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4.1 ÚVOD

Pro tuto kapitolu Technických kvalitativních podmínek 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále 
jen TKP - D) platí všechny pojmy, ustanovení, požadav
ky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP - D Všeobecně.

4.1.1 Obor projektových prací
Tato kapitola 4 TKP-D se zabývá stanovením technic
kých kvalitativních podmínek pro navrhování vozovek, 
krajnic a chodníků pozemních komunikací, provizor
ních komunikací a zpevněných dopravních ploch z hle
diska konstrukce. Konstrukce vozovek na mostech je 
předmětem kapitoly 6 TKP-D. Pro vozovky v tunelech 
platí ustanovení ZTKP-D. Prostorové uspořádání vo
zovek, krajnic a chodníků je předmětem kapitoly 2 
TKP-D. Prostorové uspořádání zpevněných dopravních 
ploch je uvedeno v kapitole 9 TKP-D.

4.1.2 Všeobecné údaje
Kapitola 4 se zabývá konstrukcí vozovek, krajnic, chod
níků a zpevněných dopravních ploch.

Vozovka je definována v ČSN 73 6100a tvoří ji vícevrs
tvá konstrukce, která svou únosností, trvanlivostí, udr- 
žovatelností, opravitelností, rovným a drsným 
povrchem umožňuje bezpečnou, rychlou, plynu
lou, hospodárnou a pohodlnou jízdu motorových vozi
del návrhovou rychlostí po celou dobu její životnosti.

Dočasná (provizorní) vozovka slouží pro účelovou 
(např. staveništní) dopravu, nebo jako objízdná komuni
kace (obvykle ke krátkodobému bezpečnému převedení 
dopravy při uzavírkách na stávající silniční síti). Návr
hová rychlost je nižší než na stávající komunikaci a kryt 
se zvolí podle významu komunikace a množství převá
děné dopravy. Vzhledem ke krátkodobosti může být na
vržen i ze silničních dílců, které jsou rozebiratelné a je 
možné je opakovaně použít pro více úseků dočasných 
vozovek.

Krajnice je definována v ČSN 73 6100. Je to část poze
mní komunikace mezi vnější hranou vozovky a hranou 
silniční koruny. Krajnice se dělí na zpevněné a nezpev- 
něné.

Zpevněná krajnice slouží ke krátkodobému odstavení 
vozidel mimo plochu vozovky, pro chůzi pěších a jízdu 
cyklistů, pokud je pro tyto účely vhodně upravena. Při 
opravách a rekonstrukcích vozovky může sloužit pro 
vedení provizorního silničního provozu.

Nezpevněná krajnice slouží pro osazení součástí a pří
slušenství pozemní komunikace např. bezpečnostním 
zařízením, odvodňovacím zařízením, veřejným osvětle
ním, protihlukovou clonou apod. Požadavky na zvláštní 
úpravy nezpevněné krajnice jsou uvedeny v ČSN 

73 6101 čl. 117.

Zpevněné dopravní plochy slouží pro stání a odstavení 
vozidel, pro obsluhu obslužných zařízení komunikací, 
dopravní závody, skladové areály apod.

4.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA NÁVRH

4.2.1 Všeobecně
Vozovka, krajnice a chodník, jako dílčí část dokumenta
ce stavby pozemní komunikace, se navrhne v souladu 
s požadavky na stupeň dokumentace. Musí být v soula
du s účelem a funkcí pozemní komunikace, způsobem 
výstavby, údržby a oprav navrhované vozovky, s do
pravním zatížením, geotechnickými, hydrogeologický
mi a klimatickými podmínkami. Návrh musí být 
hospodárný, musí využít dostupných výchozích údajů 
a dostupných stavebních materiálů.

Pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114, 
TP 77 a TP 78. Požadavky dokumentace na jednotlivé 
konstrukční vrstvy musí být v souladu s normami řady 
ČSN 73 612. a ČSN 73 613. Stavba vozovek a TKP sta
veb pozemních komunikací.

4.2.2 Výchozí podklady
Pro návrh konstrukce vozovky je nezbytné znát řadu 
podkladů. Vzhledem k tomu, že konstrukce vozovky je 
pouze dílčí částí dokumentace stavby pozemní komuni
kace, vycházejí základní podklady z požadavků na cel
kovou dokumentaci, které jsou pro potřeby návrhu 
vozovky doplněny o specifické podklady.

