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1. ÚVOD

Tyto technické podmínky stanovují způsob využití hlušinových sypanin pro stavbu tělesa 

pozemních komunikací.

Stanovují podmínky pro návrh, provádění a kontrolu použití hlušinové sypamny 
v podloží násypu, násypech, aktivní zóně a konstrukčních vrstvách pozemních 

komunikací a opatření pro bezpečnou práci a ochranu životního prostředí.

Upravují a částečně nahrazují některá ustanovení ČSN 73 6133 případně ČSN 73 6126.

1.1 Názvosloví

1.1.1 Základní a odvozené pojmy z oboru silničního stavitelství užité v těchto TP jsou 
uvedeny v ČSN 73 6100 a ČSN 73 6133. Základní pojmy z oboru geotechniky jsou 
uvedeny v ČSN 72 1002 a ČSN EN ISO 14688 - 1,2.

1.1.2 Hlušinová sypanina (hlušina) - hornina získaná při ražení důlních děl, při těžbě 

rudy, nerudných surovin a uhlí.

1.1.3 Uhelná hlušinová sypanina - hlušinová sypanina získaná při těžbě a třídění uhlí

1.1.4 Prohořelá uhelná hlušinová sypanina - uhelná hlušinová sypanina, v níž vyhořely 
všechny spalitelné látky a tím se zásadně změnily původní íyzikální a chemické 
vlastnosti uhelné hlušinové sypaniny. Prohořelou hlušinu lze hodnotit jako standardní 

kamenivo.

1.1.5 Neprohořelá uhelná hlušinová sypanina - uhelná hlušinová sypanina, která neprošla 

termickými procesy a obsahuje spalitelné látky.

1.1.6 Důlní hlušinová sypanina - hlušinová sypanina získaná při těžbě surovin 

pocházejících z důlní těžby jednak z otvírek povrchových dolů a lomů, jednak z hloubení 
a ražení hlubinných dolů. Důlní hlušinová sypanina z těžby uhlí je vždy hlušinovou 

sypaninou neprohořelou.

1.1.7 Úpravnická hlušinová sypanina - hlušinová sypanina, která je produktem při třídění 
uhlí a je odebírána přímo z úpravnické linky nebo mezideponie. Zpravidla je 
produkována jednotlivými úpravnami v definovaných frakcích v závislosti na úpravnické 

lince. Úpravnická uhelná hlušinová sypanina je vždy hlušinou neprohořelou.

1.1.8 Odvalová hlušinová sypanina - hlušinová sypanina uložená na odvalu (výsypce), 
může obsahovat jednak uloženou úpravnickou hlušinovou sypaninu z úpraven a jednak 
netříděnou důlní hlušinovou sypaninu. Odvalová hlušinová sypanina z těžby uhlí může 

být na odvalu jak neprohořelá, tak i prohořelá.

1.2 Způsobilost

1.2.1 Práce může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná 

oprávnění pro provádění těchto stavebních prací (živnostenské listy, autorizace).

1.2.2 Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při provádění prací podle 

metodického pokynu SJ-PK čj. 20840/01-120 oblast II/4, ve znění pozdějších změn
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(úplné znění Věstník dopravy 14 - 15/2005). Zhotovitel je rovněž povinen prokázat 
způsobilost zkušeben, kontrolního systému a dalších činností, které mohou ovlivnit jakost 

prací.

1.2.3 Zhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřebným technicky způsobilým 
strojním a dalším vybavením pro realizaci projektovaných konstrukcí z hlušinových 

sypanin.

1.3 Kvalita stavebních výrobků a materiálů

1.3.1 Zhotovitel musí předem doložit objednateli stavby doklady o posouzení shody 
(ve smyslu zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů) výrobků (stavebních 

materiálů a směsí), které budou na dané stavbě použity, a to:

a) Prohlášení o shodě vydaném výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem 
v případě stavebních výrobků, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb. ve znění NV 

312/2005 Sb. a pozdějších předpisů,

b) ES prohlášení o shodě vydané výrobcem/dovozcem/zplnomocněným 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 pozdějších 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 (Věstník dopravy č. 9/200lve znění pozdějších předpisů) v případě Ostatních 
výrobků.

