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1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK
Tyto technické podmínky (dále jen TP) stanoví požadavky na návrh, přípravu, provádění, kontrolu a
přejímku vrstevnatých násypů pozemních komunikací s použitím přirozených a upravených zemin,
popř. í jiných sypanin.
Tyto TP určují zásady pro návrh a bezpečné provedení vrstevnatého násypu sendvičového typu se
zaměřením na využití málo vhodných až nevhodných zemin ve smyslu CSN 72 1002
k hospodárnému vybudování stabilní zemní konstrukce.

2. TERMÍNY A DEFINICE
V těchto TP jsou použity termíny, definíce a značky podle ČSN 736100 popř. ČSN 736114 a
ČSN 736133 z oboru silničního stavitelství a podle CSN 72 1001, CSN 72 1002 a CSN 73 1001,
označující vlastnosti hornin (zemin). Pro účely těchto TP se dále používají tyto termíny a jejich
definice:
2.1 vrstevnatý násyp: násyp sendvičového typu, vybudovaný obvykle pravidelným střídáním vrstev
sypanin výrazně odlišných vlastností (např. jílovité zeminy a kamenité sypaniny, vyznačující se
velkou stlačitelností a malou stlačitelností), viz obrázek 7
2.2 technologická vrstva: vrstva sypaniny, která je zpracována (tj. uložena, rozprostřena a
zhutněna) v jednom pracovním cyklu
2.3 konstrukční vrstva násypu: vrstva násypu tvořená ze sypaniny jednoho typu. Konstrukční
vrstva násypu je budována z jedné nebo více technologických vrstev sypaniny
2.4 poddajná vrstva: vrstva sendvičového dvouvrství, tvořená ze stlačitelnější, poddajnější,
zpravidla vlhké, jílovité zeminy, ve které může probíhat konsolidace. Sypanina má mít vlastnosti
podle 4.1. V dokumentaci se označuje písmenem S
2.5 ztužující vrstva: vrstva sendvičového dvouvrství, tvořená z méně stlačitelné zeminy o vyšší
smykové pevnosti, která svými vlastnostmi působí současně jako vrstva drenážní (konsolidační).
Sypanina této vrstvy má mít vlastnosti podle 4.2. V dokumentaci se označuje písmenem N
2.6 vlastní deformace násypu: vertikální stlačení násypu Od

ÚtOVfl

podloží po korunu

3. VŠEOBECNĚ
3.1 Účelem vrstevnatého násypu je umožnit a usnadit zpracování málo vhodných a nevhodných
zemin podle CSN 72 1002v násypech. Přitom je nutno dbát na bezpečný návrh a provedení stavby.
Při návrhu vrstevnatého násypu je nutné posoudit, zda je návrh v konkrétním případě technicky
proveditelný a ekonomicky účelný se zřetelem na místní zdroje materiálu pro ztužující vrstvu
(nejlépe vyskytující se v trase budoucí komunikace) a dále s ohledem na geotechnické vlastnosti
podloží násypu a hydrogeologické poměry.
3.2 Stavba vrstevnatého násypu podle 2.1 v přechodové oblasti mostů se nepřipouští.
3.3 Podmínky pro návrh, provedení a kontrolu aktivní zóny nejsou předmětem těchto TP; postupuje
se podle CSN 736133.
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4. POŽADAVKY NA MATERIÁLY VRSTEVNATÉHO NÁSYPU
4.1 Pro poddajnou vrstvu vrstevnatého násypu podle 2.2.3 je dovoleno použít málo vhodnou nebo i

nevhodnou zeminu podle CSN 72 1002, která má tyto vlastnosti:
a) stupeň konzistence 1c > 0,35 podle CSN 73 1001;
b) totální soudržnost c 25 kPa podle ČSN 72 1030, popř. ČSN 72 1031.

POZNÁMKA Požadované minimální parametr, materiálu poddajné vrstvy jsou nutné s ohledem na
technologii zpracování zeminy a potřebnou minimální pevnost, kterou zabudovaná sypanina má mít k
zajištění stability násypu již v průběhu výstavby.
-