Výchozí podklady jsou pro všechny stupně dokumenta
ce stejné a rozlišují se pouze podrobnostmi potřebnými 
pro návrh a posouzení. Jsou to zejména:

a) politická, hospodářská a dopravní důležitost po
zemní komunikace (dálnice, třída silnice, funkční 
třída místní komunikace, nemotoristická komuni
kace, odstavná a parkovací plocha, dočasná komu
nikace, účelová komunikace), ekologické, 
estetické a jiné ovlivnění prostředí včetně budou
cích změn, možnost provádění údržby a oprav 
apod. a s přihlédnutím k dopravnímu zatížení ko
munikace (podle ČSN 73 6114 a TP 77) => návr

hová úroveň porušení;

b) dopravní zatížení těžkými nákladními vozidly 
(TNV) => třída dopravního zatížení s upřesně
ním zastoupení plně naložených TNV a rychlosti 
pohybu TNV (při rychlosti do 60 km/h), případně 
při zatížení jinými vozidly než TNV hmotnost 
a uspořádání náprav, dotykový tlak, rychlost a po
čet přejezdů;

c) běžné, dílčí nebo jiné užívání pozemní komunika
ce => návrhové období - pro silnice a dálnice je 20 
(u netuhých) nebo 25 let (u tuhých vozovek) 
a může se zkrátit při dočasné komunikaci, etapové 
výstavbě, při pravidelném zesilování. Pro účelové 
komunikace stanovuje návrhové období správce 
podle účelu;

d) klimatické podmínky => index mrazu;

e) hydrogeologické podmínky => vodní režim pod
loží;
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f) geotechnické podmínky => druh zeminy v podlo
ží (CBR a návrhový modul pružnosti, namrza- 
vost) Pozor! Nezaměňovat ve výpočtech návrhový 
modul pružnosti podloží s hodnotami EJef y tj. mo
dulem deformace (přetvárnosti) z druhého zatěžo- 
vacího stupně, kterými se kontroluje zhutnění 
podle ČSN 72 1006. VTP77a TP 78 jsou tyto hod
noty uváděny jako kontrolní před pokládkou dal
ších vrstev vozovky.

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli 
dokumentace, jsou uvedeny ve Zvláštních dodacích 
podmínkách pro dokumentaci stavby, dále
jen ZDP-D. Ostatní podklady zajistí zhotovitel doku
mentace.

4.2.3 Vozovka
Základním podkladem pro navrhování konstrukcí vozo
vek je návrhová úroveň porušení. Stanovuje ji správce 
podle důležitosti, možnosti údržby a oprav vozovek (viz 
pododdíl 4.2.2 této kapitoly) a zhotoviteli ji předá objed
natel. Dopravní zatížení, případně požadované zatížení 
návrhovou nápravou předá zhotoviteli objednatel, nebo 
pověří zhotovitele dokumentace stanovením dopravní
ho zatížení.

Požadované zatížení návrhovou nápravou (zvláštní vo
zidla,vysokozdvižné vozíky apod.) je rozhodující jen 
u účelových, obslužných a nemotoristických komunika
cí, kde budou provedena opatření k zamezení vjezdu 
TNV, jinde je návrhová náprava odvozena z vyhl. 
č. 102/1995 Sb. Podle TP 77 je návrhová náprava stano
vena zatížením 100 kN a dalšími charakteristikami pot
řebnými pro výpočet.

Konstrukce vozovek se navrhují po homogenních úse
cích, pro které se uvažují stejné charakteristiky prostředí 
a podmínky v podloží, stejné dopravní zatížení apod. 
Pro výpočet se uvažují nejnepříznivější kombinace hod
not vstupních údajů (viz pododdíl 4.2.2 této kapitoly) 
homogenního úseku. Homogenní úsek má mít délku 
zpravidla mezikřižovatkového úseku, nebo může být 
alespoň na jedné straně ohraničen mostním objektem, 
nebo rozhraním mezi dlouhým zářezem a násypem. Pro 
celou stavbu se obvykle vozovka navrhne se stejnými 
vrchními konstrukčními vrstvami a rozdílnost podmí
nek se projeví v různé tlouštce podkladních vrstev nebo 
v různě upraveném podloží vozovky. Návrh homoge- 
ních úseků provede zhotovitel dokumentace a předloží 
objednateli k odsouhlasení.