1.3.2 Pokud to objednatel požaduje, pak k prohlášením musí být přiloženy příslušné 
protokoly o zkouškách materiálů s jejich výsledky, a dále posouzení splnění požado
vaných parametrů, které musí být v souladu s těmito TP.

2. POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

2.1 Všeobecně

2.1.1 Hlušinová sypanina se dělí podle druhu těžené suroviny:
- rudnou
- nerudnou
- uhelnou - z hlubinných dolů

- z povrchových dolů.

Hlušinová sypanina se dělí podle místa zdroje na :
- důlní
- úpravnickou
- odvalovou.

Hlušinovou sypaninu tvoří různé horniny široké frakce řádově 0 - 250 mm, v některých 
případech až 500 mm. Kromě vlastní hlušinové sypaniny obsahuje obvykle i příměs 
jiných látek (spalitelné látky, užitkové nerosty apod.).
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Poznámka: spalitelné látky jsou zbytky dřeva (z pažení), hořlavé nerosty a jiné 

organické hořlavé látky.

2.1.2 Vzhledem k velké heterogenitě hlušinových sypanin je nutno před zahájením každé 

stavby posoudit zvolenou hlušinovou sypaninu samostatně s ohledem na konkrétní 

podmínky použití.

Vhodnost, použitelnost a nezávadnost navrženého materiálu se ověřuje průkazními 

zkouškami.

Při návrhu použití hlušinové sypaniny je nutno posoudit technickou proveditelnost 

a ekonomickou účelnost s ohledem na místní zdroje a materiály.

2.1.3 Hlušinovou sypaninu lze v souladu s těmito TP používat v následujících 

konstrukcích
- v podloží násypu a pro zlepšování podloží násypu
- násypy pozemních komunikací, protihlukové valy

- terénní úpravy - rekultivační účely
- aktivní zóna (podloží konstrukce vozovky)

- konstrukční vrstvy vozovky
- přechodové oblasti mostních objektů
- obsypy, zásypy objektů, základových objektů a inženýrských sítí.

2.2 Stavební materiály

2.2.1 Hlušinová sypanina

2.2.1.1 Na stavbu tělesa pozemních komunikací lze použít pouze takovou hlušinovou 

sypaninu, která:

a) nepoškozuje životní prostředí a za předpokladu, že vodní výluh nepřekročí limitní 
hodnoty uvedené v tabulce 1 (podle ČSN 73 6133).

Tab. 1 Limitní hodnoty výluhu

Prvek Nejvyšší přípustné množství(mg/l)

Ag 0,1

As 0,1

Ba 1,0

Be 0,005

Pb 0,1

Cd 0,005

Cr celk. 0,1

Co 0,1

Cu 1,0

Ni 0,1

Hg 0,005

Se 0,05

V 0,2

Zn 3,0
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b) směrná hodnota hmotností měrné aktivity Ra228 nesmi podie vyhlášky č.307/02 Sb., 
příl. 10 přestoupit hodnotu 1000 Bq.kg"1 u staveb s neobytným účelem, včetně pozemních 

komunikací.

c) splňuje geotechnické požadavky podle TKP 4 a ČSN 73 6133 příp. dalších kapitol 

TKP.

2.2.1.2 Pokud hlušinová sypanina splňuje následující požadavky, vztahují se na ni 

ustanovení pro stavbu násypu z kamenité sypaniny podle TKP 4:

1. musí být složena převážně ze zdravých hornin třídy R1 a R2 podle ČSN 73 1001,

2. obsah zrn menších než 2 mm smí být nejvýše 25 % a současně obsah prachovitých 
a jílovitých částic (< 0,063 mm) smí být nejvýše 5 %. Pro dodržení tohoto požadavku 
je rozhodující zrnitost sypaniny uložené ve zhutněném násypu, zjištěná obvykle při 

zhutňovací zkoušce,

3. není-li splněno kritérium v prvním bodě, posuzuje se materiál jako sypanina 

z měkkých skalních hornin. Nevyhoví-li sypanina bodu 2., je nutné individuální 

posouzení vhodnosti a způsobu zpracování.

