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3.1 ÚVOD

Pro tuto kapitolu Technických kvalitativních podmínek 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen 
TKP-D) platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a 
údaje uvedené v kapitole 1 TKP-D Všeobecně. TKP-D 
jsou vydány v písemné formě (MD ČR) a na elektronic-
kém nosiči CD-ROM (ČKAIT). V případě náhodných 
odlišností platí ustanovení tištěného vydání.

Použití této kapitoly 3 je možné pouze spolu s kapitolou 
1 TKP-D Všeobecně. Dále platí i všechny základní a 
odvozené pojmy, které jsou obsaženy v normách ČSN.

Požadavky na zajištění jakosti prací jsou určeny 
Systémem jakosti v oboru pozemních komunikací 
(SJ-PK) – Metodický pokyn: Část II/1 Projektové práce 
a Část II/2 Průzkumné a diagnostické práce, č. j. 20840/
01-120, ve znění pozdějších změn (úplné znění – Věstník 
dopravy 14–15/2005.

Kapitola 3 platí pro spolehlivý a hospodárný návrh zem-
ního tělesa, včetně aktivní zóny, tj. zářezů a jejich svahů 
v zeminách i horninách, násypů ze zemin, kamenité 
sypaniny i druhotných materiálů. Rámcově platí i pro 
geotechnický návrh přechodové oblasti mostních objektů. 
Podrobný návrh přechodové oblasti se provede podle 
ČSN 73 6244, požadavky na rozsah její dokumentace 
jsou popsány v kapitole 6 TKP-D.

Pro zemní práce související se zakládáním objektů, od-
vodněním, podzemními sítěmi a vozovkami platí tyto 
TKP-D obecně. Podrobný  návrh je nutno provést podle 
ČSN 73 1001, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a kapitol 4, 
5 a 6 TKP-D.

Pro použití geosyntetických, případně ocelových mate-
riálů v násypovém tělese platí zásady uvedené v TP 97, 
TKP 30 a ČSN 73 6133.

Návrh technických opatření na zajištění stability svahu 
zemního tělesa (piloty, kotvy, opěrné a zárubní zdi 
ap.) vychází z teorie mechaniky zemin (stabilitní ře-
šení, zemní tlaky) a provádí se podle kapitoly 6 TKP-D, 
TKP 16, TKP 29 a TKP 30. Stabilitním řešením podle 
přílohy P této kapitoly TKP lze posoudit, zda navržená 
opatření jsou dostatečná. 

Stanovením technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci tunelových staveb na pozemních komuni-
kacích, tj. tunelů hloubených a ražených, podzemních 
objektů a ochranných galerií, se z hlediska zemních prací 
zabývá kapitola 7 TKP-D. 

Návrh protierozní ochrany svahů se provede podle 
TP 53.

3.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 
 NA NÁVRH

Základní požadavky na návrh zemního tělesa pozemních 
komunikací (dále PK) jsou platné pro všechny stupně 
dokumentace staveb PK. Dokumentace stavby PK musí 
být v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb PK 
(dále jen SDS PK).

Návrh zemního tělesa musí splňovat nároky na spolehli-
vost a hospodárnost. Obě hlediska vyžadují znalost míst-
ních geotechnických poměrů a fyzikálně-mechanických 
vlastností zemin, skalních hornin, druhotných a dalších 
materiálů (např. geosyntetika). Tyto znalosti se získávají 
geotechnickým průzkumem v souladu s TP 76 a přísluš-
nými normami, předpisy a zákony, podle oddílu 3.6. této 
kapitoly TKP-D. Pro předběžný návrh tvaru zemního 
tělesa se použijí vzorové listy VL 2. Pro podrobný návrh 
od stupně DSP se použití VL 2 řídí oddílem P.4 přílohy 
této kapitoly TKP-D.

Každý návrh zemního tělesa musí být optimalizován 
z hlediska hospodárnosti, přičemž posuzované alterna-
tivy řešení musí být z hlediska spolehlivosti srovnatelné. 
Požadavky na kvalitu zemního tělesa musí odpovídat 
ČSN 73 3050, ČSN 73 6133, ČSN 73 6244 a TKP PK 
kapitola 4. Pokud nelze prokázat, že zhutněná sypanina 
a/nebo zemina dosáhne požadované parametry, musí být 
navrženo jejich zlepšení (např. pojivy, geosyntetickými 
materiály, odvodněním aj.) nebo výměna.

Při návrhu je nutné uvážit i cenu pozemků která, zvláště 
v zastavěném území, může rozhodujícím způsobem hos-
podárnost řešení ovlivnit. Rovněž je třeba uvážit i techno-
logický postup z hlediska rychlosti výstavby, ekologický 
dopad vybrané varianty apod. Specifické požadavky na 
zapracování dalších hledisek musí uvést objednatel ve 
smlouvě, Zvláštních obchodních podmínkách stavby, pro 
zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci stavby 
PK (dále jen ZOP-D) nebo ve Zvláštních technických 
kvalitativních podmínkách pro dokumentaci (dále jen 
ZTKP-D).

Objednatel má právo vyžádat si posouzení dokumen-
tace (např. v případě složitých geotechnických poměrů) 
v souladu s oddílem 3.4.2 těchto TKP-D a oddílem 1.14.4 
kapitoly 1 TKP-D.

Zemní těleso PK (včetně aktivní zóny) se dělí na:  
– zářezy

– násypy

– odřezy

Návrh zemního tělesa PK musí být posouzen z hlediska 
mezních stavů v souladu s oddílem P.2 přílohy této ka-
pitoly TKP-D a zahrnuje se do 

– textové části členěné podle druhu dokumentace na:

• průvodní, nebo technickou zprávu

• geotechnické výpočty

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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• doklady o postupu projednávání a schvalování doku-
mentace

– výkresové části

• situace stavby

• podélný řez

• příčné řezy 

Základní náležitosti (členění, obsah textové a výkresové 
části) každého stupně dokumentace musí být v souladu se 
směrnicí pro dokumentaci staveb PK (SDS PK), ZOP-D 
a touto kapitolou TKP-D.

3.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 
 DOKUMENTACE

3.3.1 Studie (ST)

3.3.1.1 Podklady pro zhotovení ST

Podklady pro vypracování dokumentace zemního tělesa 
PK ve stupni studie jsou:

a) geologická mapa ČR

b) mapa hydrogeologických poměrů

c) registr sesuvů (Geofond)

d) mapa aktivních zón záplavových území a vymezení 
zvláštních povodní

e) evidence ložisek vyhraněných a nevyhraněných ne-
rostů (Geofond)

f) mapa inženýrskogeologických poměrů, pokud je 
zpracována (ČGÚ)

g) výsledky geotechnických průzkumů jiných staveb 
v oblasti (Geofond)

h) výsledky orientačního geotechnického průzkumu

i) specifické podmínky objednatele formulované 
v ZOP-D, případně v  ZTKP-D

Podklady, které zajistí a předá zhotoviteli dokumentace 
objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

3.3.1.1 Obsah ST

Z hlediska návrhu zemního tělesa řeší projektant ve studii 
tyto úkoly:

a) porovnání alternativ vedení trasy z hlediska objemu 
a náročnosti zemních prací 

b) zjištění zdrojů vhodných materiálů (zemníky, skládky 
druhotných surovin)

c) ve spolupráci s geotechnikem vymezí a charakte-
rizuje úseky se složitými geotechnickými poměry 
(např. sesuvná nebo poddolovaná území, vysoká hla-
dina podzemní vody). Pro tato místa posoudí varianty 
řešení, např. úpravu výškového vedení trasy nebo 
zajištění stability

d) navrhne zásady řešení pro vedení trasy v chráněných 
územích (vodní zdroje, ložiska surovin, životní pro-
středí)

Průvodní zpráva musí obsahovat:

e) popis trasy s vymezením území se složitými geotech-
nickými poměry (sesuvy, poddolování ap.)

f) množství nevyrovnaného objemu zemin

Výkresová část je společná s dokumentací PK (situace 
stavby, podélný profil).