Pro stanovení dopravního zatížení se použijí výsledky 
celostátního sčítání dopravy, výsledky speciálního sčí
tání dopravy cílené na konkrétní akci (je-li celostátní 
sčítání nedostatečné - např. změnily-li se nějaké pod
mínky), urbanistické řešení oblasti (prognózy dopravy 
od specializovaných institucí např. RSD, UDI, apod.), 
údaje o přepravě hmot nebo vážení jednotlivých náprav 
těžkých vozidel, respektive zatížení plošné nebo osamě
lým břemenem.

Rozhodující vliv na nerovnost vozovky má zhutnění 
vrstev zemního tělesa. Kontrola zhutnění se provede 
podleČSN 72 1006. PodleTP77 aTP78jsou upřesněny

minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti 
podloží Edcf2 = 45 MPa (jemnozmné zeminy), resp. 120 
(100) MPa (hrubozmné zeminy), jako zvolené hodnoty 
vyjadřující společensky požadovanou kvalitu.

Použití TP 78 je limitováno výskytem zemin v podloží 
o CBR větším než 5 %, přičemž při nebezpečné namrza- 
vosti zemin je použití omezeno na difúzni režim v pod
loží (viz hodnoty označené podtiskem v tab. 3 TP 78). 
Při odlišných hodnotách se musí použít pro návrh a po
souzení konstrukce vozovky TP 77. Z důvodu hospo
dárnosti se TP 77 doporučují použít pro dopravní 
zatížení ve spodní polovině třídy dopravního zatížení. 
Požaduje-li objednatel dokumentace použití TP 77 
ve všech případech, stanoví to v ZDP-D.

V návrhové metodě podle TP 77 se neprovádí výpočet 
tepelného odporu vozovky. Je stanovena nejmenší pří
pustná tloušťka vrstev včetně podloží z nenamrzavých 
materiálů, je-li zemina podloží mírně namrzavá až ne
bezpečně namrzavá. Současně jsou doporučeny mini
mální tloušťky nestmelených vrstev pro dosažení 
požadovaného modulu deformace.

S ohledem na problémy při stavbě, údržbě a opravě vo
zovky je nutno při návrhu vozovky přilehlých (přídat- 
ných a přidružených) pruhů přihlédnout k návrhu 
vozovek jízdních pruhů. Při návrhu vozovky pruhů pro 
pomalá vozidla, pravého jízdního pruhu, pruhů v křižo
vatkových úsecích a zastávkových pruhů, zhotovitel do
kumentace zváží zvýšené dopravní zatížení s ohledem 
na omezenou fluktuaci vozidel ve stopách (použití ko
eficientů C2) a na pomalou a zastavující dopravu (použití 
koeficientů C4). Zvýšené namáhání se promítá také do 
návrhu krytu. Asfaltové vrstvy musí splňovat požadav
ky odolnosti proti trvalým deformacím podle ČSN 
736121. Při návrhu vozovek na přejezdech středních dě
lících pásů se užije zatížení o dvě třídy nižší než je v nejví
ce zatíženém jízdním pruhu.

Druh krytu musí respektovat návrhovou úroveň poruše
ní, dopravní zatížení, hospodárnost výstavby a dostup
nost stavebních hmot. Souhrnné požadavky jsou 
uvedeny v tabulce 9 TP 77.

4.2.4 Krajnice a chodníky

Pokud v zadávací dokumentaci (ZDP-D) neuvede ob
jednatel požadavky na funkci krajnice, zjištěné údaje 
o intenzitě pěší a cyklistické dopravy a požadavky na 
druh krytu krajnice nebo chodníku, zajistí nebo navrhne 
potřebné údaje zhotovitel dokumentace a předloží je ob
jednateli k odsouhlasení. Návrh konstrukčního uspořá
dání se provede v souladu s VL1 a VL2.