2.2.1.3 Hlušinová sypanina nesmí obsahovat cizorodé částice, další látky organického 
původu - dřevo, guma, plasty, aj., které musí být před jejím zabudování odstraněny.

2.2.1.4 Zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností hlušinové sypaniny je možno provést 
způsoby uvedenými v ČSN 73 6133 a TP 94. Požadavky na pojivá (vápno, cement, 

popílek) se řídí požadavky TP 94.

2.2.1.5 Maximální limitní obsah celkové síry (vyjádřeno jako S03) pro použití hlušinové 
sypaniny v násypových tělesech je 1,5 %. V případě zjištěných vyšších obsahů celkové 
síry je potřeba provést kontrolní stanovení na větším souboru vzorků (cca 10) pro 
eliminaci náhodného výskytu sulfídických minerálů ve vzorku. V případě vyšších obsahů 

celkové síry nelze uhelnou hlušinovou sypaninu používat do stmelených vrstev.

Použití hlušinové sypaniny pro účely zlepšování podloží nebo do násypových těles 
podléhá v tomto případě samostatnému geotechnickému posouzení.

2.2.1.6 Geotechnické vlastnosti hlušinové sypaniny je nutno stanovit v rozsahu 
a v souladu s TP 76.

2.2.1.7 Stanovení obsahu spalitelných látek v uhelné hlušinové sypanině ve smyslu 
ČSN 73 6133 není nutno provádět. Uhelná hlušinová sypanina nesmí obsahovat 

makroskopické kusy uhlí. Je proto potřeba provádět vizuální kontrolu.

Z hlediska degradace vlastností v čase se doporučuje, aby obsah organických látek podle 
ČSN 72 1021 nepřekročil 6 % suché objemové hmotnosti částic pod 2 mm.
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2.3 Použití stavebních materiálů

2.3.1 Zemní těleso

2.3.1.1 V aktivní zóně se smí použít hlušinová sypanina s vyšší objemovou hmotností 
(suchého materiálu) než 1600 kg/m3.

Uhelná hlušinová sypanina se nesmí použít pro aktivní zónu vozovek s návrhovou úrovní 

porušení DO.

2.3.1.2 V aktivní zóně násypu nesmí být použita hlušinová sypanina, která se řadí do VII. 
a vyšší skupiny vhodnosti pro podloží podle ČSN 72 1002 bez případného zlepšení.

V aktivní zóně zářezu se nesmí ponechat hlušinová sypanina, která se řadí do VI. a vyšší 
skupiny vhodnosti pro podloží podle ČSN 72 1002 bez případného zlepšení.

2.3.1.3 Do násypu se bez úpravy nesmí použít (s výjimkou poddajné vrstvy vrstevnatého 
násypu) hlušinové sypaniny klasifikované jako nevhodné do násypu dle ČSN 72 1002.

2.3.1.4 Do násypu smí být bez úpravy použity pouze hlušinové sypaniny vhodné a velmi 
vhodné (podle klasifikace ČSN 72 1002), s výjimkou jejich zpracování do vrstevnatého 

nebo vyztuženého násypu. Málo vhodné hlušinové sypaniny je dovoleno použít, pokud se 
prokáže jejich zpracovatelnost a možnost dosažení projektových parametrů.

2.3.1.5 Násyp z hlušinové sypaniny musí být navržen a vybudován tak, aby dokončený 
násyp prodělal již jen nepatrné vlastní sedání. Tomuto požadavku musí být podřízen 
i způsob těžby sypaniny, technologie ukládání a hutnění.

2.3.1.6 Hlušinová sypanina nesplňující kriteria pro použití do násypu může být navržena 
pro poddajnou vrstvu vrstevnatého násypu za předpokladu splnění podmínek pro 
poddajnou vrstvu dle ČSN 73 6133.