3.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí 
 (DÚR)
3.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí 
 (DÚR)
3.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

3.3.2.1 Podklady pro vypracování DÚR

Podklady pro vypracování DÚR zemního tělesa jsou:

a) územně plánovací dokumentace včetně příloh (pokud 
byla zpracována a přijata)

b) studie podle oddílu 3.3.1 této kapitoly, včetně pod-
kladů (pokud byla zpracována)

c) dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní 
prostředí podle zákona 100/2001, viz kapitola 11 
TKP-D

d) podklady uvedené v části 3.3.1 této kapitoly v případě, 
že studie nebyla zpracována

e) výsledky předběžného geotechnického průzkumu 
v souladu s TP 76, včetně hydrogeologie, poddolo-
vání, seismického zatížení

f) specifické podmínky objednatele formulované 
v ZOP-D, případně v ZTKP-D

g) návrh směrového a výškového vedení trasy PK

h) návrh šířkového uspořádání PK

Podklady, které zajistí a předá zhotoviteli dokumentace 
objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

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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3.3.2.1 Obsah DÚR

Cílem technického řešení zemního tělesa PK ve stupni 
DÚR je optimalizace zemních prací pro zvolenou alter-
nativu vedení trasy z hlediska bezpečnosti a hospodár-
nosti. DÚR musí být zpracována tak, aby mohla sloužit 
pro rozhodování orgánů státní správy a objednatele.

Zhotovitel DÚR zemního tělesa PK navrhne:

a) celkový objem zemních prací (výkopy, násypy) 

b) vymezení úseků se složitými geotechnickými poměry, 
včetně navržených opatření (sanace, zlepšení, vyztu-
žení)

c) posouzení těžitelnosti zemin a hornin ze zářezových, 
případně tunelových úseků

d) údaje o zpracovatelnosti zemin do násypů a jejich 
případné úpravy

e) rozsah záboru pozemků potřebných pro provedení 
zemních prací

f) řešení zemníků a skládek

Dokumentace zemního tělesa PK je součástí dokumen-
tace PK a je podřízena jejímu členění.

Textová část:

Průvodní zpráva DÚR musí obsahovat zejména:

a) stručnou charakteristiku geotechnických poměrů

b) zdůvodnění návrhu technického řešení zemního tě-
lesa PK a rozsahu zemních prací

c) popis navržených opatření pro zajištění stability zem-
ního tělesa, urychlení konsolidace, omezení vlivu 
poddolování

d) výpočty stability zemních těles (pokud jsou po-
třebné)

e) řešení zemníků a skládek

Výkresová část:

f) situace se zakreslením záboru pozemků a s vyznače-
ním zářezových a násypových úseků a objektů

g) podélný profil v ose trasy

h) vzorový příčný řez zářezovým a násypovým úse-
kem

i) řešení zemníků a skládek

3.3.3 Dokumentace pro stavební povolení 
 (DSP)

3.3.3.1 Podklady pro zhotovení DSP

Podklady pro zhotovení DSP zemního tělesa PK jsou:

a) schválená dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR)

b) rozhodnutí o umístění stavby s podmínkami staveb-
ního úřadu a se stanovisky účastníků územního ří-
zení

c) podrobný geotechnický průzkum

d) zvláštní podklady a požadavky objednatele formulo-
vané v ZOP-D, popřípadě v ZTKP-D

Podklady, které zajistí a předá zhotoviteli dokumentace 
objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

3.3.3.2 Obsah DSP

Zhotovitel DSP zemního tělesa PK vyřeší:

a) tvar zemního tělesa určený příčnými řezy a podélným 
profilem PK

b) těžbu zemin ze zářezových úseků trasy s uvedením 
podmínek jejich použitelnosti do zemního tělesa

c) množství zemin dovezených ze zemníku, případně 
použití druhotných surovin (popílky, strusky), způ-
soby úpravy zemin

d) deformaci podloží zemního tělesa PK včetně jeho 
časového průběhu

e) opatření na zajištění stability a omezení deformací 
zemního tělesa PK

f) řešení zemníků a skládek

Dokumentace musí respektovat:

a) dosažení určených parametrů a požadavků stanove-
ných v DÚR

b) podmínky územního rozhodnutí

c) plnění specifických požadavků objednatele definova-
ných v ZOP-D, popřípadě v ZTKP-D

Dokumentace zemního tělesa PK je součástí dokumen-
tace PK a je podřízena jejímu členění a obsahu podle 
SDS PK a ostatních kapitol TKP-D a tvoří ji:

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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3.3.3.3 Textová část:

–  Technická zpráva z hlediska zemního tělesa PK, která 
obsahuje:

a) základní údaje o trase

b) stručné morfologické, geologické a hydrogeologické 
poměry území

c) členění trasy podle druhu zemního tělesa a geotech-
nických poměrů 

d) množství a zdroje materiálu pro aktivní zónu a pře-
chodové oblasti

e) těžitelnost zemin v trase i v zemnících dle TKP 4

f) požadavky na kvalitu zemního tělesa PK a použitých 
materiálů

g) požadavky na kvalitu zpracování a úpravu sypanin 
(zeminy vhodné a velmi vhodné musí být přednostně 
směrovány do aktivní zóny a přechodových oblastí)

h) místa a způsob uložení ornice, zemědělsky využitelné 
půdy, nevhodných a kontaminovaných zemin

i) návrh úpravy málo únosného podloží násypů a aktivní 
zóny v zářezech (včetně kvalitativních kritérií)

j) opatření pro omezení seismických účinků na okolní 
objekty při těžbě hornin trhavinami včetně paspor-
tizace dotčených objektů 

k) opatření pro urychlení konsolidace podloží včetně 
jeho rozsahu

l) protierozní ochranu zářezových/násypových svahů

m) řešení zemníků a skládek

n) zdůvodnění návrhu a návrh systému kontrolního sle-
dování (monitoringu) dle ČSN 73 6133 (observační 
metoda), pokud je potřebný

o) podklady pro návrh vozovek

Poznámka 

Textová část DSP by měla přihlédnout ke snadnějšímu zpracování 
následujícího stupně dokumentace (ZVS), ve kterém se nezpracovává 
technická zpráva. Z tohoto důvodu je vhodné co nejvíce informací 
uvést ve výkresové části.

3.3.3.4 Geotechnické výpočty:

a) výpočty stability svahů násypů i zářezů při výšce/
hloubce přes 6 m, v případě 3. geotechnické kategorie 
(složité geotechnické poměry) i při nižších výškách

b) výpočty sedání násypů (vyšších než 6 m) v trase 
i v přechodové oblasti a jeho časový průběh 

c) výpočty vyztužení zemního tělesa (pokud je navr-
ženo)

d) výpočty proudové sítě (u hlubokých zářezů) včetně 
změn v úrovních stávajících hladin podzemní vody

Požadavky na další výpočty (např. interakce zemního 
tělesa a objektu, deformace území přiléhajícího k PK, 
plošná síť proudění podzemní vody a kontaminantů ap.) 
musí být specifikovány v ZOP-D. Objednatel si může na 
některé práce nebo na posouzení dokumentace nechat 
vypracovat expertní posouzení, viz oddíl 3.4.2.

3.3.3.5 Výkresová část:

a) situace stavby PK s výškopisem a zákresem podzem-
ních vedení

b) podélný profil zpravidla v měřítku 1:1000/100

c) vzorový příčný řez zemním tělesem PK

d) příčné řezy zemním tělesem PK zpravidla v měřítku 
1:100

e) schéma rozvozných vzdáleností těžených zemin a 
hornin

f) přehledná tabulka geotechnických typů jednotlivých 
úseků s uvedením podstatných geotechnických cha-
rakteristik

3.3.3.6 Položky soupisu prací a orientační 
 stanovení stavebních nákladů:

Soupis prací (podle OTSKP) a stanovení stavebních ná-
kladů jsou v DSP provedeny pouze v případě, že je tento 
požadavek zahrnut v ZOP-D.

3.3.4 Zadávací dokumentace stavby (ZDS)

Podklady, požadavky a obsah ZDS jsou uvedeny ve 
Směrnici pro dokumentaci staveb PK v kapitole 6 a 
v TKP-D kapitole 1.