S ohledem na problémy při provádění, z důvodu odvod
nění pláně (návaznost vrstev) a s přihlédnutím na mož
nost pojíždění krajnice při údržbě či opravě vozovky 
těžkými nákladními vozidly se navrhne konstrukce 
krajnice shodně s konstrukcí vlastní vozovky. Tato sku
tečnost také umožňuje případné rozšíření vozovky na 
úkor krajnice (např. přídatné a přidružené pruhy). Poža
davek na odlišnou konstrukci krajnice a další poža
davky na krajnice a chodníky uvádí ZDP-D nebo 
ZTKP-D.
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4.2.5 Nemotoristické komunikace (pro pěší, 
cyklisty, smíšené, s omezeným využitím 
vozidly)

Pro kryt a podkladní vrstvy platí zásady uvedené v TP 78 
a příslušné ČSN podle druhu použitého krytu. Při volbě 
krytu se přihlédne ke druhu dopravy a způsobu využití.

4.2.6 Zpevněné dopravní plochy
Pro kryt a podkladní vrstvy platí zásady uvedené v TP 78 
a příslušné ČSN podle druhu použitého krytu. Při volbě 
krytu se přihlédne ke druhu dopravy a způsobu využití.

Při návrhu vozovky (plochy) je rovněž nutné vzít v úva
hu:

a) předpokládané úkapy minerálních olejů a možné 
znečištění podzemních vod. Ochraňuje možné za
bezpečit nepropustnou vrstvou krytu, nebo pod
kladních vrstev, nebo zabezpečit odizolování celé 
konstrukce vozovky takových ploch;

b) dlouhodobé statické působení náprav vozidel při 
parkování s přihlédnutím k působení klimatických 
vlivů. Pro stání plně naložených TNV na parkoviš
tích, při zvýšených nárocích na kvalitu krytu se na
vrhne cementobetonový kryt, případně kryt 
dlážděný. Určení druhu krytu uvádí ZDP-D 
nebo ZTKP-D.

4.2.7 Dočasné komunikace
Pro kryt a podkladní vrstvy platí zásady uvedené v TP 77 
a TP 78 a v příslušné ČSN podle druhu použitého krytu. 
Při volbě krytu se přihlédne k dopravnímu zatížení, způ
sobu a době využití. Při návrhu je nutné vzít v úvahu, že 
dočasné komunikace jsou navrhovány na omezenou 
dobu. Návrhová úroveň porušení se stanoví jako D3 
a v letním období je možné např. vyloučit ochranné vrstvy.

4.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ DOKU
MENTACE

4.3.1 Studie

4.3.1.1 Stavba

Vozovky a zpevněné dopravní plochy

Ve studii, pro určení zájmového území pro krajinářské 
vyhodnocení, se vozovka nedefinuje.

Pro vyhledávací studii není nutné přesně specifikovat 
vstupní podklady. Zde stačí na základě dopravního vý
znamu komunikace a poloze komunikace (nadmořská 
výška), odhadnout tlouštku konstrukce vozovky pro 
orientační výpočet kubatury zemních prací.

Podklady se určí pro tento stupeň dokumentace v úrovni 
odborných odhadů a předpokladů.

Výchozími podklady pro technickou studii jsou podkla
dy podle pododdílu 4.2.2 bodu a), b), c) této kapitoly, 
včetně specifických požadavků na dopravní zatížení 
tj. zatížení nápravy, individuelní zatížení apod.

V případě požadavku objednatele v ZDP-D na po
drobnější návrh, se konstrukce navrhne podle kata
logových listů (TP 78).

V průvodní zprávě se vozovka popíše jako dílčí část po
zemní komunikace. Ve zprávě musí být uvedeny výcho
zí předpoklady pro návrh konstrukce vozovky. 
U vlastního návrhu konstrukce vozovky se uvede, že je 
konstrukce navržena podle TP 78 s označením podle ka
talogového listu, nebo že je u konstrukce stanovena pou
ze tlouštka a druh konstrukce.

Konstrukce vozovky je dokladována ve výkresu "vzoro
vý příčný řez" zpracovaného podle zásad ČSN 01 3466, 
tzn. v černobílém provedení, obvykle v měřítku 1:100 
bez technologických podrobností a požadavků.

Krajnice, chodníky a nemotoristické komunikace

Výchozím podkladem je urbanistické nebo územní za
členění komunikace a z toho vyplývající dopravní zatí
žení nemotoristickou dopravou, případně zatížení 
silničními vozidly (údržba komunikace, záchranná vo
zidla apod.).

V ZDP-D stanoví objednatel případné zvláštní poža
davky na krajnici, chodník a nemotoristické komu
nikace. Úprava se zvolí podle TP 78.