Pro ztužující vrstvu vrstevnatého násypu s drenážní funkcí smí být použita hlušinová 
sypanina vhodná a velmi vhodná podle ČSN72 1002 a to zejména charakteru štěrkovité 

zeminy, popř. kamenité sypaniny, která umožní odvedení vody z konsolidující vrstvy.

2.3.1.7 Do podloží násypu se nesmí použít hlušinové sypaniny VIL a vyšší skupiny 
vhodnosti bez úprav nebo bez jiných (např. konstrukčních) opatření.

2.3.2 Konstrukční vrstvy

Do konstrukčních vrstev vozovek lze použít hlušinovou sypaninu pokud vyhovuje svými 
vlastnostmi požadavkům norem pro jednotlivé technologie, např.: ČSN 73 6124, ČSN 73 
6125, ČSN 73 6126, event, novým evropským normám (v přípravě).

3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

3.1 Všeobecně

Technologie zpracování hlušinové sypaniny a konstrukční požadavky na její využití při 
stavbě zemních těles PK se řídí zejména ČSN 73 6133 a TKP 4.
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3.2 Podloží násypu a násyp

3.2.1 Zlepšení vlastností hlušinové sypaniny je možno zpravidla dosáhnout:

- úpravou zrnitosti drcením a tříděním
- mechanickým zlepšením dle TP 94- přidáváním vhodného mateiiálu nebo 

zlepšením pojivý podle TP 94

- homogenizací
- vhodným konstrukčním opatřením (vyztužené násypy, vrstevnaté násypy) .

3.2.2 Zrnitost sypaniny u dvou vrstev násypu ležících nad sebou se může vzájemně lišit 
za předpokladu dodržení filtračních kritérií obou materiálů podle ČSN 75 2410, popř. 

zamezením jejich infiltrace separační geotextilií. Toto ustanovení se vztahuje zejména na 

podloží násypu a první vrstvu násypu.

3.2.3 Při použití hrubozmné hlušinové sypaniny pro obsyp a zásyp objektů z betonu 
(např. propustky, podchody, opěrné zdi, podpěry mostů apod.), musí být tyto objekty 

chráněny proti poškození izolace (např. ochrannou geotextilií).

3.2.4 U hlušinové sypaniny musí být stanoven stupeň agresivity prostředí z důvodu 
ochrany betonu (např. použití síranovzdomého cementu očekává-li se působení 

agresivního prostředí).

3.2.5 Na základě vyhodnocení zhutňovací zkoušky se stanoví:

- optimální počet pojezdů hutnících prostředků a sestava hutnicích prostředků pro 

dosažení požadovaných parametrů,

- tloušťka zhutňované vrstvy a ověření těsnosti korelačních vztahů a stanovení 

kontrolních parametrů pro kontrolu míry zhutnění nepřímou metodou.

Poznámka: Při vyšším počtu pojezdů může dojít k drcení hlušinové sypaniny. 
U hlušinové sypaniny z měkkých hornin (z povrchových dolů) je žádoucí vyšší počet 

pojezdů pro podrcení měkkých úlomků a tím snížení mezerovitosti sypaniny.

3.2.6 Větší mocnost vrstvy hlušinové sypaniny je možná zejména v případech, kdy je 

ukládána do vody a její hutnění bude probíhat až nad hladinou vody. Je však nutné vzít 

v úvahu případné dodatečné deformace násypového tělesa.

3.3 Uhelná hlušinová sypanina v násypu

3.3.1 Pro násyp z uhelné hlušinové sypaniny platí 3.2.

3.3.2 Během výstavby díla z uhelné hlušinové sypaniny je nutno zvolit takovou 
technologii a organizaci práce, aby nebyly vytvořeny podmínky pro vznik záparu, 

samovznícení nebo vznícení v důsledku vnější iniciace.