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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3.3.5 Vybrané dokumenty zadávací 
 dokumentace stavby (VD ZDS)

3.3.5.1 Zadávací výkresy stavby (ZVS)

Výchozí podklady:

a) dokumentace pro stavební povolení

b) stavební povolení a jeho podmínky

c) ZOP-D

d) ZTKP-D (pokud jsou vypracovány objednatelem)

e) případné dodatečné průzkumy a zaměření zajištěné 
objednatelem

f) další požadavky obsažené v ZOP-D

Požadavky:

a) zhotovitel dokumentace doplní dokumentaci DSP 
podle podmínek stavebního povolení

b) zhotovitel dokumentace vypracuje ZVS tak, aby 
podle ní bylo možné provedení zhotovovacích prací 
a sestavení soupisu prací podle OTSKP

c) zhotovitel dokumentace vypracuje Dokumentaci 
k ZVS, která obsahuje převážně písemné dokumenty 
(např. zdůvodnění, statické výpočty, doklady, ap.), 
určené pouze pro objednatele ZVS

Obsah ZVS:

a) základní členění má vycházet z DSP včetně objektů 
a úseků

b) souhrnné řešení obsahuje přílohy DSP doplněné o při-
pomínky ze stavebního povolení zejména celkovou 
situaci stavby, koordinační situaci, geodetické pod-
klady, bilanci zemních prací a organizaci výstavby

c) stavební část ZVS obsahuje stavební objekty určené 
v DSP tak, aby tyto výkresy úplně a jednoznačně defi-
novaly příslušné objekty. Do výkresů se doplní detaily 
určující konstrukční prvky nebo části, požadavky na 
funkci a jakost výrobků a podrobnější určení poloh, 
tvarů a rozměrů. Doplňky, které nelze ve výkresech 
vyjádřit kresbou, se do nich vyznačí formou struč-
ných textů, tabulek, poznámek, vysvětlivek ap.

d) svazky výkresů ZVS, do nichž jsou výkresy sdru-
žovány, musí respektovat členění stavby na objekty 
podle DSP. Podrobné údaje a požadavky jsou uvedeny 
v TKP-D, kapitola 1.

3.3.5.2 Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
(ZTKP)

Výchozí podklady:

a) TKP

b) TKP-D

c) požadavky na vypracování ZTKP v ZOP-D, přílo-
ha A

Požadavky:

a) zhotovitel dokumentace vypracuje ZTKP v souladu 
s metodikou uvedenou v TKP, kapitola 1, příloha 
č. 8.

3.3.5.3 Soupis prací (SP)

Výchozí podklady:

a) stavebně technické řešení stavby, určené ZVS, TKP 
a ZTKP

b) požadovaná podrobnost, vyjádřená počtem míst, kte-
rou určí objednatel v ZOP-D, příloha A

Požadavky:

a) zhotovitel dokumentace vypracuje soupis prací (SP) 
podle metodického pokynu na sestavení a užití SP 
(část II-OTSKP) v podrobnosti, členění, formě a pří-
padných alternativách požadovaných objednatelem

b) v případě požadavku vypracuje zhotovitel dokumen-
tace jedno cenově oceněné paré pro objednatele

3.3.6 Realizační dokumentace stavby (RDS)

Realizační dokumentace je součástí dodávky stavby. 
Obvykle ji zajišťuje zhotovitel stavby v rámci zhotovení 
stavby v rozsahu a podrobnostech podle vlastních potřeb 
a požadavků zadavatele/objednatele stavby uvedených 
v ZDS. Předkládá ji objednateli (správci stavby) k odsou-
hlasení. V rámci RDS její zpracovatel v případě potřeby 
upřesní geotechnické údaje doplňujícím (ověřovacím) 
průzkumem. 

V RDS zhotovitel podrobně rozpracuje:

a) technologii těžby, rozvozu a způsobu zpracování ze-
min, hornin a druhotných materiálů

b) technické řešení pro zajištění stability svahů, sanaci 
podloží násypů, aktivní zóny, odvodnění, konsolidaci 
ap.

c) recepturu pro zlepšení zemin včetně průkazních 
zkoušek

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) typy geosyntetických materiálů pro vyztužení zemin 
včetně průkazních zkoušek

e) jednotlivé způsoby protierozní ochrany svahů

f) zařízení pro systém kontrolního sledování včetně 
způsobu, četnosti měření a vyhodnocení (i v případě, 
že se potřeba kontrolního sledování projeví až při 
stavbě)

Poznámka

Změny od zadávací dokumentace stavby se řeší v souladu s obchodními 
podmínkami (OP PK) a směrnice GŘ č. 10/2004 Změny stavby.

3.3.7 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 
 PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

Zajištění DSPS přísluší zadavateli/objednateli stavby. 
V DSPS musí být odpovídajícím způsobem zdokumen-
továny všechny změny stavby oproti DSP, ZVS, popř. 
RDS. Přitom se postupuje podle kapitoly 9 Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK.

Při převzetí prací předá zhotovitel stavby objednateli/
správci stavby ve dvou vyhotoveních všechny výkresy 
s vyznačenými změnami a související dokumenty.

Obsah písemné části DSPS určí zadavatel/objednatel 
stavby po projednání s majetkovým správcem příslušné 
PK.

Jestliže změny stavby v průběhu jejího zhotovení jsou 
malé, je možné provést opravy na výkresech sloužících 
pro zhotovení stavby (DSP, ZVS, případně RDS), DSPS 
je souborem opravených výkresů. Pokud je změn stavby 
mnoho a/nebo zadavatel/objednatel stavby rozhodne, 
vypracuje se soubor nových výkresů, které zobrazují 
skutečné zhotovení stavby.

Součástí DSPS je soubor dokumentů, které je třeba za-
chovat po dobu životnosti stavby, jsou to zejména statické 
výpočty, hydrotechnické výpočty, množství a demon-
tážní pokyny a provozní řády.

3.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ 
 DOKUMENTACE

 3.4.1 Kontrola dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zhotovitel dokumentace 
zajistí řízení jakosti při zhotovení dokumentace stavby 
v souladu s požadavky oddílu 1.6 kapitoly 1 TKP-D a 
jeho kontrolní systém zajistí ustanovení oddílu 1 . 13 ka-
pitoly 1 TKP-D.

3.4.2 Projednání dokumentace 

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zajistí zhotovitel doku-
mentace projednání ve shodě s požadavky oddílu 1.14 
kapitoly 1 TKP-D.

Součástí posouzení a kontroly dokumentace objednate-
lem může být posouzení expertem určeným objednatelem 
podle oddílu 1.14.4 kapitoly 1 TKP-D.

Část týkající se zemního tělesa PK se projednává:

a) s územně příslušným stavebním úřadem pověřených 
obcí

b) s budoucím správcem PK

c) s objednatelem dokumentace

3.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ 
 A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE
3.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ 
 A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE
3.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ 

3.5.1 Odsouhlasení dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se odsouhlasení 
dokumentace podle oddílu 1.15 kapitoly 1 TKP-D.

3.5.2 Předání a převzetí dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se předání a pře-
vzetí dokumentace podle ustanovení oddílu 1.16 kapi-
toly 1 TKP-D.

3.6 CITOVANÉ NORMY A PŘEDPISY

Platnost technických norem, předpisů a podkladů uve-
dených v dokumentaci stavby je k datu vydání zadávací 
dokumentace na zhotovení dokumentace stavby. Platnost 
v případě jejich pozdějších změn je uvedena v oddílu 1.3 
kapitoly 1 TKP-D.