Pro krajnici odpovídající zvolené kategorii komunikace 
nejsou stanoveny žádné požadavky. Pouze v případě 
zvláštních požadavků je popsána ve zprávě a vykreslena 
ve vzorovém příčném řezu.

4.3.1.2 Změny dokončených staveb (rekonstrukce)

Pro tento druh staveb se studie zpravidla nezpracovává. 
Ve složitějších případech např. vozovky s CB krytem, je 
možné zpracovat porovnávací studii možných variant 
technického řešení rekonstrukce s ekonomickým porov
náním variant, je-li to požadováno v ZDP-D.

4.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

4.3.2.1 Stavba

Vozovka a zpevněné dopravní plochy

Dokumentace se zpracuje na základě podkladů uvede
ných v pododdílu 4.2.2 této kapitoly s tím, že jsou upřes
něny a podrobněji zpracovány. V tomto stupni 
dokumentace musí být již zpracován geotechnický prů
zkum v souladu s TP 76. Na základě těchto podkladů 
a návrhové úrovně porušení se navrhne konstrukce vo
zovky nebo zpevněné dopravní plochy podle TP 78, 
příp. TP 77.

Předpokládaný druh krytu je pak uvažován při posuzo
vání vlivů na životní prostředí - viz kapitola 11 TKP-D 
(např. při výpočtu ekvivalentních hladin hluku).

Krajnice, chodníky a nemotoristické komunikace

Pro krajnici, chodníky a nemotoristické komunikace 
platí stejné zásady jako pro vozovku. Zhotovitel doku
mentace stanoví způsob odvodnění a tím i odvodňovací 
zařízení, dále bezpečnostní zařízení a protihluková 
opatření, které se většinou osadí na úkor nebo do krajni
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ce a mohou ovlivnit uspořádání krajnice, včetně její po
vrchové úpravy.

43.2.2 Změny dokončených staveb (rekonstrukce)

V případě, že technické řešení rekonstrukce vozovky 
nevyvolá, např. rozšířením vozovky, zvýšením nivelety 
spojeným s úpravou zemního tělesa nebo odvodněním, 
územní nároky (zábor pozemků), není nutné dokumen
taci pro územní rozhodnutí zpracovávat. V případě, že 
technické řešení si vyžádá územní nároky, pak se postu
puje podle článku 4.3.2.1 této kapitoly.

4.3.3 Dokumentace pro stavební povolení

4.3.3.1 Stavba
Vozovky a zpevněné dopravní plochy

Dokumentace se zpracuje na základě podkladů uvede
ných v pododdílu 4.2.2 této kapitoly. Obsah podkladů 
musí určovat konečné závazné hodnoty. Na základě 
těchto podkladů provede zhotovitel návrh konstrukce 
vozovky.

Použití TP 78 pro návrh konstrukce vozovky je limito
ván podmínkami uvedenými v pododdílu 4.2.3 této 
kapitoly. Požaduje-li objednatel individuelní návrh 
konstrukce podle TP 77 uvede to v ZDP-D. Pro hod
noty podkladů a podmínek, které neopovídají podmín
kám pro které jsou sestaveny TP 78 a u dálnic, 
rychlostních silnic, silnic I. třídy a místních komunikací 
I. třídy, postupuje zhotovitel podle TP 77, tzn. provede 
optimalizaci návrhu vozovky pro dané podmínky.

Při návrhu a posouzení musí být přihlíženo k hospodár
nosti navržené konstrukce. Při návrhu je nutno brát na 
zřetel možnost využití materiálů z místních zdrojů a to 
jak do konstrukce, tak do podloží vozovky. Proto při ne
vhodných zeminách v podloží se navrhuje způsob úpra
vy podloží. Při optimalizaci návrhu vrstev vozovky 
a úpravy podloží se dodrží konstrukční požadavky podle 
TP77. Relativní porušení asfaltových vrstev a podloží D 
musí být menší než 1,0 a doporučuje se blízké 1,0. Po
drobnější ekonomické vyhodnocení variantních ře
šení konstrukce vozovky se provede pokud je tento 
požadavek uveden v ZDP-D.

