pro měření tloušťky podkladní vrstvy ze směsí stmele-
ných hydraulickými pojivy, podkladního, válcovaného, 
mezerovitého a asfaltocementového betonu a tolerance 
pro výsledky měření platí tab. 4 ČSN 73 6124-1, tab. 4 
ČSN 73 6124-2 a tabulka 11 ČSN 73 6127-3. Minimální 
hodnota jednoho měření tloušťky vrstvy hydraulicky 
stmelených vrstev a mezerovitého betonu nesmí po-
klesnout pod 0,8 h a průměrná tloušťka vrstvy musí být 
nejméně 0,9 h, kde h je projektovaná tloušťka vrstvy, 
minimální hodnota jednoho měření tloušťky vrstvy as-
faltocementového betonu nesmí poklesnout pod 0,9 h.

Tloušťka podkladní vrstvy ze směsí stmelených hydrau-
lickými pojivy, podkladního, válcovaného, mezerovi-
tého betonu a asfaltocementového betonu se kontroluje 
geodetickým měřením, v případě nesrovnalostí přímým 
měřením (pomocí sond nebo vývrtů), není-li objednate-
lem/správcem stavby stanoveno v ZTKP jinak.

5.B.5 Klimatická omezení

Podkladní vrstvy stmelené hydraulickými pojivy nesmějí 
být pokládány při teplotě nižší než +5 °C a je-li nebezpečí 
poklesu teploty při ošetřování vrstvy pod 0 °C. Pokud 
však teplota během prvních 7 dní klesne pod 0 °C, musí 
být podkladní vrstva chráněna tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození. Klimatická omezení pro ACB – viz. čl. 7.2 
ČSN 73 6127-3.

5.C PODKLADY Z PROLÉVANÝCH  
 VRSTEV (štěrk částečně vyplněný  
 cementovou maltou, penetrační makadam,  
 kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí)

5.C.1 Všeobecně

Prolévané vrstvy jsou vrstvy, vytvořené kamennou kost-
rou prolitou výplňovou směsí nebo pojivem do úplného 
nebo částečného zaplnění mezer za pomoci následného 
vibračního hutnění. 

Podle kamenné kostry a druhu výplňové směsi se dělí 
na:

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou – vrstva vy-
tvořená z kamenné kostry hrubého kameniva 32/63 po 
částečném vyplnění cementovou maltou, která uzavírá 
povrch a s hloubkou vrstvy její množství postupně klesá.

Penetrační makadam – vrstva vytvořená z kamenné 
kostry po prolití asfaltovým pojivem a následném za-
plnění povrchových mezer rozprostřeným a zhutněným 
drceným kamenivem. 

Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí – vrstva vytvo-
řená z kamenné kostry po prolití a zavibrování popílkové 
suspenze. 

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.D těchto TKP.

V dokumentaci stavby může být v souladu s přísluš-
nými ČSN, TKP a TP navrženo použití penetračního 
makadamu podle této kapitoly TKP i jako vrstva krytu, 
přičemž obrusnou vrstvu pak zpravidla tvoří nátěr podle 
TKP, kap. 26 nebo emulzní kalový zákryt podle TKP, 
kap. 27. 

5.C.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 EN 13242, ČSN 73 6127-1, ČSN 
73 6127-2 a ČSN 73 6127-4.

5.C.2.1 Průkazní zkoušky

Pro průkazní zkoušky platí čl. 5.4 těchto TKP, čl. 8.1 
ČSN 73 6127-1, čl. 8.1 ČSN 73 6127-2 a čl. 8.1 ČSN 
73 6127-4, pokud nejsou v ZTKP předepsány další do-
plňující druhy zkoušek.

5.C.2.2 Kontrolní zkoušky (prokázání shody)

Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel v druzích a čet-
nosti podle v tab. 3 a tab. 4 ČSN 73 6127-1, tab. 5. a tab. 6 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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ČSN 73 6127-2, tabulky 4, 5 a 6 ČSN 73 6127-4 a dále čl. 
5.5.1, 5.5.2, 5.5.4 a 5.C.2.2 těchto TKP. V ZTKP mohou 
být předepsány zpřísňující požadavky.