3.6.1 Technické normy

ČSN 72 1002 (1993) Klasifikace zemin pro dopravní 
stavby

ČSN 72 1006 (1998) Kontrola zhutnění zemin a sypa-
nin 

ČSN 72 1010 (1989) Stanovení objemové hmotnosti ze-
min. Laboratorní a polní metody

ČSN 72 1026 (1993) Laboratorní stanovení smykové 
pevnosti zemin vrtulkovou zkouš-
kou

ČSN 73 0031 (1990) Spolehlivost stavebních konstrukcí 
a základových půd. Základní usta-
novení pro výpočet

ČSN 73 1001 (1987) Základová půda pod plošnými zá-
klady

ČSN 73 3050 (1986) Zemné práce. Všeobecné ustano-
venia

ČSN 73 6101 (2004) Projektování silnic a dálnic

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 6133 (1998) Navrhování a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6203 (1987) Zatížení mostů
ČSN 73 6244 (1999) Přechody mostů pozemních komu-

nikací 
ČSN 73 6850 (1997) Sypané přehradní hráze
ČSN 75 2410 (1997) Malé vodní nádrže

ČSN CEN ISO/TS 17892 (1.4.2005) Laboratorní 
zkoušky zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892-1: Stanovení vlhkosti 
ČSN CEN ISO/TS 17892-2: Stanovení objemové hmot-

nosti jemnozrnných zemin 
ČSN CEN ISO/TS 17892-3: Stanovení zdánlivé hustoty 

pevných částic pyknometrickou 
metodou

ČSN CEN ISO/TS 17892-4: Stanovení zrnitosti zemin
ČSN CEN ISO/TS 17892-5: Stanovení stlačitelnosti 

zemin v edometru postupným při-
těžováním

ČSN CEN ISO/TS 17892-6: Měření pevnosti kuželo-
vým penetrometrem

ČSN CEN ISO/TS 17892-7: Stanovení pevnosti jemno-
zrnných zemin v prostém tlaku 

ČSN CEN ISO/TS 17892-8: Nekonsolidovaná neodvod-
něná triaxiální zkouška 

ČSN CEN ISO/TS 17892-9: Konsolidovaná triaxiální 
zkouška na nasycených zeminách

ČSN CEN ISO/TS 17892-10: Krabicová smyková 
zkouška 

ČSN CEN ISO/TS 17892-11: Stanovení propustnosti ze-
min při konstantním a proměnném 
spádu

ČSN CEN ISO/TS 17892-12: Stanovení Atterbergových 
mezí

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických kon-
strukcí. Část 1: Zásady navrhování 
(od 1. 4. 2005 platí originální ang-
lická verze do dokončení českého 
překladu)

ČSN EN 13253 (2001) Geotextilie a výrobky podobné 
geotextiliím – Vlastnosti požado-
vané pro použití při stavbách na 
ochranu proti erozi (ochranu po-
břeží, vyztužování břehů)

3.6.2 Technické předpisy

Soubor geologických a ekologických účelových map 
přírodních zdrojů, Český geologický ústav, Praha, od 
roku 1986

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, 1998 a pozdější novely, 
Pragoprojekt, a.s., Praha

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací, 1993 a pozdější novely, Pragoprojekt, a.s., 
Praha

TP 53 MD ČR 2003 Protierozní opatření na svazích 
pozemních komunikací

TP 76 MD ČR, 2001 Geotechnický průzkum pro po-
zemní komunikace

TP 94 MD ČR, 2004 Zlepšování zemin
TP 97 MD ČR, 2001 Geotextilie a další geosyntetické 

materiály v zemním tělese pozem-
ních komunikací

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komuni-
kací, 1999 (včetně doplňku z roku 
2004)

Vzorové listy staveb pozemních komunikací, MD OPK 
1995, VL2 – silniční těleso

3.6.3 Zákony a vyhlášky

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon) úplné 
znění vyhlášené zákonem č. 439/
1999, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění poz-
dějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půd-
ního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na stavbu 

životní prostředí
Systém jakosti v obotu pozemních komunikací (SJ-PK) 

– Metodický pokyn, č. j. 20840/
01-120, ve znění pozdějších změn 
(úplné znění Věstník dopravy 
14–15/2005)

3.7 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 01 3466 (1997) Výkresy pozemních komunikací
ČSN 73 0036 (1975) Seismická zatížení staveb
ČSN 73 0037 (1992) Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 0039 (1991) Navrhování objektů na poddolova-

ném území
ČSN 73 3040 (1988) Geotextílie v stavebných konštruk-

ciách Základné ustanovenia 
ČSN 73 6110 (2005) Projektování místních komunikací
ČSN 73 6125 (1994) Stavba vozovek. Stabilizované 

podklady
ČSN 73 6126 (1994) Nestmelené podklady
ČSN 73 7501 (1993) Navrhování konstrukcí ražených 

tunelových objektů

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 7507 (2005)  Projektování tunelů pozemních 
komunikací

ČSN 73 7508 (2002) Železniční tunely
ČSN 75 2002 (1993) Geotextilní filtry hydrotechnic-

kých staveb 
ČSN 75 2130 (2000) Křížení a souběhy vodních toků 

s dráhami, pozemními komunika-
cemi a vedeními

ČSN 75 4030 (2000) Křížení a souběhy melioračních 
zařízení s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedeními

ČSN 75 5630 (1999) Podchody vodovodního potrubí 
pod železnicí a silniční komuni-
kací

ČSN 75 6230 (1998) Podchody stok a kanalizačních 
přípojek pod dráhou a pozemní 
komunikací

ČSN EN ISO 14688-1 (květen 2005) Pojmenování 
a zatřiďování zemin, Část 1: 
Pojmenování a popis

ČSN EN ISO 14688-2 (duben 2005) Pojmenování a 
zatřiďování zemin, Část 2: Zásady 
pro zatřiďování

ČSN EN ISO 14689  (listopad 2004) Pojmenování 
a zatřiďování hornin, Část 1: 
Pojmenování a popis

ČSN EN ISO 10320 (1999) Geotextilie a výrobky po-
dobné geotextiliím – Identifikace 
na staveništi

ČSN EN 13242 (2004) Kamenivo pro nestmelené směsi 
a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy pro inženýrské stavby a po-
zemní komunikace (721504)

ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení kon-
strukcí, Část 1: Zásady navrhování

EN 1997-2 (Eurokód 7-2) Navrhování geotechnických 
konstrukcí, Část 2: Průzkum a 
zkoušení základové půdy (předpo-
kládaná platnost v průběhu roku 
2005)

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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PŘÍLOHA P

Geotechnické podklady 
pro zhotovení dokumentace
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P.1 GEOTECHNICKÉ INFORMACE

Geotechnický průzkum, provedený v souladu s TP 76 
a souvisejícími normami a předpisy, musí poskytnout 
veškeré údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech 
zemin, hornin a druhotných materiálů a to jak v jejich 
původním uložení (pro návrh zářezových svahů a tech-
nologie těžby, výpočet deformací podloží násypů), tak 
i po rozpojení a zpracování do zemního tělesa (pro návrh 
sklonu a technologie výstavby násypů, prognózu veli-
kosti a časového průběhu deformací vlastního zemního 
tělesa). Součástí geotechnického průzkumu pro zemní 
těleso je i zjištění režimu podzemní vody na staveništi 
a v okolí včetně předpovědi jeho vývoje po vybudování 
zemního tělesa.

Pokud jsou pro řešený případ potřebné, musí geotech-
nické informace zahrnovat geologii, morfologii, seismi-
citu, hydrologii, hydrogeologii a historii staveniště.

Podle ČSN EN 1997-1 patří zemní těleso pozemní ko-
munikace do druhé nebo třetí geotechnické kategorie, 
tzn. že fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin, hornin 
a druhotných materiálů musí být stanoveny na základě 
polních a/nebo laboratorních zkoušek. 

U zářezů a násypů do max. výšky (hloubky) 3 m v jed-
noduchých geotechnických poměrech, (homogenní pod-
mínky mimo dosah hladiny podzemní vody) je možné 
postupovat podle první geotechnické kategorie. To zna-
mená, že vstupní údaje pro návrh se stanoví na základě 
popisných údajů získaných při průzkumných pracích 
v terénu dle TP 76. Nelze však přitom bez úpravy přebírat 
mechanické vlastnosti zemin z ČSN 73 1001.

Zhotovitel dokumentace zdůvodní  v dokumentaci výběr 
vstupních údajů pro návrh.

P.2  MEZNÍ STAVY

Pro splnění základních požadavků na zemní těleso 
z hlediska stability svahů, únosnosti podloží, mezní 
deformace, životnosti, omezení poškození sousedních 
konstrukcí nebo inženýrských sítí se musí uvažovat ná-
sledující mezní stavy:

a) ztráta celkové stability nebo únosnosti

b) porušení vnitřní erozí, povrchovou erozí nebo vymí-
láním

c) porušení vztlakem

d) deformace včetně přetváření zemin při stálém zatí-
žení (creepu), které vedou k omezení použitelnosti 
zemního tělesa a které mohou způsobit poruchy při-
lehlých konstrukcí a inženýrských sítí

e) skalní zřícení

Podle geotechnické kategorie a stupně zpracované doku-
mentace stavby se posouzení návrhu zemního tělesa 
provede:

a) výpočtem

b) použitím vzorových řešení

c) experimentálními modely

d) observační metodou

e) odborným odhadem

Podle stupně dokumentace mohou být tyto přístupy po-
užity samostatně, nebo ve vzájemné kombinaci.