Obdobné zásady návrhu platí i pro ostatní dopravní plo
chy (odstavné a parkovací, odpočívky, dopravní závo
dy, zastávky, čerpací stanice apod.). Při návrhu 
konstrukce těchto ploch musí zhotovitel zvážit zvláštní 
požadavky na dlouhodobé statické působení vozidel, 
odolnost proti úkapům, návrhovou nápravu a její cha
rakteristiky apod.

V technické zprávě musí být uvedeny vstupní údaje pro 
návrh a posouzení vozovky, vlastní návrh konstrukce 
vozovky a závěry z posouzení vozovky. Jelikož před
mětná dokumentace slouží obvykle již jako technický 
podklad pro zpracování soupisu prací následného stup
ně dokumentace (DZS), musí být ve zprávě uveden ná
vrh konstrukce vozovky v podrobnostech potřebných 
pro stanovení nabídkové ceny, včetně technologických 
požadavků na úpravu podloží apod.

Ve vzorovém příčném řezu v měřítku 1 : 50 musí být vo
zovka vykreslena do všech detailů v souladu s VL1 
a VL2, včetně ukončení jednotlivých vrstev, případně 
návaznosti na přilehlá odvodňovací zařízení (detaily se 
zpracují obvykle v měřítku 1 : 20) a popsány požadova
né materiálové nároky (např. kvalita betonů, včetně 
odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám, 
frakce kameniva, množství postřiků na m2, požadovaná 
gradace asfaltů apod.), hodnoty požadovaného hutnění 
(např. zemního tělesa, aktivní zóny, dosypávky krajni
ce, dělících pásů apod.) a požadované hodnoty modulu 
deformace (Edcf2) na podloží, ochranné vrstvě a nestme- 
lené horní podkladní vrstvě.

Krajnice, chodníky a nemotoristické komunikace

Zpevněná krajnice, chodník a nemotoristické komu
nikace musí být vykresleny do stejných podrobností 
jako vozovka v souladu s VL1 a VL2, ČSN 72 1810, 
ON 72 1815, ČSN 72 1820, ČSN 72 1850, ON 72 1851, 
ON 72 3135, ČSN 72 3210, ČSN 73 6131-1,2,3. Musí 
být specifikovány obrubníky nebo krajníky, včetně ma
teriálu a kvalitativních nároků jakož i způsob osazení. 
U nezpevněných krajnic je nutné specifikovat požado
vané zhutnění a případné požadavky na zpevnění, včet
ně požadavků na materiál (např. vrstva ŠD před 

svodidlem).

4.3.3.2 Změny dokončených staveb (rekonstruk
ce a opravy)

Rozsah prací na dokumentaci stanoví objednatel 
v zadávací dokumentaci (ZDP-D) požadavkem na:

a) zpracování dokumentace na technicky určený 
a podrobně specifikovaný způsob opravy nebo re
konstrukce;

b) zpracování dokumentace včetně návrhu způsobu 
opravy nebo rekonstrukce.

Opravy a rekonstrukce se liší podle toho zda se jedná 
o vozovku netuhou (s asfaltovými vrstvami) nebo tuhou 
(s cementobetonovým krytem).

Návrh opravy nebo rekonstrukce vozovek se provede 
podle TP 87, TP91 a TP 92.

Na základě podkladů podle uvedených TP (včetně mě
ření, polních a laboratorních zkoušek) zhotovitel doku
mentace navrhne rozsah a způsob opravy, např. navrhne 
zda vozovka bude pouze zesílena, opraveny trhliny ve 
vozovce s výměnou krytu nebo původní vrstvy nahraze
ny novými konstrukčními vrstvami (s možností recyklá- 
že odfrézovaných asfaltových vrstev) s případnou 
úpravou podloží vozovky, včetně úpravy odvodnění 
apod. U tuhých vozovek je kromě zesílení možné opra
vit pouze jednotlivé porušené desky (úprava poklesů na 
spárách, nebo kompletní výměna desky).

Při zpracování dokumentace a návrhu způsobu opravy 
nebo rekonstrukce vozovky je nutné posoudit a podle 
potřeby ekonomicky vyhodnotit varianty vedení provo
zu během opravy nebo rekonstrukce. Vyhodnocení 
slouží jako podklad pro rozhodnutí speciálního staveb
ního úřadu o omezení obecného nebo zvláštního užívání 
PK během provádění stavby.
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V technické zprávě a ve vzorovém příčném řezu musí 
být stanoveny všechny technické podrobnosti tak, jak je 
uvedeno v článku 4.3.3.1 této kapitoly.