Na povrchu vrstvy uhelné hlušinové sypaniny se zakazuje zakládání ohně a práce 
s otevřeným ohněm (např. sváření plamenem), pokud není zvláštními bezpečnostními 

opatřeními zamezeno zvýšení teploty hlušinové sypaniny.
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3.3.3 Použije-li se na stavbu násypu vyššího než 4 m uhelná hlušinová sypanina, 
prokládají se jednotlivé vrstvy izolačními vrstvami podle ČSN 73 6133 z jemnozrnné 

zeminy.

Prohořelou uhelnou hlušinovou sypaninu je dovoleno použít do násypu podle 2.2.1.1. Při 
jejím ukládání na neprohořelou uhelnou hlušinovou sypaninu nesmí být mocnost obou 
sypaných vrstev (před zhutněním) menší než 0,5 m a teplota prohořelé hlušinové 

sypaniny nesmí být větší než 40°C.

3.3.4 Svahy násypů z uhelné hlušinové sypaniny musí být opatřeny ochrannou vrstvou ze 
soudržné zeminy o nejmenší tloušťce 0,8 m (včetně vrstvy humózní) zpevněnou 
vegetačním porostem.

3.3.5 Při hloubení rýh, výkopů, nebo při jiném zásahu do zemního tělesa z uhelné 
hlušinové sypaniny, musí být místa zásahu zasypána v nej kratší možné době s ohledem 

na 3.3.2 těsnícím inertním materiálem nebo zhutněnou uhelnou hlušinovou sypaninou 
proto, aby se zabránilo přístupu vzduchu a tím možnému záparu a samovznícení. Pokud 
se rýhou nebo výkopem naruší izolační vrstva, musí být tato vrstva zpětně obnovena 
v původní poloze a hloubce.

Není přípustné vést teplovod v zemním tělese z uhelné hlušinové sypaniny bez inertního 
obsypu a opatření proti zvýšení teploty v hlušinové sypanině.

3.3.6 Kontrolní sledování projevů zvýšené teploty násypu z neprohořelé uhelné hlušinové 
sypaniny se musí provádět:

- v průběhu výstavby průběžně nejméně jednou týdně nebo dle potřeby v kratším 
intervalu

- po skončení výstavby jednou za rok pochůzkou.

Při zjištění podezřelých míst, která se projevují zvýšenou teplotou uhelné hlušinové 
sypaniny proti svému okolí, s výskytem par po dešti nebo tání sněhu, se neprodleně 
zahájí teplotní monitoring.

3.4 Aktivní zóna

3.4.1 V případě, že je aktivní zóna budována z hlušinové sypaniny charakteru kamenité 
sypaniny, musí se její povrch vyrovnat jemnozmným materiálem, aby zemní pláň 
vyhověla přípustným nerovnostem podle ČSN 73 6133.

3.4.2 Aktivní zóna ze zlepšené hlušinové sypaniny se provádí podle TP 94.

3.5 Konstrukční vrstvy

3.5.1 Před zahájením stavebních prací se provede kontrola rovnosti povrchu úpravy 
(podle ČSN 73 6133 a TKP 4), na kterou bude vrstva kladena. V případě neshody 

s požadavky TKP 4 se provede vyrovnání a dohutnění.
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3.5.2 Pro konstrukční vrstvy vozovek lze použít hlušinovou sypaninu, jen pokud splňuje 
požadavky příslušných norem, např.: ČSN 73 6124, ČSN 73 6125, ČSN 73 6126, 

a kvalita a nezávadnost musí být doložena v souladu s čl. 1.3 a 2.2.

4. DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

4.1 Dodávka a skladování

Odběr hlušinové sypaniny se uskutečňuje :

- přímo z násypek
- z meziskládek
- z odvalů (výsypek).

Způsob těžby, doprava, případné skladování na deponii a zpracování hlušinové sypaniny 

do tělesa pozemních konstrukcí musí splňovat zásady stanovené v TKP kap.4.

4.2 Průkazní zkoušky

4.2.1 Průkazními zkouškami se potvrzuje shoda vlastností materiálů s požadavky těchto 

TP a příslušných norem.