Předepsané druhy a minimální četnost zkoušek pro 
vrstvu štěrku částečně vyplněného kamenivem

a) Zrnitost, obsah jemných částic kamenné kostry – 
jedna zkouška na každých 2 000 m3.

b) Konzistence cementové malty – jedna zkouška na 
každých 50 m3.

c) Pevnost v tlaku cementové malty – min. jedna 
zkouška denně na jednom zkušebním tělese.

d) Kontrola hloubky zaplnění mezer kamenné kostry 
cementovou maltou – min. jedna sonda na 100 m.

e) Tloušťka vrstvy – viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

f) Odchylky od projektovaných výšek – viz čl. 5.5.4 
těchto TKP.

g) Nerovnost povrchu, odchylky od příčného sklonu 
– viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

Předepsané druhy a minimální četnost zkoušek pro 
vrstvu penetračního makadamu

a) Zrnitost a obsah jemných částic kamenné kostry a vý-
plňového kameniva – v případě pochybnosti.

b) Vizuální kontrola hloubky prolití kamenné kostry 
v celé ploše vrstvy.

c) Tloušťka vrstvy – viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

d) Odchylky od projektovaných výšek – viz čl. 5.5.4 
těchto TKP.

e) Nerovnost povrchu, odchylky od příčného sklonu 
– viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

Předepsané druhy a minimální četnost zkoušek pro 
vrstvu kameniva zpevněného popílkovou suspenzí

a) Zrnitost, obsah jemných částic kamenné kostry – 
v případě pochybnosti.

b) Konzistence výplňové směsi – jedna zkouška na kaž-
dých 50 m3, min. však 1x denně.

c) Pevnost v tlaku výplňové směsi – jedna zkouška na 
každých 50 m3, min. však jedna zkouška denně na 
jednom zkušebním tělese.

d) Kontrola hloubky zaplnění mezer kamenné kostry 
výplňovou směsí – min. jedna sonda na 100 m.

e) Tloušťka vrstvy – viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

f) Odchylky od projektovaných výšek – viz čl. 5.5.4 
těchto TKP.

g) Nerovnost povrchu, odchylky od příčného sklonu 
– viz čl. 5.5.4 těchto TKP.

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

Pro provádění stavebních prací platí kap. 7 ČSN 73 6127-
1, ČSN 73 6127-2 a ČSN 73 6127-4.

Ošetřování a ochrana prolévaných vrstev musí být pro-
vedena ve smyslu čl. 7.6 ČSN 73 6127-1, čl. 7.6 ČSN 
73 6127-2 a čl. 7.7 ČSN 73 6127-4.

Podklad ze štěrku částečně vyplněného cementovou mal-
tou musí být min. 7 dnů udržován vlhký nebo vhodnými 
způsoby chráněn proti vysychání. Další vrstva smí být 
na podklad ze štěrku částečně vyplněného cementovou 
maltou pokládána dříve než za 7 dnů pouze tehdy, pokud 
při pokládce nedojde k jeho nepřípustnému namáhání 
a pokud horní vrstva nezpůsobí škodlivé odsávání vody, 
potřebné k jeho vyzrání.

5.C.4 Přípustné odchylky

5.C.4.1 Konzistence výplňové směsi ŠCM  
 a KAPS

Konzistence cementové malty ŠCM se podle tab. 2 
ČSN 73 6127-1 může pohybovat v tolerancích 130 mm 
±20 mm, konzistence popílkové suspenze KAPS podle 
tab. NA.2 ČSN EN 14227-3 se může pohybovat v rozmezí 
160 – 220 mm.