4.3.4 Dokumentace pro zadání stavby
V DZS se doplní DSP zejména zapracováním podmínek 
stavebního povolení a sestavením soupisu prací podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací sta
veb PK.

V DZS se uvedou i požadavky na zpracování realizační 
dokumentace zhotovitelem stavby (specifikace techno
logických požadavků, specifické konstrukční detaily 
apod.).

4.4 KONTROLA DOKUMENTACE

4.4.1 Kontrolní systém zhotovitele dokumentace
Zhotovitel dokumentace provede kontrolu dokumenta
ce v souladu s požadavky uvedenými v pododdílech 
1.6.3 a 1.13.1 kapitoly 1 TKP-D, pokud ZDP-D nesta
noví jinak.

4.4.2 Kontrola objednatele v průběhu zpraco
vání dokumentace

Kontrola objednatele v průběhu zpracování dokumenta
ce se provádí podle pododdílů 1.6.2 a 1.13.2 kapitoly 1 
TKP-D.

V ZDP-D objednatel stanoví zda pro DSP bude zajiš
ťovat zpracování expertního posouzení návrhu kon
strukce vozovky. Zhotovitel dokumentace musí být 
seznámen s výsledkem expertního posouzení a má prá
vo předložit k němu svoje stanovisko.

4.4.3 Kontrola předané dokumentace objedna
telem

Pro kontrolu předané dokumentace objednatelem platí 
ustanovení pododdílů 1.13.3 kapitoly 1 TKP-D.

4.5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

4.5.1 Proces odsouhlasení v průběhu zpraco
vání dokumentace

Pravidla pro proces odsouhlasování v průběhu zpraco
vání dokumentace jsou stanovena v oddílu 1.15 kapitoly 
1 TKP-D.

4.5.2 Převzetí zhotovené dokumentace

Převzetí zhotovené dokumentace se provádí podle oddí
lu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

4.6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Do seznamů norem a předpisů dále uvedených, jsou za
řazeny ty dokumenty, které mají přímou souvislost s na
vrhováním vozovek, krajnic a chodníků PK. Kromě

norem a předpisů uvedených v oddílech 4.6.1 a 4.6.2 
této kapitoly platí pro navrhování i normy a předpisy, 
uvedené v těchto normách jako citované a souvisící.

Normy a předpisy platné pro návrh zemního tělesa, od
vodnění PK, mostních objektů a konstrukcí, tunelů, 
podzemních objektů a galerií, vybavení a příslušenství, 
obslužných zařízení, cizích zařízení a životního prostře
dí, jsou uvedeny v kapitolách 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 
TKP-D.

4.6.1 Technické normy

Označení Název Rok účinnosti
nebo vydání

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských sta
veb. Výkresy pozemních ko
munikací

1997

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro do
pravní stavby

1993

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin 
a sypanin

1998

ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení pomě
ru únosnosti zemin (CBR)

1992

ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti 
zemin

1991

ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene 
pro stavební účely. Společná 
ustanovení

1987

ON 72 1815 Dlažební kostky 1989

ČSN 72 1820 Obkladové a dlažební desky 
z přírodního stavebního ka
mene

1991

ČSN 72 1850 Obrubníky a krajníky.
Společná ustanovení

1969

ON 72 1851 Kamenné obrubníky a krajníky 1969

ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely
Část 1: Společná ustanovení 
Část 2: Průmyslově vyráběné 
malty
Část 3: Malty pro zdění, vý
robu keramických dílců 
a stykové malty
Část 4: Malty pro omítky
Část 5: Speciální malty

1992

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betono
vých stavebních dílců. Spo
lečná ustanovení.

1987

ON 72 3135 Betonové obrubníky a krajní
ky. Technické požadavky

1969

ON 72 3185 Betonové dílce pro vedení 
povrchové vody. Technické 
požadavky

1987

ČSN 72 3210 Betonové prefabrikáty. Beto
nové dlaždice

1974
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ČSN 73 0020 Názvosloví spolehlivosti sta
vebních konstrukcí

1991

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních kon
strukcí a základových půd, 
základní ustanovení pro vý
počet

1990

ČSN 73 0033 Stavební konstrukce a zákla
dy, základní ustanovení pro 
zatížení

1991

ČSN 73 0039 Navrhování objektů v poddo- 
lovaném území

1991

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. 
Společná ustanovení

1995

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. 
Výrobní objekty

1995

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová 
půda pod plošnými základy

1988

ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu 
cementového betonu proti 
působení vody a chemických 
rozmrazovacích látek.