4.2 Pro ztužující vrstvu vrstevnatého násypu smí být použita zejména písčitá a štěrkovitá zemina
třídy Sl až S4 a G1 až G4, jejíchž jemné částice (f) mají číslo plasticity menší nebo rovno 6, popř.
kamenitá či jiná vhodná přírodní, popř. zlepšená sypanina (podle CSN 73 6133 a TP 94 Zlepšení
zemin), která umožní odvedení vody z konsolidující vrstvy.
Pokud se pro ztužující vrstvu použije druhotný materiál (popílek, struska, recyklované kamenivo aj.),
je nutné respektovat ustanovení ČSN 727511, CSN 721512 a příslušná ustanovení CSN 736133,
popř. TP 93.
V případě, kdy se ztužující vrstva nahradí geotextilií apod., platí pro návrh a provádění tohoto násypu
ustanovení ČSN 73 6133 týkající se vyztuženého násypu.
4.3 Pro zrnitost zemin dvou vrstev sendvičového souvrství (S) a (N) ležících nad sebou musí být
dodržena filtrační kritéria podle ČSN 73 6850 a CSN 73 6824. Toto ustanovení se vztahuje i na
podloží násypu a první vrstvu násypu z materiálu ztužující vrstvy a také na poslední sypanou vrstvu
násypu vyjma aktivní zóny.

POZNÁMKA Pokud tato kritéria nevyhovuji musí být zvolen vhodný materiál vrstvy, popř musí být
Geotextihe,
infiltraci zabráněno provedením vhodné filtrační geoteXtilie (podle ČSN 73 6733 a TP
.
komunikací)
pozemních
ad. geosyntetické materiály v zemním těiese
-

...

4.4 Do vrstevnatého násypu se nesmí nikdy použít organické zeminy, bahna, rašelina, humus a
ornice s obsahem organických látek větším než 5 % (stanovených podle CSN 72 1027).
Použití zdravotně závadných zemin se posuzuje podle nařízení vlády Č. 513/7992 Sb. a souvisících
zákonných norem viz dodatek.
-

5. GEOTECHNICKÉ POMĚRY STAVENIŠTĚ, SLOŽITOST STAVBY A
POŽADAVKY NA GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM
5.1 Geotechnické poměry se považují za jednoduché, není-li území uvažovaného násypu členité,
vlastnosti základové půdy, násypu í zdroje sypaniny se podstatně nemění, jednotlivé vrstvy podloží
mají stálou mocnost a jsou uloženy přibližně vodorovně. Podzemní voda neovlivňuje návrh násypu
5.2 Geotechnické poměry se považují za složité, pokud území uvažovaného násypu je značně
členité, vlastnosti základové půdy násypu a vlastností sypaniny se podstatně mění, popř. vrstvy
podloží mají proměnlivou mocnost, nebo nemají přibližně vodorovné uložení, podzemní voda se
nepříznivě projevuje při návrhu násypu, popř. se jedná o staveniště, kde je základová půda
nevhodná podle CSN 73 1001.
5.3 Stavba násypu se považuje za nenáročnou, je-li výška vrstevnatého násypu menší než 6 m.
Stavba násypu se považuje za náročnou vždy, jedná-li se o stavbu dálnice, silnice I. a II. třídy, místní
komunikace rychlostní a sběrné, a dále i u silnic lll. třídy, je-li výška násypu větší než 6 m nebo i
výška menší, přičemž však se jedná o násyp, který svým umístěním v terénu a v nepříznivých
geotechnických poměrech si vyžaduje speciální vyšetření stability.
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5.4 Zatřídění staveniště do příslušné geotechnické kategorie se provádí podle TP 76. Geotechnické
vlastnosti hornin v podloží násypu a sypanin uvažovaných do násypu se stanovují v závislostí na
geotechnických poměrech a na náročnosti stavby, označujících geotechnickou kategorii stavby podle
tabulky 1.
5.5 Geotechnické vlastnosti sypanin pro poddajnou vrstvu násypu se stanoví u staveb náročných
a ve složitých geotechnických poměrech (viz kategorie 3 v tabulce 1) a u staveb dálnic, rychlostních
silnic a rychlostních místních komunikací i u kategorie 2 na uměle připravených vzorcích. Tyto
vzorky se připravují při různých vlhkostech odpovídajících očekávaným podmínkám a zhutňují se
energií Proctor Standard podle ČSN 72 7015.
-

-

Tabulka I

-

Stanovení geotechnických parametrů

Stavba násypu
Geotechnické
poměry
Geotechnická
kategorie
Stanovení
geotechnických
parametrů
sypanin
podloží
násypu
a

Nenáročná
Jednoduché
Složité
1

2

Podle zkušeností
ze staveb v okolí.
Pro návrh je
možné
použít směrné
hodnoty podle
CSN 73 1001
s případným
sledováním
stavby
*) Platí pro sypaninu násypu