5.C.4.2 Pevnost v tlaku výplňové směsi ŠCM  
 a KAPS

Pevnost v tlaku cementové malty ŠCM stanovená na 
kontrolních tělesech podle tab. 2 ČSN 73 6127-1 musí 
být vyšší nebo rovna 7 MPa.

Pevnost v tlaku popílkové suspenze KAPS stanovená na 
kontrolních tělesech podle tab. 3 ČSN 73 6127-4 musí být 
vyšší nebo rovna charakteristické pevnosti předepsané 
třídy C

6/8
.

5.C.4.3 Hloubka zaplnění mezer kamenné kostry  
 ŠCM a KAPS výplňovou směsí 

Hloubka zaplnění mezer kamenné kostry ŠCM cemen-
tovou maltou musí být max. 150 mm, mezery kamenné 
kostry KAPS musí být zaplněny popílkovou suspenzí 
v celé tloušťce vrstvy.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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5.C.4.4 Hloubka prolití kamenné kostry  
 penetračního makadamu asfaltovým  
 pojivem 

Kamenná kostra musí být prolita asfaltovým pojivem 
v celé tloušťce, pokud je tloušťka vrstvy větší než 
100 mm, musí být kamenná kostra prolita do hloubky 
min. 100 mm. 

5.C.4.5 Dodržení výšek určených v dokumentaci  
 stavby

Tolerance pro výsledky měření odchylek skutečných 
výšek podkladní vrstvy z prolévaných vrstev od výšek, 
navržených dokumentací stavby předepisuje tab. 4 ČSN 
73 6127-1, tab. 4 ČSN 73 6127-2, tab. 6 ČSN 73 6127-4, 
maximální odchylky od výšek vrstev stanovených v do-
kumentaci stavby nesmějí být větší než ±20 mm a prů-
měrná odchylka vypočítaná ze všech měření (nejméně 
30) nesmí být větší než ±5 mm.

5.C.4.6 Rovnost povrchu 

Nerovnost povrchu se měří podle čl. 5.5.4 těchto TKP.

Podélná nerovnost i příčná nerovnost ŠCM může být 
max. 20 mm, viz tabulka 4 ČSN 73 6127-1. 

Podélná i příčná nerovnost KAPS může být max. 20 mm, 
viz tabulka 6 ČSN 73 6127-4. 

Podélná a příčná nerovnost penetračního makadamu 
může být max. 12 mm u penetračního makadamu jemno-
zrnného a 15 mm u penetračního makadamu hrubozrn-
ného, viz tabulka 6 ČSN 73 6127-2. 

5.C.4.7 Odchylka od příčného sklonu

Odchylka od příčného sklonu může být max. ±0,5 %, 
viz tab. 4 ČSN 73 6127-1, tab. 6 ČSN 73 6127-2 a tab. 6 
ČSN 73 6127-4. 

5.C.4.8 Tloušťka vrstvy

Pro měření tloušťky podkladní vrstvy z prolévaných 
směsí a tolerance pro výsledky měření platí tab. 4 ČSN 
73 6127-1, tab. 4 ČSN 73 6127-2 a tab. 6 ČSN 73 6127-
4, minimální hodnota jednoho měření tloušťky vrstvy 
nesmí poklesnout pod 0,8 h a průměrná tloušťka vrstvy 
musí být nejméně 0,9 h, kde h je projektovaná tloušťka 
vrstvy.

Tloušťka podkladní vrstvy z prolévaných směsí se kon-
troluje geodetickým měřením, v případě nesrovnalostí 
přímým měřením (pomocí sond), není-li objednatelem/
správcem stavby stanoveno v ZTKP jinak.