1985

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí

1989

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montova
ných betonových konstrukcí

1994

ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná 
ustanovení

1987

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy 
silničních vozidel

1988

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motoro
vých vozidel, čerpací stanice 
pohonných hmot. Základní 
ustanovení.

1978

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komu
nikací

1984

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 1986

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na 
pozemních komunikacích

1995

ČSN 73 6110 Projektování místních komu
nikací

1987

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komu
nikací. Základní ustanovení 
pro navrhování

1995

ČSN 73 6121 Stavba vozovek-Hutněné as
faltové vrstvy

1994

ČSN 73 6122 Stavba vozovek-Lité asfalty 1994

ČSN 73 6123 Stavba
vozovek-Cementobetonové
kryty

1994

ČSN 73 6124 Stavba vozovek-Kamenivo 
stmelené hydraulickým poji
vém

1994

ČSN 73 6125 Stavba
vozovek-Stabilizované pod
klady

1994

ČSN 73 6126 Stavba vozovek-Nestmelené 
vrstvy

1994

ČSN 73 6127 Stavba vozovek-Prolévané 
vrstvy

1994

ČSN 73 6128 Stavba vozovek-Vtlačované 
vrstvy

1994

ČSN 73 6129 Stavba vozovek-Postřiky 
a nátěry

1994

ČSN 73 6130 Stavba vozovek-Emulzní ka
lové vrstvy

1994

ČSN 73 6131 Stavba vozovek-Dlažby 
a dílce
Část 1: Kryty z dlažeb
Část 2: Kryty ze silničních 
dílců
Část 3: Kryty z vegetačních 
dílců

1994

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění 
zemního tělesa pozemních 
komunikací

1998

ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živič
ných směsí

1988

ČSN 73 6172 Odběr, měření a zkoušení 
vzorků cementobetonové vo
zovky

1994

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů 
vozovek

1995

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení proti
šmykových vlastností povr
chů vozovek

1996

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška 
podloží a podkladních vrstev 
vozovek

1982

ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky 
vozovek a podloží

1996

ČSN 73 6425 Autobusové, tramvajové 
a trolejbusové zastávky

1995

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agre
(73 1215) sivního prostředí působícího 

na beton a železobetonové 
konstrukce

ČSN P ENV Beton. Vlastnosti, výroba, 1992
206
(73 2403)

ukládání a kritéria hodnocení

4.6.2 Technické předpisy a podklady
Směrnice pro dokumentaci sta- MDS ČR, 1998 

veb pozemních komuni
kací

TP 76 Geotechnický průzkum MD ČR, 1995 

pro pozemní komunikace

7



TP 77 Navrhování vozovek po- MD ČR, 1995 
zemních komunikací

TP78 Katalog vozovek póze- MD ČR, 1995 
mnich komunikací

TP Železobetonové panely STÚ, 1992 
pro provizorní vozovky

VL Vzorové listy staveb po
zemních komunikací

TP 83 Odvodnění pozemních MDS ČR, 1997
komunikací

TP 87 Navrhování údržby MDS ČR, 1997
a oprav netuhých vozo
vek

TP 91 Rekonstrukce vozovek MDS ČR, 1997
s cementobetonovým
krytem

TP 92 Navrhování údržby MDS ČR, 1997
a oprav vozovek s ce- 
mentobetonovým krytem

VL1 - Vozovky a krajnice MD ČR, 1995 

VL2 - Silniční těleso MD ČR, 1995

TSm Dlážděné kryty vozovek, STÚ Praha, 1992 
dopravních ploch a ne- 
motoristických komuni
kací,

TKP staveb pozemních komu- MDS, 1994, 1996, 
nikací 1997, 1998

4.6.3 Právní předpisy
Zákony a vyhlášky, jejichž ustanovení platí pro vozov

ky a krajnice, jsou uvedeny 
v 1.17.3 kapitoly 1 TKP- D.
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