Náročná
Jednoduché

Složité

2

3

Geotechnickými zkouškami (viz TP 76)
*) Na připravených

vzorcích o různé
vlhkosti v rozmezí
předpokládaného
výskytu

Geotechnické vlastnosti sypanin pro ztužujícĺ vrstvu se u soudržných zemin stanovují na vzorcích
odpovídajících charakteru materiálu a předpokládané vlhkosti po zabudování, (u soudržných zemin
při I, větším než 0), u nesoudržných zemin je možné použít směrné normové charakteristiky podle
CSN 731007.
5.6 K návrhu vrstevnatého násypu podle metod mezní rovnováhy je nutné zjistit kromě základních

parametrů tyto geotechnické údaje:
součinitel konsolidace (cv), podle ČSN 72 1027
oedometrický modul přetvárnosti (E), podle ČSN 72 1027
soudržnost (c ce,), podle ČSN 72 7030, popř. ČSN 72 1031 a ČSN 72 1026,
úhel vnitřního tření (CPeť, CPU), podle ČSN 72 1030, popř. ČSN 72 7031,
popř. součinitel pórového tlaku (A, B, Br) podle CSN 72 1031 a ČSN 73 6850.
-

-

-

-

-

5.7 Geotechnické podklady se zpřesňují a dokumentují během výstavby podle zjištěných skutečností
a podle nich se v případě potřeby upřesňuje dokumentace, popř. i časový postup budování násypu.
U staveb zařazených do třetí geotechnické kategorie se geotechnické parametry zemin ověřují a
zpřesňují během výstavby podle zjištěných skutečností a podle nich se v případě potřeby upřesňuje
dokumentace stavby, popř. i časový postup budování násypu.
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6. NÁVRH VRSTEVNATÉHO NÁSYPU
6.i Všeobecně
obrázku 1: Málo vhodnou zemínu není
6.1.1 Konstrukční požadavky se řídí podle schematického
První konstrukční
do aktivní zóny.
přípustné ukládat přímo na podloží násypu a nesmí zasahovat
í jako vrstva sanační podle zásad
podlož
vrstva násypu musí být provedena v případě nepříznivého
N.
typu
álu
í
materi
ČSN 73 6133, nebo v případě příznivého podlož z

érickými vlivy opatřuje se svah
6.1.2 Za účelem ochrany málo vhodné zeminy (S) před atmosf
až 0,8 m z materiálu N ztužující
násypu (poddajné vrstvy) zpravidla přísypem tloušťky cca 0,5 m
ých vlastností sypaniny typu S)
vrstvy, viz obrázek 1 část B, popř. (za předpokladu přízniv
ohumusováním o tloušťce min. 0,15 rn, viz obrázek 1, část A.
61.3 Návrh se provádí v postupných krocích, zahrnujících:
a) předběžný návrh,
b) výsledný návrh,
c) posouzení výsledného návrhu.
6.1.4 Výpočty stability se provádí pro tyto stavy násypu:
a) ukončení výstavby:
zemin násypu i podloží,
aa) ve výpočtu se uvažují totální hodnoty pevnostních parametrů
násypu,
odpovídající předpokládané míře konsolidace po dokončení stavby
a předpokládané
ab) ve výpočtu se uvažují efektivní hodnoty pevnostních parametrů
nebezpečnější,
rozdělení pórových tlaků, přičemž za rozhodující se považuje případ
tních
pevnos
ty
hodno
ní
b) ukončení konsolidace násypu provozní stav: uvažují se efektiv
parametrů.
-

lo dojít k překročení prvního mezního
6.1.5 Návrh musí zabezpečit, aby v každé fázi výstavby nemoh
stavu k vytvoření plastických oblastí.
-

změna pórového tlaku měřena
6.1.6 U násypů zařazených do třetí geotechnické kategorie musí být
v těchto případech:
a) jsou-li v podloží násypu soudržné zeminy měkké či tuhé konzistence,
tlaky,
b) je-li konzistence zemin v násypu taková, že lze očekávat velké pórové
.
návrhu
v
ané
uvažov
stavby
entace
dokum
klady
předpo
c) je-li nutné ověřit
v kritickém profilu násypu a
Měření se pak provádí minimálně ve třech výškových úrovních v ose
v případě a) rovněž i v podloží násypu.

6.1.7 Při návrhu se postupuje v souladu s ČSN P ENV 7997-1 takto:

kují a platí stupně
a) v případě geotechnické kategorie 1 se vstupní (směrné) parametry neredu
6101),
73
ČSN
2
změna
bezpečnosti podle ČSN 73 6133 (dř.
ami, se postupuje
b) v případě ostatních kategorií, kdy se pevnostní parametry zjišťují zkoušk
takto:
mezních
ba) Jsou-li použity pevnostní parametry vrcholové, redukují se dílčími součiniteli
musí
nosti
bezpeč
stavů podle CSN P ENV 1997-1, uvedenými v tabulce 2, a stupeň
být:
1) při únosném podloží: F 1,3,
2) při málo únosném podloží: F 1,5,
bb) jsou-li použity pevnostní parametry v hodnotách koncových anebo kritických,
hodnoty
stanovených smykáním Zeminy při konstantním objemu, není nutné dále tyto
í:
redukovat. Výsledný stupeň bezpečnosti pak postač
F7,15.
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Tabulka 2