5.C.5 Klimatická omezení

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

5.D PODKLADY  
 Z RECYKLOVATELNÉHO  
 ASFALTOVÉHO MATERIÁLU 

5.D.1 Všeobecně

Recyklovatelný asfaltový materiál lze použít jako pod-
kladní nebo ochrannou vrstvu náhradou za štěrkopísek, 
štěrkodrť, vibrovaný štěrk, mechanicky zpevněné kame-
nivo nebo penetrační makadam: 

a) přímým zpracováním bez úpravy nebo po úpravě 
předrcením, přetříděním a dovlhčením na optimální 
vlhkost (TP 111),

b) smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou (TP 
126),

c) obaleným za studena asfaltovou emulzí a cementem 
(TP 134),

d) obaleným za studena na místě (TP 162),

e) pro další druhy recyklace musí být vypracovány 
ZTKP.

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 zpravidla 
tvoří nátěr nebo emulzní kalový zákryt podle TKP, kap. 
26. nebo TKP, kap. 27. 

Podmínky pro použití recyklovatelného asfaltového 
materiálu do podkladních vrstev a do krytových vrstev 
předepisuje TP 111, TP 126, TP 134, TP 162 a TP 170. 

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

Požadavky na vlastnosti recyklovatelného asfaltového 
materiálu pro podkladní vrstvy resp. kryt vozovky pře-
depisují TP 111, TP 126, TP 134 a v případě recyklace 
konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na 
místě TP 162. 

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

5.D.2.1 Průkazní zkoušky

Pro průkazní zkoušky platí čl. 5.4 těchto TKP a dále platí 
TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162. V ZTKP mohou být 
předepsány další doplňující zkoušky.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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5.D.2.2 Kontrolní zkoušky (prokázání shody)

Předepsaná četnost kontrolních zkoušek.

Kontrolní zkoušky materiálů a hotových vrstev (v TP jsou 
kontrolní zkoušky hotových vrstev označovány obvykle 
jako přejímací zkoušky) zajišťuje zhotovitel v druzích 
a četnosti podle TP 111, TP 126, TP 134, TP 162 a dále čl. 
5.5.1, 5.5.2, 5.5.4 a 5.D.2.2. těchto TKP. V ZTKP mohou 
být předepsány zpřísňující požadavky. 

V případě, že je vrstva z recyklovatelného asfaltového 
materiálu navržena jako náhrada za některou z tradičních 
podkladních vrstev podle těchto TKP, musí být četnost 
kontrolních zkoušek hotových vrstev v souladu s četností 
předepsanou pro tradiční podkladní vrstvy.

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

Pro provádění stavebních prací platí v přiměřené míře 
kap. 7 resp. kap. 8 ČSN pro provádění těch podkladních 
vrstev, které vrstva z recyklovatelného materiálu nahra-
zuje a čl. 5.A.3 nebo 5.C.3 těchto TKP.

Ochrana podkladu resp. krytu vozovky z recyklovatel-
ného asfaltového materiálu je předepsána v TP 111, TP 
126, TP 134 a TP 162.

5.D.4 Přípustné odchylky

Platí přípustné odchylky předepsané v čl. 5.A.4, 5.B.4 
nebo 5.C.4 pro ten druh podkladní vrstvy, kterou vrstva 
z recyklovatelného materiálu nahrazuje.

5.D.5 Klimatická omezení

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

Vrstva z asfaltového recyklovatelného materiálu s ka-
menivem s asfaltovou pěnou nesmí být podle TP 126 
pokládána při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a teplotě 
nižší než +5 °C s tím, že za posledních 24 h neklesla 
teplota pod +3 °C.

Vrstva z asfaltového recyklovatelného materiálu obalova-
ného za studena asfaltovou emulzí a cementem nesmí být 
pokládána při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a podle 
TP 134 při teplotě nižší než +5 °C s tím, že za posledních 
24 h neklesla teplota pod +3 °C.

5.E PODKLADY Z HUTNĚNÝCH  
 ASFALTOVÝCH VRSTEV (hutněné  
 asfaltové vrstvy, studené pěnoasfaltové  
 vrstvy)

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

5.P.1.1 Všeobecně

Tato příloha stanoví podmínky pro opravy podkladů 
pozemních komunikací z nestmelených vrstev, vrstev 
stmelených hydraulickými pojivy, prolévaných vrstev 
a vrstev z recyklovatelného asfaltového materiálu. Může 
být použita i pro opravy krytu vozovek, pokud byl kryt 
vybudován z materiálu, určeného pro podkladní vrstvy 
podle těchto TKP.