P.3  NAVRHOVÁNÍ ZEMNÍHO TĚLESA 
 NA ZÁKLADĚ VÝPOČTU

Statický výpočet zahrnuje:

a) výpočetní modely

b) zatížení

c) vlastnosti přirozených a upravených zemin, hornin 
a dalších materiálů

d) údaje o tvaru zemního tělesa

e) mezní hodnoty deformací

P.3.1  Výpočetní modely

Výpočet zemního tělesa má výstižně zobrazovat skutečné 
chování a podmínky působení zemního tělesa odpo-
vídající vyšetřovanému meznímu stavu a vyšetřované 
návrhové situaci. Výpočet se provádí na základě výpočet-
ního modelu, který má co nejúplněji vystihnout činitele 
ovlivňující stav napjatosti a přetvoření zemního tělesa. 
Při vytváření výpočetního modelu se mají uvažovat:

– nelineární vztahy mezi napětím a přetvořením ze-
min a hornin v zemním tělese i v podloží zemního 
tělesa

– prostorové působení zemního tělesa

– spolupůsobení zemního tělesa s jeho podložím 
a s konstrukcemi

– vzájemné ovlivnění přilehlých konstrukcí

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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P.3.1.1  Ztráta celkové stability (únosnosti)

Při posuzování ztráty celkové stability zemního tělesa 
je dovoleno, kromě postupu podle mezních stavů (tj. 
v souladu s přílohou 1 ČSN 73 0031, resp. v souladu 
s příslušnými Eurokódy), použít i výpočet podle stupně 
bezpečnosti. Požadované minimální stupně bezpečnosti 
v závislosti na použitých výpočtových parametrech smy-
kové pevnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Vstupní údaje do 
výpočtu stability podle stupně bezpečnosti se neupravují 
podle tabulky 3 (jde tedy o hodnoty charakteristické, 
resp. normové ve smyslu ČSN 73 6133).

Použitá výpočetní metoda závisí na složitosti posuzo-
vaného případu a na stupni zpracovávané dokumentace 
stavby. Pro posuzování homogenního zemního tělesa 
v jednoduchých geotechnických poměrech je dovoleno 
použít nomogramy a grafy.

Dlouhodobá stabilita svahu se obecně řeší v efektivních 
parametrech (efektivní smykové parametry, tíha zeminy, 
pórový nebo proudový tlak při ustálených poměrech). 
Pouze krátkodobou stabilitu svahu násypu, násypy na 
měkkém jílovitém podloží a dočasné svahy zářezů se 
připouští řešit v totálních parametrech.

Násyp Podloží Zemina 
v násypu

*

Smykové 
parametry 

podloží

Stupeň 
bezpečnosti

únosné soudržná efektivní vrcholové  1,3

 efektivní kritické  1,15

nesoudržná efektivní vrcholové  1,2

efektivní kritické  1,15

kamenitá sypanina efektivní vrcholové  1,2

málo únosné soudržná totální  2,0

** efektivní kritické  1,5

nesoudržná  totální  1,5

efektivní kritické  1,2

Zářez Zemina Smykové parametry
(efektivní)

Stupeň bezpečnosti

soudržná vrcholové  1,5

kritické  1,15

reziduální  1,1

nesoudržná vrcholové  1,2

kritické  1,15

skalní hornina vrcholové  1,3

kritické  1,15

Tabulka 1 Minimální stupně bezpečnosti 

* Pro zeminy v násypu se doporučuje použít efektivní kritické smykové parametry

** Sednutí v málo únosné vrstvě (vrstvách) přesahuje 10 % její mocnosti

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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Uvedené stupně stability jsou stejné pro všechny geo-
technické kategorie bez ohledu na stupeň dokumentace.

U zemin a měkkých skalních hornin, které nejsou anizo-
tropní, se mohou pro výpočet stability použít proužkové 
metody.

Pro orientační posouzení stability ve fázi studie a zpraco-
vání dokumentace pro územní rozhodnutí je pro případ 
homogenního svahu dovoleno použít i nomogramy nebo 
grafy. 

Pro stupně dokumentace stavby DSP, ZDS, RDS a obecně 
u násypů a zářezů vyšších než 6 m musí být posouzení 
stability provedeno pomocí výpočtu.

Přehled doporučených výpočetních metod pro běžně po-
suzované případy je v následující tabulce 2. Použití jiných 
metod je možné, pokud principy řešení jsou srovnatelné 
s uvedenými metodami a splňují požadované výminky 
rovnováhy.

Stabilita zemního tělesa se počítá v typickém rovinném 
příčném řezu, kolmém na podélnou osu komunikace. 
Pokud je délka posuzovaného svahu podstatně větší (min. 
10krát) než jeho výška a zemní masiv lze z hlediska 
geotechnických vlastností a rozložení pórových tlaků 
považovat za homogenní, extrapoluje se řešení stabi-
lity ve zvoleném příčném řezu na celý posuzovaný úsek. 
Jestliže má posuzovaný svah poměr délky a výšky nižší 
a další svahové úseky bezprostředně navazují, je možné 
výsledný stupeň bezpečnosti upravit s ohledem na pro-
storový účinek. 

V případě, že celková stabilita zemního tělesa je pro 
požadovaný tvar svahu nevyhovující, musí být navržena 
taková opatření, anebo navržen takový tvar zemního tě-
lesa, aby byly požadavky na stabilitu splněny. Neúnosné 
podloží pod násypem je při malé mocnosti možno na-
hradit vhodnější zeminou, při větší mocnosti neúnosného 
podloží se použijí roznášecí polštáře z kamenitého nebo 
písčitoštěrkového materiálu, případně v kombinaci se 
svislými drény nebo drenážními rýhami, nebo jinými 
vhodnými technickými opatřeními. Při použití rozná-
šecích polštářů se doporučuje pro zlepšení statického 
působení v období konsolidace podloží vyztužení geo-
syntetickými prvky v souladu s TP 97 a VL 2. U zářezo-
vých svahů se nedostatečná stabilita řeší buď snížením 
hladiny podzemní vody (drenážní žebra, subhorizontální 
drény), nebo zajištěním paty svahu (zatěžovací násyp, 
stěny, piloty, kotvy). Při volbě řešení je nutné porovnat 
alternativy z hlediska hospodárnosti.

U skalního svahu se posoudí riziko skalního zřícení způ-
sobeného překocením, vyjetím klínů, posunem po dis-
kontinuitě nebo vrstevní ploše, odlupováním ap. Podklady 
pro toto posouzení musí poskytnout geotechnický prů-
zkum opřený o geologické mapování skalního masivu 
(směr, sklon a stav puklin), sondovací práce (RQD, ori-
entované jádro), polní (presiometr) a laboratorní zkoušky. 
V jednoduchých případech je možné stabilitu skalního 
svahu řešit na základě smykové pevnosti horninového 
masivu získané z vhodného zatřídění (např. Bieniawski, 
Barton). Jedná se vždy o efektivní hodnotu smykové 
pevnosti a pro posouzení je možné použít  např. klínovou 
metodu. U složitějších případů se použije prostorová 
kinematická metoda založená na mobilizaci smykového 
odporu na zvolených plochách porušení přičemž je nutné 
respektovat kompatibilitu vzájemného posunu.

U zvětralých, silně rozpukaných skalních masivů je 
základním kritériem návrhu bezpečného sklonu svahu 
otázka padání kamenů. Pokud by vyloučení pádu kamenů 
vedlo k nadměrnému objemu těžebních prací a záboru 
pozemků, je hospodárnější použít  technická zabezpe-
čení (sítě, stříkaný beton, ochranné valy při patě svahu, 
ap.). Velké nestabilní bloky se zajistí kotvením, svorníky, 
hřebíky, podezděním, případně rozstřelením.