Průkazní zkoušky musí provádět objednatelem odsouhlasená laboratoř s příslušnou 

způsobilostí, podle MP SJ_PK č.j.20840/01-120 ve znění pozdějších změn.

Za průkazní zkoušky sypanin se považují výsledky geotechnického průzkumu 

provedeného v souladu s TP 76.

4.2.2 Před zahájením prací s hlušinovou sypaninou musí zhotovitel ověřit shodu 
vlastností sypaniny s průkazními zkouškami podle čl. 4.2.4 a 4.2.5. Zkoušky platí pro 
jeden zdroj hlušinové sypaniny. V případě změny zdroje hlušinové sypaniny je nutno 

provést všechny požadované průkazní zkoušky.

4.2.3 V případě použití hlušinové sypaniny do těles PK, které budou navrženy na základě 
stabilitní analýzy, musí být součástí průkazních zkoušek stanovení smykových a de
formačních parametrů pro potřeby výpočtu.

4.2.4 Součástí průkazních zkoušek sypanin je zhutňovací zkouška podle ČSN 72 1006.

4.2.5 Průkazní zkoušky hlušinové sypaniny musí obsahovat stanovení:

- obsah těžkých kovů ve výluhu dle tab. 1
- obsah radionuklidů
- obsah celkové síry (SO3)
- klasifikace podle ČSN EN ISO 14688 - 1,2 a ČSN 72 1002

- zhutnitelnosti.

Tyto zkoušky jsou závazné.

4.2.6 Při stavbě násypů ve vodním prostředí se doporučuje ověřit odolnost materiálu proti 

zvětrávání před uložením do vody, po jeho zhutnění a v pravidelných intervalech po 

uložení ve vodním prostředí.
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4.2.7 V případě použití hlušinové sypaniny v aktivní zóně se doporučuje provést zkoušku 
namrzavosti podle ČSN 72 1191.

4.2.8 Orientačně se provede vizuální kontrola přítomnosti uhlí, příp. cizorodých příměsí.

4.2.9 Za výsledek průkazních zkoušek stavebních materiálů pro konstrukční vrstvy 
vozovek se považují doklady podle čl. 1.3 a výsledky zkoušek podle 4.2.4 a 4.2.5, 
doplněné dokladem o splnění dalších parametrů požadovaných příslušnými normami 
podle technologie (např. ČSN 73 6124, ČSN 73 6125, ČSN 73 6126).

5. ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Podmínky pro odebírání vzorků a kontrolní zkoušky jsou popsány v TKP kap.4 Zemní 

práce pro zemní tělesa a v TKP 5 pro podkladní vrstvy.

5.1 Podloží násypu, násyp

5.1.1 Požadovaný rozsah kontrolních zkoušek stanoví tabulka 2.

Tab.2 Druh a četnost zkoušek.

Zkouška Druh sypaniny
S - soudržná
N - nesoudržná

Nejmenší četnost zkoušek

Vlhkost S 1 x na 2000 m2 nebo 500 m3

N 1 x na 5000 m2 nebo 1500 m3

Objemová hmotnost ke S 1 x na 2000 m nebo 500 nra u homogenní
stanovení míry zhutnění podle sypaniny nejméně 3 x denně
ČSN 72 1006 N 1 x na 5000 m2 nebo 1500 m3

Zrnitost S, N 1 x na 10000 m3 nebo při změně

Mez plasticity S 1 x na 10000 m3 nebo při změně

Zhutnitelnost s 1 x na 4000 m2 nebo 1000 m3 nebo při změně 

a pokud je navážené množství větší než 2000
-j

m /den, provedou se denně 2 zkoušky.
Maximální - minimální 
ulehlost podle ČSN 72 1018