-

Dílčí součinitele mezního stavu únosnosti za trvalé a dočasné návrhové situace
Zatížení
Nahodilé
Příznivé
Nepříznivé
1,00
7,30

Stálé
Nepříznivé
1,00

Vlastnosti základové půdy
tg

CP

Cef

Cu

1,25

1,6

1,4

6.2 Předběžný návrh
6.2.1 Na základě zjištěných vlastností uvažovaných materiálů se stanoví konstrukční parametry
násypu (h5, hN, geometrický tvar) z hlediska stability, časového průběhu vlastní deformace násypu,
časového průběhu výstavby a bilance sypanin, určených do ztužujících a poddajných vrstev.
6.2.2 Vrstevnatá zemní konstrukce má příznivý vliv na časový průběh konsolidace vlastního násypu,
jehož důsledkem je i zvýšení totálních parametrů smykové pevnosti a přetvámých charakteristik
poddajné vrstvy.
S ohledem na zajištění stability násypu v průběhu a po dokončení výstavby násypu nesmí dojít k
vytvoření plastické oblasti a výpočty podle 6.7.4 musí být prokázáno, že navržená konstrukce splňuje
požadavky 6.1.5 na bezpečný návrh v každé fázi výstavby.
Požaduje se, aby v době dokončení stavby proběhlo nejméně 75 % celkového sednutí. Není-Ii
možné návrhem násypu tohoto požadavku dosáhnout, musí být buď navrženo opatření k urychlení
konsolidace podloží, úprava tloušťky poddajných vrstev, anebo výše uvedenému hledisku musí být
podřízen časový plán výstavby násypu.
6.2.3 V této fázi návrhu, kdy se optimalizuje vrstevnatá skladba (poměr tlouštěk h5 I hN) ve shodě s
celkovou bilancí materiálů S a N, je potřeba rychlým způsobem vyšetřit stabilitu vrstevnatého
násypu. K tornu se připouští využití všech dostupných metod (proužkových metod, popř. i
zjednodušených grafických a polografických metod).

6.3 Výsledný návrh
6.3.1 Předběžný návrh se považuje za výsledný, jsou-li splněny podmínky 6.1.4 pro oba vyšetřované
stavy násypu. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je nutné upravit předběžný návrh co do sklonu
svahu, tlouštěk vrstev a poměru h5 I hN a postup opakovat.

6.4 Posouzení výsledného návrhu
6.4.1 Výsledný návrh podle 6.3, upravený do konečného tvaru, se posoudí z hlediska stability,
velikosti a časového průběhu vlastní deformace násypu a zatlačení násypu do podloží a tomu se
podřídí zpětně případná korekce návrhu, popř. postup výstavby. Posouzení výsledného návrhu se
provede takovým výpočetním modelem, který umožní vyjádření vlivu tužších a méně tuhých vrstev.
K tornu lze obecně využít metodiky ČSN 73 1001, u násypů 3.kategone se doporučuje provést
výpočty metodou konečných prvků, a k tomu použít vhodný konstitutivní vztah.

POZNÁMKA
Konstitutivní vztah matematicky popisuje chování zemin, tj. změnu přetvámých
vlasfnostl v závislosti na dráze napětí, na vztahu skutečného napětí a napětí mezního a na dalších
vlivech. Parametry konstitutivního vztahu se určují speciálními laboratorními zkouškami.
-

6.4.2 Vypočtené hodnoty v 6.4.7 se porovnají s předpoklady návrhu a případně se upraví vrstevnatá
skladba, časový plán výstavby, popř. se navrhnou konstrukční opatření k urychleni konsolidace apod.
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Obrázek I
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Schematický příčný řez vrstevnatého násypu

8

7. STAVEBNÍ PRÁCE
7.1 Ukládání sypanin do vrstevnatého násypu
7.1.1 Násyp se provede ve shodě s vytyčenýmí směrovými prvky a vzorovým příčným řezem
podle
dokumentace stavby. Pro provádění násypu platí obecná ustanovení ČSN 73 3050 a CSN 73 6133.
7.1.2 Pro ochranu staveniště před škodlivým účínkem povrchových vod musí se
po celou dobu
výstavby zajistit jejich odvedení. Při deštivém počasí je nutno pozorně sledovat vlhkost zejména
poddajné vrstvy a v případě nutnosti včas práce přerušit, popř. vlhkost upravit. Ze stejného důvodu
je nutno průběžně odvádět srážkovou vodu s povrchu tělesa násypu a jeho boků. Povrch násypu
má
mít při navážení mírné sklony do stran (alespoň 3 %). Denně, před ukončením práce ve směně,
je
nutno navezenou vrstvu zhutnit, aby případná srážková voda mohta s násypu stékat.