P.3.1.2  Porušení povrchovou erozí, vnitřní erozí 
 a vztlakem

V blízkosti vodního toku nebo v místech soustředěného 
dešťového ronu musí zhotovitel dokumentace posoudit, 
zda nedojde k porušení svahu povrchovou erozí. Toto 
nebezpečí je významné u zemních těles budovaných 
v nesoudržných stejnozrnných zeminách s převažující 
prachovitou nebo jemně písčitou frakcí. Pro zabránění 
nebo omezení nepříznivých účinků povrchové eroze se 
použijí běžné způsoby opevnění svahů (kamenný po-
hoz, vegetační tvárnice, geosyntetické rohože) společně 
s celkovým řešením zemního tělesa (vertikální členění 
svahu lavičkami, nadzářezové příkopy, lavice z lomo-
vého kamene, gabiony ap.). Obecně se postupuje podle 
ČSN EN 13253, vegetační ochrana se navrhuje v souladu 
s TP 53, odvodnění a opevnění zemního tělesa podle 
VL 2, použití geosyntetických materiálů pro ochranu 
svahu je v TP 53 a TP 97.

Nebezpečí porušení zemního tělesa vnitřní erozí a/nebo 
vztlakem hrozí u násypů postavených v inundační oblasti. 
Při náhlém nastoupání hladiny vody dojde k odlehčení 
paty násypu vztlakem a jejímu nasycení vodou. Po náh-
lém poklesu hladiny proudí voda ze zemního tělesa smě-
rem k povrchu svahu. Přitom může dojít k unášení zrn ze-
miny a tím ke zvětšování pórovitosti. Tento proces může 

Stabilita/parametry Kruhové smykové plochy Obecné smykové plochy

Dlouhodobá/efektivní Bishop, Spencer Janbu, Morgenstern-Price

Krátkodobá/totální Taylor, Peterson klínová

Tabulka 2

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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nastat i u zářezových svahů hloubených pod hladinou 
podzemní vody. Porušení svahů vnitřní erozí se zabrání 
volbou vhodných materiálů (u násypů např. použitím 
zemin mírně soudržných nebo nesoudržných v širokém 
oboru zrnitosti), případně použitím filtrů zachycujících 
vyplavované částice ze zemního tělesa. Tyto filtry mo-
hou být minerální (např. štěrkopískové vrstvy navržené 
v souladu s ČSN 73 6850, event. ČSN 75 2410) nebo 
syntetické (geotextilie) navržené podle TP 97. Snížení 
nebezpečí vnitřní eroze lze také dosáhnout vyztužením 
svahů geosyntetickými materiály, odvodňovacími vrty 
nebo drenážními žebry.

Pro posouzení stability zemního tělesa při účinku vztlaku 
a náhlého poklesu hladiny vody se použijí výpočetní 
metody pro dlouhodobou stabilitu svahu s uvažováním 
nejnepříznivější polohy hladiny vody a odpovídající 
proudové sítě.

P.3.1.3  Deformace 

Zhotovitel dokumentace musí prokázat, že deformace 
násypu nebo svahu od účinků návrhových zatížení nezpů-
sobí poruchy okolních objektů, vozovky, odvodňovacích 
systémů nebo inženýrských sítí umístěných na násypu 
nebo v blízkosti svahu.

Výpočet deformace násypu musí zahrnovat stlačení 
základové půdy pod násypem, které činí největší část 
celkové deformace. Vlastní těleso násypu, pokud je bu-
dováno alespoň ze zemin podmíněně vhodných dle ČSN 
72 1002 článku 4.7 a TKP 4 a zhutněno v souladu s po-
žadavky ČSN 72 1006, má stlačení velmi malé. Hloubka, 
do které se uvažuje stlačení zemin pod násypem, se 
stanoví buď v závislosti na strukturní pevnosti zemin 
v podzákladí a velikosti přenášeného napětí v souladu 
s ČSN 73 1001, nebo se podle ČSN EN 1997-1 uvažuje 
hodnotou, ve které efektivní svislé napětí pod násypem 
dosáhne 20 % efektivního napětí od nadloží. Doporučení 
pro volbu způsobu výpočtu sedání musí být obsažené ve 
zprávě o geotechnickém průzkumu.

U násypů na podloží z nesoudržných zemin, případně 
soudržných nenasycených zemin, postačí výpočet celko-
vého sedání. Výpočty sedání násypů na podloží tvořeném 
nasycenými soudržnými zeminami (obvykle třídy F4 
až F8) musí zahrnovat jak okamžité, tak konsolidační 
sedání. Celkové sedání se pak skládá ze tří složek:

a) sedání bez drénování plně nasycené zeminy, které 
odpovídá smykové deformaci za stálého objemu (pod 
osou komunikace je jeho hodnota obvykle zanedba-
telná)

b) konsolidační sedání (vytlačování vody – primární 
konsolidace)

c) sedání vyvolané creepem (deformace skeletu ze-
miny – sekundární konsolidace)

Zvláštní pozornost se musí věnovat organickým zeminám 
a citlivým jílům, ve kterých může sedání v důsledku 
creepu probíhat velmi dlouho. 

U prosedavých zemin je nutné uvážit účinek nasycení 
vodou, u sypanin z křehkých materiálů se nesmí opome-
nout možnost drcení zrn při změnách napětí.

Pro výpočet sedání se používají obvykle metody zalo-
žené na vztahu napětí a přetvoření podle teorie pruž-
nosti. Přitom se zemina v jednotlivých blocích pokládá 
za homogenní a izotropní a rozdělení napětí v základové 
spáře se předpokládá lineární. Rovněž je možné použít 
k výpočtu sedání metodu konečných prvků s vhodným 
konstitučním vztahem (např. pružný – ideálně plastický, 
Cam jíl, aj.). 

Časový průběh sedání se u pomalu konsolidující zákla-
dové půdy určuje podle teorie konsolidace na základě 
znalosti součinitelů konsolidace cv jednotlivých vrstev, 
jejich mocnosti a podmínek drénování. Tyto údaje musí 
poskytnout výsledky geotechnického průzkumu.

Výpočet deformací zářezových svahů se obvykle nepro-
vádí. V odůvodněných případech (zářez v zastavěném 
nebo poddolovaném území, výrazné změny v režimu 
podzemní vody, ap.) je vhodné sestavit geotechnický 
model.

P.3.2  Zatížení

V geotechnických výpočtech zemního tělesa se musí, 
pokud je to relevantní, uvažovat tato zatížení a jejich 
kombinace:

stálá zatížení:

a) tíha zeminy, horniny a vody

b) napětí in situ v horninovém masivu

c) tlak povrchové vody, podzemní vody a proudový 
tlak

d) zatížení povrchu terénu vlastním tělesem násypu, 
opěrnou konstrukcí, ap.

e) odstranění vnějšího zatížení výkopem (u zářezů)

nahodilá zatížení:

a) zatížení od dopravy

b) pohyby způsobené důlní činností, creepem nebo se-
souvající zeminou

c) změny napjatosti a deformace vyvolané zhutňová-
ním, dočasným výkopem pro objekt nebo podzemní 
vedení ap.

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) bobtnání a smršťování vyvolané změnou vlhkosti, 
klimatu nebo vegetací

e) pohyby a zrychlení vyvolané zemětřesením, výbuchy 
(např. v blízkosti lomů), vibracemi a dynamickým 
zatížením

f) vliv teploty

g) účinky stavebních postupů

Stálé zatížení (příznivé i nepříznivé) se pro posuzování 
prvního mezního stavu (únosnost, stabilita) neupravuje. 
Opravný součinitel se rovná jedné.

Nahodilé nepříznivě působící zatížení se zvyšuje oprav-
ným součinitelem γsd  γsd  γ = 1,3. Příznivě působící nahodilé 
zatížení se neuvažuje.

Pro výpočty druhého mezního stavu (deformace, po-
užitelnost) zemního tělesa se stálá i nahodilá zatížení 
neupravují.

Kombinace zatížení od dopravy se dovoluje použít podle 
ČSN 73 6203 s tím, že se může nahradit rovnoměrným 
zatížením 10 kN/m2  na zpevněné části PK.