Pro materiál, výrobu a pokládku materiálů nebo směsí 
pro opravy podkladních vrstev a krytů vozovek platí 
příslušné články těchto TKP s výjimkou lokálních oprav, 
pro které platí úlevy uvedené v příslušných 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 po-
zemních komunikací a dopravních ploch všech druhů 
(kromě zvláštních komunikací, jako jsou např. komu-
nikace 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 zna-
losti stavu vrstev, z inventarizace, diagnostiky poruch 
a stanovení příčin poruch. 

Pokud stavební práce uvedené v této příloze nejsou 
součástí staveb, vyžadujících stavební povolení a jedná 
se o opravy nebo udržovací práce ve smyslu § 14 vyhl. 
104/97 Sb., kde postačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu, 
připouští se vypracování zjednodušené dokumentace. 
Náležitosti zjednodušené dokumentace určí objednatel 
podle potřeb údržby nebo oprav (viz Směrnice pro do-
kumentaci staveb PK). V jednoduchých případech po-
stačí specifikace rozsahu prací a požadavků objednatele
s potřebným 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 na jakou bude oprava vrs-
tev 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 ze směsi stmelené hydraulickými po-
jivy 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 povoluje 
pouze pro podklady z nestmelených materiálů, z proléva-
ných úprav a z recyklovatelných asfaltových směsí, vždy 
však musí být dodržen požadavek na minimální tloušťku 
pokládané vrstvy, uvedený v čl. 5.A.3 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 nest-
melených, resp. vrstev z recyklovatelného asfaltového 
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 ze 
směsí stmelených hydraulickými pojivy (kromě asfalto-
cementového betonu) a prolévaných (kromě penetračního 
makadamu).

Lokální opravy podkladních vrstev ze směsí stmele-
ných hydraulickým pojivem a prolévaných se provedou 
po dokonalém vyčištění opravovaného místa od všech 
uvolněných součástí. Pro opravu lokální poruchy může 
být použita směs:

– stmelená hydraulickým pojivem, štěrku částečně 
vyplněného cementovou maltou nebo recyklovatel-
ného asfaltového materiálu – pak musí být všechny 
styčné plochy i podklad dokonale navlhčeny, aby ne-
docházelo k odsávání vody z materiálu, použitého pro 
opravu.

– penetračního makadamu – v tom případě se navlhčení 
styčných ploch nevyžaduje.

Příloha  
OPRAVY PODKLADNÍCH VRSTEV
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Při lokálních opravách podkladních vrstev je nutno za-
bezpečit částečné omezení silničního provozu, viz čl. 
5.P.1.3.2.3 těchto TKP.

5.P.1.3.2.3 Lokální opravy krytu vozovek, provedeného 
z některé směsi, určené podle těchto TKP pro podkladní 
vrstvy (např. penetračního makadamu, asfaltocemen-
tového betonu, recyklovatelného asfaltového materiálu 
nebo studené pěnoasfaltové směsi).

Při lokálních opravách krytu vozovek je nutno zabezpečit 
částečné omezení silničního provozu. Předem je třeba 
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 na 
kvalitu prací. 

Při opravách je třeba zabezpečit bezprostřední návaznost 
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 makadam, recyklovatelný asfaltový materiál, 
studená pěnoasfaltová směs, litý asfalt, asfaltová směs 
zpracovatelná za tepla nebo za studena nebo trysková 
metoda podle TP 96.