Při pojíždění sypaniny technologickou dopravou není přípustné pojíždění v jedné stopě a otáčení
vozidel.
7.1.3 Sypanina se musí na plnou šířku ukládat po technologických vrstvách v souladu s návrhem
vrstevnaté skladby konstrukčních vrstev podle příslušného příčného řezu a na takovou délku,
která
umožní nasazení mechanizmů pro rozhrnování a hutnění vrstev o jednotné tloušťce, která odpovídá
charakteru materiálu a účinnosti hutnicích prostředků. Pracovní záběr je nutno volit tak, aby ke konci
každé směny byla nasypaná vrstva urovnána a zhutněna. Při rozhrnování vrstvy se dodržuje
předepsaná tloušťka s tolerancí ± 50 mm.
7.1.4 Sypanina poddajné i ztužující vrstvy musí být ukládána na takovou tloušťku technologick
é
vrstvy (před zhutněním), která je stanovena zhutňovací zkouškou provedenou podle ČSN 72
1006
pro stejný typ válce, druh a vlhkost sypaniny.
7.1.5 Vlhkost ztužující vrstvy se musí před zahájením zhutňovacích prací pohybovat
v intervalu
vlhkostí < w 3 %‚ w + 3 %> ‚ určeném zkouškou Proctor Standard.
U zemin nesoudržných, u kterých se zjišťuje míra zhutnění parametrem relativní hutnosti,
je vlhkost
omezena pouze účinností zhutňovacího mechanizmu.
-

Vlhkost poddajné vrstvy musí odpovídat stupni konzistence l> 0,35.

POZNÁMKA Při vlhkosti větší než
popř. vlhkosti blízké mezi plasticity mohou u zhutňovaných
zemin nastat problémy se zpracovatelností. Z toho důvodu je účelné na počátku prací
ověřit přípustný
interval vlhkostí zhutňovací zkouškou podle 7.1.4. Vtom případě platí údaj zhutňovací zkoušky.
-

7.1.6 Sypaninu s vlhkostí větší než je přípustná horní mez, je nutné zhutňovat až po
snížení vlhkostí,
sypaniny s vlhkostí nižší než dolní mez, je nutné rovnoměrně kropit vodou, promísit
frézami popř.
jinými prostředky a zhutňovat až při vyhovující vlhkostí, popř.použít účinnější zhutňovací
prostředek
po ověření účinnosti zhutnění. Ke snížení nadměrné vlhkosti se doporučuje použít
příměsi vápna,
aplikovaného mísením na místě podle TP 94 Zlepšení zemin.

7.2 Svahy vrstevnatého násypu
7.2.1 Sypaniny poddajné i ztužující vrstvy se do násypu ukládají tak, aby byl svah chráněn
přísypem
o tloušťce odpovídající namrzavosti, vodnímu režimu a předpokládané
ochraně svahů
(ohumusováním a zatrávněním). Doporučuje se, aby vždy část svahu příslušná vrstvě poddajné
Zeminy byla chráněna přísypem o tloušťce cca 0,5 m až 0,8 m ze sypaniny ztužující
vrstvy, kterou je
možné ukládat v předstihu a rozprostírat i zhutňovat současně se sypaninou poddajné
vrstvy (viz
obrázek 1).
7.2.2 Svahy násypů musí být zbaveny veškerého uvolněného a nezhutněného
materiálu a upraveny
tak, aby výsledné sklony odpovídaly sklonům podle dokumentace stavby
a aby jejich povrch
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nevykazoval pod 4 m latí větší nerovností než jsou přípustné podle 8.4..
7.2.3 Ochranu svahů násypů proti erozi předepisuje dokumentace stavby. Pro tyto práce platí TP 53.

7.3 Zhutňování vrstevnatého násypů
7.3.1 Nejvhodnější tloušťku zhutňované vrstvy sypaniny, účinnost a vhodnost zhutňovacího
prostředku a potřebný počet pojezdů za daných podmínek se stanoví zhutňovací zkouškou podle
ČSN 72 1006. Je-Ii zhutňovací prostředek vybaven kompaktometrem, doporučuje se jej využívat v
souladu S ČSN 72 1006, za podmínek stanovených zhutňovací zkouškou.