P.3.3  Vlastnosti zemin, hornin a druhotných  
 materiálů

Návrhové hodnoty  vlastností zemin, hornin a druhot-
ných materiálů musí být, v souladu s ČSN EN 1997-1, 
buď odvozeny z charakteristických hodnot, nebo musí 
být stanoveny přímo. Pro výpočet návrhových hodnot 
se použije vztah 

Xd = Xk / γmγmγ , kde

Xd je návrhová hodnota

Xk je charakteristická hodnotak je charakteristická hodnotak

 γm γm γ  je opravný součinitel pro vlastnosti zemin podle 
tabulky 3

Výběr charakteristických hodnot vlastností zemin, hornin 
a druhotných materiálů musí být založen na výsledcích 
fyzikálně-mechanických laboratorních a polních zkou-
šek. Pro studii a DÚR je možné, v případech odsouhlase-
ných objednatelem, použít hodnoty odvozené ze zatřídění 
zemin a hornin dle ČSN 72 1002, ČSN 75 2410, případně 
ČSN 73 1001. Při výběru charakteristických hodnot vlast-
ností zemin a skalních hornin se musí uvážit:

a) geologická stavba území

b) informace z předchozích projektů

c) proměnlivost vlastností zemin a hornin

d) rozsah zóny horninového masivu ovlivňující chování 
zemního tělesa při uvažovaném mezním stavu

e) vliv kvality provedení zemního tělesa (homogenita 
násypu, rovnoměrnost dávkování pojiva u zlepšených 
zemin, uložení a napojení geosyntetických materi-
álů) 

f) vliv stavebních prací na vlastnosti základové půdy 
a horninového masivu

Jestliže se pro výběr charakteristických hodnot vlastností 
zemin, hornin a druhotných materiálů použijí statistické 
metody musí být charakteristická hodnota odvozena tak, 
že vypočtená pravděpodobnost výskytu horší hodnoty 
řídící mezní stav není větší než 5 %.

K ověření prvního mezního stavu (únosnosti, stability) 
zemního tělesa pro stálé a dočasné návrhové situace 
se charakteristické vrcholové hodnoty vlastností zemin, 
hornin a druhotných materiálů upraví na návrhové hod-
noty dílčími součiniteli γmγmγ , které jsou uvedeny v tabul-
ce 3. Hodnoty koncové a reziduální smykové pevnosti 
se neupravují.

Vlastnosti zemin tan φ́φ́φ c´ cu qu

Součinitel γmγmγ 1,25 1,6 1,4 1,4

Tabulka 3 Dílčí součinitele γmγmγ  vlastností zemin (dle ČSN EN 1997-1)

tan φ́ (°) –  tangens úhlu efektivní smykové pevnosti zemin a dalších materiálů

c´  (kPa) –  efektivní soudržnost zeminy a dalších materiálů

cu  (kPa) –  totální soudržnost (neodvodněná pevnost) zeminy

qu   (kPa, MPa) – pevnost horniny v prostém tlaku
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P.3.4  Tvar zemního tělesa

Tvar zemního tělesa je určen kategorií komunikace, 
směrovým a výškovým vedením trasy, geotechnickými 
poměry území, vlastnostmi použitých materiálů, cenou 
pozemků, konstrukcemi pro zajištění požadované stabi-
lity a požadavky objednatele.

Návrh tvaru zemního tělesa musí být posouzen na nejne-
příznivější kombinace zatížení podle oddílu P.3.2, jejichž 
současný výskyt je prakticky reálný. Optimální návrh 
musí vycházet z porovnání alternativ jednotlivých ře-
šení z hlediska hospodárnosti při zajištění požadované 
bezpečnosti a rychlosti výstavby.

P.3.5  Mezní hodnoty deformací

Mezní deformace zemního tělesa je hodnota při jejímž 
dosažení se začnou projevovat poruchy na souvisejících 
konstrukcích (vozovka, odvodňovací systém, opěrné kon-
strukce, aj.). Jedná se o celkové sedání, nerovnoměrné 
sedání, pootočení, naklonění, relativní průhyb, vodo-
rovný posun a deformace vyvolané vibrací. Z hlediska 
projevu deformací je velmi citlivá oblast přechodu ze 
stlačitelného zemního tělesa na pevně založený mostní 
objekt případně přechod ze skalního zářezu na násyp. 
Velikost sedání v charakteristických příčných profilech 
spočítá v DSP a ZDS geotechnik. Projektant DSP/ZDS 
posoudí zda z toho vyplývající pootočení je pro navrže-
nou konstrukci přijatelné.

Limitní hodnoty celkového a nerovnoměrného sedání 
musí být zhotovitelem dokumentace stanoveny tak, aby 
nedošlo k výskytu mezního stavu únosnosti nebo pou-
žitelnosti. 

Pro mezní stav únosnosti (stability) zemního tělesa se 
vychází ze stabilitního posouzení podle oddílu P.3.1.1. 
Velikost přípustné mezní deformace závisí na druhu 
a stavu zeminy v podloží, drenážních podmínkách a tu-
hosti zemního tělesa.

Pro mezní stav použitelnosti musí být hodnoty celko-
vého a nerovnoměrného sedání zemního tělesa určeny 
ve vztahu k přijatelným deformacím souvisejících kon-
strukcí. Výpočet sedání se provede podle oddílu P.3.1.3.

Pro vozovky dálnic, rychlostních silnic, rychlostních 
místních komunikací a silnic I. třídy, nesmí maximální 
nerovnoměrné sedání (relativní pootočení) v oblasti 
přechodu ze zemního tělesa na mostní objekt překročit 
hodnotu 0,2 % pro betonové vozovky a 0,4 % pro asfal-
tové vozovky. Tato hodnota se uvažuje pro dobu 3 roky 
od spojení konstrukce vozovky s vozovkou na mostním 
objektu. Pokud je na mostě asfaltová vozovka, navrhne 
zhotovitel dokumentace asfaltovou vozovku i v přecho-
dové oblasti.

U silnic II. a III. třídy a místních komunikací B, C, D se 
připouští nerovnoměrné sedání po dokončení vozovky 

do hodnoty 0,8 % pro stejné období (3 roky). Podrobnosti 
stanoví ČSN 73 6244.

Uvedené hodnoty úhlové změny nivelety rovněž platí 
i pro zemní těleso v trase.

Pokud návrh zemního tělesa předepsaná kritéria nespl-
ňuje, je nutné buď provést úpravy pro omezení sedání 
(např. snížením napětí na podloží, výměnou nebo sanací 
podloží, vyztužením násypu), upravit harmonogram vý-
stavby nebo urychlit konsolidaci zemin v podloží, aby 
v době výstavby proběhla výpočtem předpokládaná část 
sedání.

P.4  POUŽITÍ VZOROVÝCH ŘEŠENÍ

Pro návrh tvaru zemního tělesa pozemních komunikací 
(zářezu i násypu) do výšky 6 m v jednoduchých geo-
technických poměrech (1. a případně i 2. geotechnická 
kategorie) se připouští možnost použití vzorových řešení 
podle ČSN 73 6101, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a VL-2. 
V návrhu je nutné zohlednit požadavky objednatele i 
ostatních účastníků stavebního řízení. Vzorová řešení 
mohou být použita i v případech, kdy jsou k dispozici 
srovnatelné zkušenosti (stávající zemní tělesa v okolí 
jsou dlouhodobě stabilní a bez poruch).

Vzorová řešení se použijí při návrhu zemního tělesa ve 
fázi zpracování studie a DÚR, bez ohledu na geotech-
nickou kategorii, pokud objednatel nestanoví v ZOP-D 
upřesňující požadavky. Ve fázi DSP, ZDS a RDS je 
projektant použije při zemních tělesech do 6 m výšky 
v jednoduchých geotechnických poměrech. V ostatních 
případech je může použít, pokud prokáže vyhovující 
stupeň stability v souladu s tabulkou 1 článku P.3.1.1.

P.5  NÁVRH ZEMNÍHO TĚLESA 
 NA ZÁKLADĚ ZKOUŠEK NA 
 EXPERIMENTÁLNÍCH MODELECH

Použití experimentálních modelů k návrhu zemního tě-
lesa pozemních komunikací je spíše výjimečné a ome-
zuje se na jednotlivé úseky, kde známé návrhové metody 
nevedou k jednoznačnému řešení, nebo kde je vhodné 
ověřit navržené řešení dalším způsobem. Výsledky zkou-
šek na experimentálních modelech smějí být použity 
k prokázání oprávněnosti návrhu, jestliže se připouštějí 
následující skutečnosti:

a) rozdíly v geotechnických poměrech podloží a horni-
nového masivu mezi zkušební a skutečnou stavbou

b) vliv času, zvláště jestliže trvání zkoušky je mnohem 
kratší než trvání zatížení vlastním zemním tělesem

c) vliv měřítka, zvláště jsou-li užity malé modely

d) vliv úrovně napětí
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Zkoušky na experimentálních modelech může provádět 
pouze specializované geotechnické pracoviště.