N 1 x na 5000 m2 nebo 1500 m3 nebo při změně

Zatěžovací zkouška deskou S, N 1 x na 5000 m2nebo 1500 m3

Nivelační zkouška podle kamenitá 1 x na každé vrstvě a na 2000 m2
ČSN 72 1006 (kontrola

zhutnění nivelační metodou)
sypanina

Výluhy těžkých kovů 1 x na 10000 m3

Obsah radionuklidů 1 x na 10000 m3

Obsah celkové síry 1 x na 10000 m3

Poznámka: Jsou-li uvedena dvě kritéria četnosti zkoušek, musí být splněna obě. Odběry vzorků musí 
charakterizovat poměry do hloubky 0,3 m od povrchu upraveného terénu (podloží násypu) nebo v celé 
tloušťce vrstvy (násypu).
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5.1.2 Kriteria zhutnění hlušinových sypanin jsou uvedena v TKP 4 čl. 4.5.3. Výsledky 
zkoušek musí charakterizovat kontrolovaný úsek a současně postihnout případná slabá 

místa se zdánlivě nedostatečnou kvalitou zpracování.

5.1.3 Nejnižší požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti ze zatěžovací zkoušky stanoví 

projektová dokumentace v souladu s TKP.

5.1.4 U staveb třetí geotechnické kategorie je třeba dodržet ustanovení uvedená 
v ČSN 73 6133.

5.1.5 V případě úpravy podloží násypu hlušinovou sypaninou charakteru kamenité 
sypaniny ve smyslu ČSN 72 1006, se ověřuje dosažená hodnota modulu přetvárnosti 

stanovená čl. 5.1.3 statickou zatěžovací zkouškou v oblasti osy násypu dle přílohy A 
ČSN 72 1006. Upozorňuje se na nutnost dodržení ustanovení bodu A3 dle ČSN 72 1006 - 

přímo pod zatěžovací deskou se nesmí vyskytovat zrna větší než % průměru desky.

5.1.6 Kontrolní zjišťování teploty násypu z hlušinové sypaniny a vizuální prohlídky se 
musí provádět dle ČSN 73 6133 a kapitoly 3.3.6 těchto TP.

5.2 Aktivní zóna

5.2.1 Při použití hlušinové sypaniny do aktivní zóny se provádí kontrola stejnými 
metodami jako vlastní násypové těleso podle TKP 4.

5.2.2 Požadavky na odolnost materiálu aktivní zóny proti mrazu musí vycházet z návrhu 
celkové tloušťky konstrukce vozovky, jejího teplotního a vodního režimu ve vztahu ke 
klimatické zóně. Doporučuje se provést zkoušku namrzavosti podle ČSN 72 1191 
v četnosti 1 x na 5000 m3.

5.3 Konstrukční vrstvy vozovek

Požadované vlastnosti stavebních materiálů, stavební směsi a hotové vrstvy se ověřují 
zkouškami podle požadavků norem pro jednotlivé technologie, např.: ČSN 73 6124, ČSN 
73 6125, ČSN 73 6126.

6. KLIMATICKÉ PODMÍNKY

6.1 Pro provádění prací se zlepšenými hlušinovými sypaninami při dešťových srážkách a 
v zimním období platí ustanovení ČSN 73 6133 a TKP. Provádí se podle dohody 

objednatele a zhotovitele.

6.2 Při deštivém počasí se musí navezená vrstva neprodleně zpracovat. Dále se musí 

pozorně sledovat vlhkost hlušinové sypaniny a v případě překročení povoleného rozmezí 
vlhkosti daného druhu hlušinové sypaniny včas práce přerušit. Denně, před ukončením 

prací ve směně, se musí navezená vrstva zhutnit a vyspádovat, aby případná srážková 
voda mohla odtékat a aby nakypřená hlušinová sypanina nebyla znehodnocena.
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6.3 Zásadně nelze připustit budování násypů:

- ze zmrzlé hlušinové sypaniny a na části vrstvy násypu s hlušinovou sypaninou 
promrzlou do hloubky 50 mm a více;

- na zmrzlém podloží, popř. na zmrzlé předchozí vrstvě násypu;
- při teplotách vzduchu nižších než -5°C;
- při mrznoucím dešti nebo trvalejším sněžení.