POZNÁMKA Zhutnitelnost málo vhodných zemin je často značně problematická a odlišná nejen
podle zrnitosti, ale zejména i vlhkosti. Proto také pro každý materiál je nutno ověřit účinnost
zhutňovacího zařízení před sypáním vrstvy.
-

1.3.2 Má-li soudržná zemina vlhkost před zhutněním větší než je vlhkost optimální (podle PS), pak
se doporučuje při zhutňovací zkoušce ověřit a následně při stavebních pracech zachovávat mezi
jednotlivými pojezdy válce časové prodlevy (ověřené při zhutňovací zkoušce) s ohledem na potřebný
rozptyl rezíduálního přetlaku vzduchu. K tornu je nutné využít vhodný systém pojezdů (při větším
pracovním záběru).
7.3.3 Při hutnění sendvičového souvrství je možná dvojí technologie:
a) u staveb 3.kategorie a obecně na stavbách dálnic, rychlostních silnic a rychlostních
místních komunikací se musí zhutňovat každá technologická vrstva násypu zvlášť. Tloušťka
technologické vrstvy přitom musí odpovídat účinnosti válce. Dále platí toto omezení pro
tloušťky technologických vrstev:
aa) u poddajné vrstvy max. 0,4 m je-li w,‘ w01, popř. max. 0,3 rn, je-li w, W1,
ab) u ztužující vrstvy maX.0,6 rn, je-li w,‘ w, popř.maX. 0,5 rn, při w,‘>
b) u ostatních staveb se připouští, aby při dostatečné účinnosti zhutňovacího prostředku byla
zhutňována poddajná a ztužující vrstva zároveň. Dosažení kritéria míry zhutnění se pak
připouští kontrolovat po provedení obou vrstev na ztužující vrstvě, pokud je zhutňovací
zkouškou ověřena účinnost zhutnění i ve spodní poddajné vrstvě. Přitom platí hodnoty míry
zhutnění podle 7.3.4. V daném případě jsou maximální tloušťky konstrukčních vrstev
omezeny na:
ba) u poddajné vrstvy max. 0,3 rn,
bb) u ztužující vrstvy max. 0,3 m v případě zeminy, a max. 0,5 m v případě, že
materiálem ztužující vrstvy je kamenitá sypanina podle CSN 73 6133.
‚

‘

Ke kontrole těchto vrstev je nutné ověřit zhutňovací zkouškou i odpovídající zkušební metodiku.
7.3.4 U poddajné vrstvy se požaduje míra zhutnění minimálně D = 92 % PS. Sypanina ztužující
vrstvy musí být zhutněna podle těchto kritérií (v souladu s ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133):
a) soudržná zemina:
aa) v tělese násypu (mimo aktivní zónu): D = 95 % PS,
ab) v podloží násypu : D = 92 % PS,
b) hrubozrnná (směsná) zemina (GW, GP, G-F, 8W, SP, 8-9:
ba) v tělese násypu: D = 97 % PS,
bb) v podloží násypu: D = 92 % PS,
c) nesoudržná zemina v násypu a v podloží násypu:
ca) štěrkovitá zemina (GW, GP, G-9: = 0,75,
cb) písčitá zemina (SW ‚SP ‚S-F):
‘D = 0,80,
co) v případě, kdy štěrkovitá a písčitá zemina typu G-F a S-F má příměs plastickou
(lp> 0), platí kritéria v bodě b),
d) kamenitá sypanina podle ČSN 73 6133:
průměrná hodnota stlačení po 2 pojezdech hutnicího prostředku nesmí překročit 0,5 %
tloušťky zhutňované vrstvy při dodržení technologických podmínek zhutňování,
ověřených zhutňovací zkouškou.
70
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7.4 Opatření při přerušení prací
7.4.1 Práce je dovoleno přerušit až po zhutnění ztužující vrstvy. Při přerušení sypání na dobu delší
než týden musí se vrchní vrstva znovu zhutnit stanoveným počtem pojezdů válce popř. po nezbytné
úpravě vlhkosti, znovu zkontrolovat míru zhutnění a pak je přípustné pokračovat v sypání další
vrstvy.
Při přerušení prací na delší dobu je vhodné provést opatření zamezující nakypření povrchové vrstvy
násypu spočívající např. ve vytvoření ztužující vrstvy z vhodné zeminy málo propustné, omezující
vnikání vody do násypu, popř. ve stabilizování horní technologické vrstvy pojivem apod.
7.4.2 Není přípustné vybudovat vrstevnatý násyp před zimním obdobím až po úroveň aktivní zóny,
aniž by zůstal bez ochrany před účinky deště a mrazu. Sypání násypu se doporučuje ukončit cca 1 m
pod úrovní zemní pláně ve sklonu odpovídajícím sklonu zemní pláně a provést opatření podle 7.4.1.