Oprava penetračním makadamem nebo studenou pě-
noasfaltovou směsí a recyklovatelným materiálem musí 
být opatřena uzavíracím nátěrem podle TKP, kap. 26 
nebo emulzním kalovým zákrytem podle TKP, kap. 27, 
kromě vozovek účelových komunikací, lesních a polních 
cest, konstrukcí dopravních a jiných ploch, nemotoristic-
kých komunikací, zpevněných krajnic a dočasných pro-
vizorních tras (u těchto komunikací a ploch se provede 
uzavírací nátěr nebo emulzní kalový zákryt jen když to 
objednatel požaduje v ZTKP). 

U oprav, u nichž není požadován uzavírací nátěr nebo 
emulzní kalový zákryt, musí být uzavíracím nátěrem nebo 
emulzním kalovým zákrytem 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 referencemi o tom, 
že stejný druh oprav dříve s úspěchem prováděl.

Zhotovitel musí také prokázat způsobilost pracovníků 
a strojního vybavení.

5.P.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH  
 MATERIÁLŮ

Je uveden v čl. 5.2 těchto TKP a v článcích podle jednot-
livých druhů podkladů.

5.P.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  
 PRACÍ

Jsou uvedeny v čl. 5.3 těchto TKP a v článcích podle 
jednotlivých druhů podkladů.

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit tech-
nologický 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 odsouhlasit. 
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 těchto 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 jednotlivých 
druhů materiálů a směsí pro podkladní vrstvy nesmí dojít 
k jejich znehodnocení a musí být dodrženy hranice teplot 
podle 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 materiálu 
nebo směsi; při lokálních opravách se provádí obvykle 
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ručními hutnícími prostředky. Další postup prací, např. 
prolévání, zabudování vsypné směsi nebo provedení 
nátěrů nebo emulzního kalového zákrytu musí násle-
dovat bezprostředně po zhutnění základního materiálu 
nebo směsi.

5.P.3.5 Pracovníci

Obsluha výroben směsí, mechanismů pro pokládku 
materiálů a směsí a hutnicí techniky musí být zajištěna 
poučenými, zkušenými a odpovědnými pracovníky. 
V případě projevů nedodržení technologické kázně musí 
být příslušní pracovníci na žádost objednatele/správce 
stavby odvoláni. Na stavbě musí být trvale přítomen 
zástupce zhotovitele, pověřený k řízení prací.

5.P.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ  
 A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Jsou uvedeny v čl. 5.4 těchto TKP a v článcích podle 
jednotlivých druhů podkladů.

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

5.P.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ  
 A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

Jsou uvedeny v čl. 5.5 těchto TKP a v článcích podle 
jednotlivých 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 kontrolou 
(kromě uvedených oprav krytů). 

5.P.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Jsou uvedeny v čl. 5.6 těchto TKP a v článcích podle 
jednotlivých druhů podkladů.

U lokálních oprav mohou naměřené nerovnosti oprav 
krytů dosahovat 1,5 násobku hodnot než je uve-
deno v příslušných článcích podle jednotlivých druhů 
podkladů.

5.P.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Jsou uvedena v čl. 5.7 těchto TKP a v článcích podle 
jednotlivých druhů podkladů.

5.P.8 ODSOUHLASENÍ  
 A PŘEVZETÍ PRACÍ

Zhotovitel současně se žádostí o odsouhlasení oprav nebo 
zahájení přejímacího řízení předá objednateli/správci 
stavby souhrnnou zprávu o hodnocení jakosti stavebních 
prací. U souvislých, celoplošných oprav musí její obsah 
splňovat požadavky čl. 5.8.2 d) těchto TKP. U lokálních 
oprav postačí doložit protokoly o provedených zkouškách 
s jejich hodnocením. Při přejímce oprav krytů 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 těchto TKP a v TKP 
kap. 1.

5.P.11 BEZPEČNOST PRÁCE  
 A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ,  
 POŽÁRNÍ OCHRANA

Požadavky jsou uvedeny v čl. 5.11 těchto TKP a v TKP 
kap. 1.

5.P.12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Související normy a předpisy jsou uvedeny v čl. 5.12 
těchto TKP.
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