P.6  OBSERVAČNÍ METODA

Předpověď chování zemního tělesa je, vzhledem ke zjed-
nodušujícím předpokladům výpočtů, často obtížná. Pro 
ověření správnosti návrhu, v odůvodněných případech 
(obvykle na základě doporučení geotechnického prů-
zkumu) ve složitých geotechnických poměrech a pro 
sledování jejich chování během stavby navrhne zhotovi-
tel dokumentace v kritických příčných řezech zemního 
tělesa systém kontrolního sledování. Návrh systému kon-
trolního sledování vypracuje geotechnik pro ZDS. Na 
základě výsledků měření je možno upravovat stavební 
postup, rychlost výstavby, posoudit bezpečnost navrže-
ných opatření, upřesňovat rozsah prováděných opatření 
ap. Jestliže je použita observační metoda, musí se před 
započetím výstavby:

a) stanovit meze přijatelného chování (varovné stavy)

b) vymezit rozsah možného chování a prokázat pravdě-
podobnost, že skutečné chování bude v rámci stano-
vených mezí

c) naplánovat kontrolní sledování (monitoring), které 
musí prokázat, že skutečné chování leží uvnitř při-
jatých mezí. Monitoring je proto nutné zahájit co 
nejdříve, aby mohlo být zachyceno nepředvídané 
chování

d) vypracovat plán možných opatření, který se použije, 
jestliže monitoring odhalí chování mimo přijaté hra-
nice

Pro zemní tělesa se, podle povahy řešeného problému, 
v rámci kontrolního sledování navrhují tato měření:

u násypů

a) geodetické měření

b) sedání podloží (pro změření velikosti a jeho časového 
průběhu)

c) měření pórových tlaků (při jílovitém, vodou nasyce-
ném podloží)

d) určení existence a vývoje smykových ploch (u násypů 
na měkkém podloží, násypy na svazích)

u zářezů

a) geodetické měření

b) sledování vzniku a vývoje smykových ploch (v nesta-
bilních územích, u horninových masivů se známými 
nebo předpokládanými plochami oslabení)

c) sledování vývoje hladiny podzemní vody, případně 
pórového tlaku

u interakce zemního tělesa a objektu (mostní objekty, 
tunely, gravitační a kotvené opěrné zdi, pilotové stěny 
aj.)

a) geodetické měření

b) velikost a změny zemního tlaku

c) deformace horninového masivu

d) změny náklonu (opěrné zdi, mostní opěry)

e) napětí v kotvách a jeho vývoj

f) dynamické účinky (např. v blízkosti aktivních 
lomů)

Doporučení pro vybudování monitorovacího systému 
musí vyplynout ze závěrů geotechnického průzkumu 
a návrh zpracuje geotechnik. Metodika a rozsah kon-
trolního sledování musí být obsaženy v ZDS. V RDS 
musí být popsán podrobný program kontrolního sle-
dování včetně četnosti a doporučené metodiky měření. 
Program monitoringu musí zpracovat geotechnický 
odborník.

P.7  ZÁKLADNÍ VÝPOČTOVÉ 
 PARAMETRY ZEMNÍHO TĚLESA

Dále uvedené fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin, 
hornin a druhotných materiálů, které jsou nutné pro 
návrh zemního tělesa, musí být stanoveny geotechnic-
kým průzkumem (polními a laboratorními zkouškami) 
v souladu s TP 76.

P.7.1  Objemová hmotnost

Slouží pro stanovení návrhových hodnot zatížení. Proto 
musí být určena z dostatečného souboru vzorků, aby byla 
stanovena s přesností ± 3 %.

U soudržných zemin a u hornin se stanovuje v laboratoři 
na neporušených vzorcích nebo přímým měřením v te-
rénu (sypanina) podle ČSN 72 1010. 

U nesoudržných zemin ji lze určit i nepřímo, např. pene-
tračními zkouškami.

P.7.2  Totální smyková pevnost (neodvodněná)

Má význam pouze pro posuzování únosnosti podloží 
násypů a stability dočasných svahů zářezů v nasycených 
soudržných zeminách o nízké propustnosti. Stanovuje se 
v laboratoři triaxiálními zkouškami za neodvodněných 
podmínek podle ČSN CEN ISO/TS 17892-8, případně 
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vrtulkovou zkouškou dle ČSN 72 1026 nebo v terénu 
penetrační eventuálně polní vrtulkovou zkouškou. 
Výsledkem je neodvodněná pevnost su (cu).

P.7.3  Efektivní smyková pevnost (odvodněná)

Používá se ve všech výpočtech zemního tělesa kde se 
počítá s pevností zeminy. Vyjadřuje odpor skeletu ze-
miny proti usmyknutí, bez vlivu přetlaku vody v pórech. 
Lze ji použít i k výpočtům uvedeným ve P.7.2, pokud je 
možné určit pórové tlaky.

Efektivní smyková pevnost zemin se zjišťuje v labora-
toři krabicovými (ČSN CEN ISO/TS 17892-10) nebo 
triaxiálními smykovými zkouškami (ČSN CEN ISO/
TS 17892-9).

Smyková pevnost hornin se stanovuje v laboratoři (pev-
nost intaktní horniny) nebo in situ (pevnost na diskon-
tinuitách).

Efektivní smyková pevnost se vyjadřuje parametrem 
efektivního úhlu vnitřního tření φ́  a efektivní soudrž-
nosti c .́ Efektivní smyková pevnost může nabývat hod-
noty vrcholové (pro řešení stabilitních případů neporuše-
ného zemního masivu při malých deformacích), koncové 
nebo kritické (pro stabilitní řešení zemních těles při vět-
ších deformacích a při použití prohnětených soudržných 
zemin), nebo reziduální (při zajišťování stability sesuvů 
v soudržných zeminách, kde vlivem pohybu zemin došlo 
k vyhlazení smykové plochy).

Smyková pevnost má platnost pouze v oboru hlavních 
napětí, při kterých byla zjišťována. Při interpretaci je 
třeba uvážit možnost zakřivení obálky smykové pevnosti 
při vyšších napětích.

P.7.4  Stlačitelnost (deformační vlastnosti)

Stlačitelnost zemin se stanovuje pro sypaninu a  zeminy 
v podloží násypů vyšších než 6 m, případně i nižších, 
pokud jsou geotechnické poměry složité, nebo jestliže 
objednatel požaduje výpočet sedání. Stlačitelnost zemin 
se zjišťuje obvykle laboratorními zkouškami v edometru 
dle ČSN CEN ISO/TS 17892-5 nebo v triaxiálním pří-
stroji dle ČSN CEN ISO/TS 17892-8 a 9. V horninách a 
nesoudržných zeminách se deformační vlastnosti zjišťují 
polními zkouškami (statickou zatěžovací zkouškou des-
kou, presiometrem, dilatometrem). Nepřímé stanovení 
stlačitelnosti zemin (z penetračních zkoušek, z klasi-
fikace zemin) je možné pouze pro nepřekonsolidované 
zeminy při zpracování studie, případně DÚR. Pro výpo-
čet interakce zemního tělesa a konstrukce se deformační 
vlastnosti zjišťují triaxiálními zkouškami po odpovídají-
cích dráhách napětí.

Deformační vlastnosti se vyjadřují modulem přetvárnosti 
nebo pružnosti, který má platnost pouze v oboru napětí, 
ve kterém byl stanoven.

P.7.5  Vlastnosti horninového masivu

Chování horninového masivu je určováno především 
existencí ploch nespojitosti. Pro posuzování stability 
zářezu v horninách je kromě smykové pevnosti na dis-
kontinuitách nutné uvažovat i původní napětí v hornino-
vém masivu, změny vlastností horniny s časem (zvláště 
u málo zpevněných poloskalních hornin) a tlak vody.

Kvalita horninového masivu se posuzuje podle vhodné 
klasifikace (Bieniawski, Barton, aj.).
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