7.5 Povětrnostní podmínky
7.5.1 Při dešťových srážkách není dovoleno do vrstevnatého násypu zapracovávat soudržné zeminy
s vyšší přirozenou vlhkostí (viz 7.1.5).
7.5.2 Navážená vrstva nesmí být ukládána na předchozí vrstvu, pokud není mechanicky zbavena
sněhu a ledu a přehutněna.
Zásadně se nepovoluje stavba násypu;
na zmrzlém podloží,
ze zmrzlé zemíny nebo Zeminy promrzlé do hloubky větší než 50 mm,
při teplotách nižších než -5 °C, s výjimkou vrstvy ze sypaniny z tvrdých skalních hornin nebo
nezmrzlých štěrkopísků a štěrkodrtí,
při mrznoucím dešti a sněžení.
-

-

-

-

8. ZKOUŠENÍ
8.1 Průkazní zkoušky
Za průkazní zkoušky se považují výsledky geotechnického průzkumu pro dokumentaci stavby podle
TP 76.
Před zahájením prací se musí ověřit vlastnosti skutečně použitých sypanin.
Průkazní zkoušky musí provádět laboratoř s příslušnou způsobilostí podle metodického pokynu 1),

8.2 Kontrolní zkoušky
8.2.1 Kontrolními zkouškami se ověřuje shoda s výsledky průkazních zkoušek, minimální
četnost
kontrolních zkoušek je uvedena v tabulce 4.

1)

RSJ

-

PK č.j. 19 160/95-230 MD ČR
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Tabulka 4 Počet zkoušek při
-

Ověřování

vlastností sypaniny

Zkouška
Minimální četnost 1)
Přirozená
vlhkost 1 x na 2 000 m nebo
Objemová hmotnost
2 x denně
Zrnitost
1 x na 5 000 m3
Zhutnitelnost
1 x na 2 000 m
1)
Platí pro 4 a vícepruhové pozemní komunikace.
U ostatních pozemních komunikací je počet zkoušek
minimálně dvojnásobný

8.2.1.2 U staveb zařazených do třetí geotechnické kategorie se dopowčuje během výstavby
ověřovat a zpřesňovat i další geotechnické parametry zemin a podle nich v případě potřeby
upřesňovat dokumentaci stavby, popř. časový postup budování násypu.
8.2.1.3. Součástí kontrolních zkoušek materiálu je povinná zhutňovací zkouška prováděná podle
ČSN 72 1006 k ověření závěrů a předpokladů učiněných na základě laboratorních zkoušek, k
ověření optimální zhutňovací technologie (typ válce, tloušťky vrstvy před zhutněním, atp.) a k
ověření dosažitelných geotechnických parametrů zhutněné sypaniny.

8.3. Zkoušky hotové vrstvy (přejímací zkoušky)
8.3.1 Všeobecně
V rámci přejímacích zkoušek se zjišťují parametry hotových vrstev, ověřuje se jimi shoda s
kvalitativními požadavky na příslušnou vrstvu, s předpoklady dokumentace a s průkazními
zkouškami.
Výsledky zkoušek musí charakterizovat kontrolovaný úsek a současně postihnout případná slabá
místa s nedostatečnou kvalitou zpracování.
8.3.2 Zemní těleso
8.3.2.1 Při zpracování sypanin do vrstevnatého zemního tělesa se kontroluje míra zhutnění a vlhkost
metodikou podle ČSN 72 1006 nejméně však v minimální četnosti podle tabulky 5 na každé
technologické vrstvě. V případě 7.3.3 b) se kontroluje na vrstvě ztužující. Přitom minimální
požadovaná hodnota je stanovena v 7.3.4.
8.3.2.2 Pokud byla ke kontrole vrstvy používána některá z nepřímých metod podle ČSN 72 1006 a
ČSN 72 1010 za předpokladu prokázání požadované těsnosti korelace měření (koeficient korelace
min ľ)/ = 0,8), zvýší se četnost jejich stanovení nejméně třikrát oproti četnosti předepsané.
Tabulka 5 Druh a četnost zkoušek při kontrole zhutnění vrstevnatého násypu
-

Zkouška
Vlhkost
1)
Objemová
hmotnost
pro stanovení míry zhutnění
Zrnitost
Zhutnitelnost

Minimální četnost )
7 zkouška na 2 000 m2 nebo I zkouška na 500 m
dtto

1 zkouška na 2 000 m a při každé změně materiálu
1 zkouška na 4 000 m2 nebo 1 000 m, avšak při každé
změně sypaniny. Pokud je navážené množství větší než
2 000 m /den, provedou se denně 2 zkoušky
‘) Podle ČSN 72 1006 je možno zkoušku nahradit některou z nepřímých metod
za stanovených podmínek (viz 8.3.2.2).
2)
Počty zkoušek jsou pro 4 a vícepruhové komunikace. U ostatních komunikací
je četnost zkoušek dvojnásobná.
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8.4 Svahy
Přesnost svahování se kontroluje 4 m latí. Největší nerovnost pod touto latí se připouští 50 mm.
Přitom sklon svahu se smí lokálně odchýlit Od projektovaného nejvýše o ± 5 %.

9. ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ
9.i Součástí podkladů pro převzetí prací jsou protokoly všech průkazních a kontrolních zkoušek a
dále zkoušek a měření hotových vrstev.

9.2 Předepsaná minimální míra zhutnění musí být dosažena v každém kontrolovaném místě. Místa s
nižší mírou zhutnění musí být dohutněna, nebo sanována tak, aby byla předepsaná hodnota
dosažena.

JO. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků i veřejný zájem vyžadují, aby při provádění vrstevnatých
násypů byly dodržovány příslušné předpisy (viz Dodatek).
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DODATEK
Citované a souvisící normy
ČSN 72 1001
ČSN 72 1002
ČSN 72 7006
ČSN 72 1070
ČSN 721012
ČSN 72 1075
ČSN 72 1017
ČSN 72 7018
ČSN 72 7021
ČSN 72 1020
ČSN 72 1026
ČSN 72 7027
ČSN 72 1030
ČSN 72 1031
ČSN 721517
ČSN 721572
ČSN 73 0090
ČSN 73 1007
ČSN 73 3050
ČSN 736100
ČSN 736101
ČSN 736114
ČSN 73 6133
ČSN 736775
ČSN 736190
ČSN 73 6244
ČSN 73 6824
ČSN 73 6850
ČSN P ENV 1997-1

Pomenovaníe a opis homín v inžinierskej geológii
Klasifikace zemin pro dopravní stavby
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody
Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
Laboratorní stanovení zhutnitelností zemin
Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku
Laboratorní stanovení relativní ulehlostí nesoudržných zemin
Laboratóme stanovenie organických látok v zeminách
Laboratorní stanovení propustnosti zemin
Laboratorní stanovení smykové pevností zemin vrtulkovou zkouškou
Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin v edometw
Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin krabicovým přístrojem
Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin tnaxiálním přístrojem
Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely
Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
Názvosloví silničních komunikací
Projektování silnic a dálnic
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (v návrhu)
Měření nerovností povrchů vozovek
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
Přechody u silničních a dálničních mostů (v návrhu)
Malé vodní nádrže
Navrhování a kontrola sypaných hrází
Navrhování geotechnických konstrukcí. Obecná pravidla (731000)

Citované a souvisící právní předpisy
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška MŽP ČR Č. 395/7 992 Sb., kterou se
provádí některá ustanovení zákona č. 174/1 992 Sb.
Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách.
Zákon č. 334/1 992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Zákon č. 289/1 995 Sb., o lesích (lesní zákon).
Zákon č.13/1 997 Sb., o pozemních komunikacích.
Vyhláška č. /1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Obchodní zákoník č. 51 3/1 991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon Č. 50/1 976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona
Č. 103/19908b., zákona Č. 26211992 Sb. a zákona č. 43/1 994 Sb.
Vyhláška č. 376/1 992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Č. 83/1 976 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky Č. 45/7 979 Sb.
Vyhláška č. 377/1 992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 84/1 976 Sb., o územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
Vyhláška č. 378/1 992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1 976 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení a stavebním řádu ve znění vyhlášky č. 1 55/7 990Sb.
Zákon č. 142/1991 Sb., o čs.technických normách ve znění zákona č. 63211992 Sb.
Zákon č. 48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, ve znění
vyhlášky CUBP Č. 324/1990 Sb.
Zákon č. 71 /1 967 Sb., o správním řízení (správní řád).
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Zákon FS ČSFR Č. 238/7 991 Sb., o odpadech ve znění zákona Č. 300/1 995 Sb.
Nařízení vlády ČR Č. 51 3/1 992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doporučení některých
zákonů.

Citované a souvisící resortní předpisy
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Ministerstvo hospodářství ČR, Správa pro
dopravu, 77/1992.
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 4 Zemní práce, MDS CR,
1996, čj.24 894/96-120.
Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL2 Silniční těleso, MD ČR, 1995.
TP 53 MHPR ČR SD Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací (1992).
TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, MD ČR, 1995, čj.23 683/95-230.
TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů.
TP 94 Zlepšení zemin.
Metodický pokyn MD ČR Resortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací č.j. 19 160/95-230.
TP Geotextilie ad. geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací (návrh, 1997).
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