6.4 Je-li je průměrná denní teplota vzduchu nižší než -5°C, povolují se zemní práce za 

těchto podmínek:

- úpravnická hlušinová sypanina musí být zhutněna ihned po jejím uložení do 

násypu, přičemž celková doba od odebrání po zhutnění nesmí překročit 2 
hodiny. Sypání a zhutňování se musí přerušit, jakmile se na zrnech sypaniny 

vytvoří ledové obaly;
- ostatní hlušinová sypanina odebraná z meziskládek a odvalů nesmí obsahovat 

sníh a led, zbytky vegetace;
- před kladením další vrstvy hlušinové sypaniny je nezbytné z předcházející 

vrstvy odstranit sníh a led a musí se znovu dohutnit. Odstraňování sněhu a ledu 

chemickými prostředky a otevřeným ohněm není dovoleno.

6.5 Při přerušení prací nelze ponechávat vrstvu hlušinové sypaniny bez ochrany proti 
působení mrazu. Je nutno ji vždy překrýt ochrannou vrstvou, jejíž tloušťka musí být 

stanovena projektovou dokumentací.

6.6 Celková výška sypání násypu v zimním období nesmí přesáhnout 15 m.

6.7 Podmínky provádění konstrukčních vrstev vozovek PK jsou definovány 
v jednotlivých normách podle technologií, kterými se vrstvy s použitím hlušinové 

sypaniny provádějí.

7. ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Pro odsouhlasení a převzetí prací platí všechna příslušná ustanovení, uvedená v TKP.

8. BEZPEČNOST PRACÍ A EKOLOGIE

8.1 Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků i veřejný zájem vyžadují, aby při 
prováděním prací byly dodržovány příslušné předpisy (viz.čl. 9).

8.2 Všechny materiály zabudované do tělesa PK musí splňovat ustanovení zákona 

č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při použití hlušinových sypanin musí být vzaty v úvahu ekologické aspekty v souladu se 

zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu 

na životním prostředí.
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9. NORMY A PŘEDPISY

9.1 Citované a souvisící normy

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivý - Část 2: 
Zkušební metody pro stanovení laboratorní suché objemové hmotnosti a vlhkosti - 

Proctorova zkouška

ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivý - Část 47: 
Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu 

únosnosti a lineárního bobtnání

ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin

ČSN 72 1021 Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

ČSN 72 1031 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin triaxiálním 

přístrojem

ČSN EN 933-3 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru 

zrn - Index plochosti

ČSN EN 1097-1 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: 
Stanovení odolnosti proti otěru

ČSN 72 1176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu 

ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin

ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 

zemin.
Část EPojmenování a popis.

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování 
zemin. Část 2: Zásady pro zatřídění

ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti jemnozmných zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

ČSN CEN ISO/TS 17892-5 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 5: Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru

ČSN CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška
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ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém

ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

ČSN EN 206 - 1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

BS 6543 Use of industrial by- products waste materiále in building and civil engineering

TL WB - StB95 Technische Lieferbedingungen für Waschberge aus der 
Steinkohlengewinnung als Baustoffe in Strassen- und Erbeu.-FGSV Verlag GmbH Köln 
(Technické dodací podmínky pro pranou důlní hlušinu z dobývání černého uhlí při 
použití jako stavebním materiál v silničních a zemních stavbách)

9.2 Souvisící předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. a vyhláška ČUBP a ČBU č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č.347/1992 Sb. 
a vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 SB., kterou se provádí některá ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní 
prostředí

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

NV 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
ve znění NV 312/05

NV 190/2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované 
CE, ve znění pozdějších předpisů
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Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR - kriteria znečistení zemin 
a podzemní vody.- Příloha zpravodaje MŽP c. 8 (srpen 1996)

Vyhláška SÚJB č.307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů

TKP Kapitola 3. Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

TKP Kapitola 4. Zemní práce

TKP Kapitola 5. Podkladní vrstvy

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 94 Zlepšení zemin

TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace

Metodický pokyn č.j. 20840/01 - 120 Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, 
ve znění pozdějších změn, úplné znění Věstník dopravy 14-15/2005
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