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1. Úvod 
Technologická příručka pro stavby účelových komunikací si klade za cíl sjednotit do současné doby 

používané technologie provádění úprav podloží vozovek a nejčastěji používaných podkladních  

a krytových vrstev vozovek, které vychází z platných předpisů pro stavbu pozemní komunikace v ČR. 

Zároveň obsahuje informace, které z důvodů zachování obecného rámce nejsou v předpisech o stavbě 

pozemní komunikace uvedeny. Zabývá se stavbou a rekonstrukcí účelových komunikací, které často 

svým charakterem, konstrukcí vozovky a především zatížením, neodpovídají běžným zásadám návrhů 

pozemních komunikací. 

2. Návrh vozovky účelové komunikace 
Důležité charakteristiky návrhu běžných vozovek, které rozhodují o návrhu vozovek v ČR podle TP 170, 

jsou: 

 návrhová úroveň porušení, která zastupuje požadované vlastnosti a porušování vozovek, 

 dopravní zatížení, které charakterizuje zatěžování z hlediska vlivů na porušování vozovek, 

 charakteristiky zemin v podloží vozovky, které vyjadřují, jak budou zeminy podepírat vozovku, jak 
se budou zatěžováním samy poškozovat a zda neovlivní vozovku mrazovými zdvihy v podloží, 

 klimatické podmínky, které charakterizují možné vlivy teploty,  

 typy vozovek podle použitých vrstev vozovek odpovídajících místní materiálové základně, 

 konstrukční požadavky pro různé typy vozovek. 

Tyto požadavky a podmínky vyžadují odlišný návrh vozovky - použití různých materiálů v jednotlivých 

vrstvách, různé tloušťky a úpravu vrstev. Jelikož je možné v závislosti na podmínkách výstavby změnit 

konstrukci vozovky, je zde zjednodušeně představeno navrhování složení vozovek představující 

základní možnosti návrhu nebo úpravy návrhu vozovky účelové komunikace. 

Prvním parametrem je návrhová úroveň porušení: je to předpokládaný vývoj poškozování a po-

rušování konstrukce vozovky. Jako parametr pro různé druhy konstrukcí byla zvolena přípustná plocha 

výskytu konstrukčních poruch na konci předpokládaného návrhového období. Pro účelové komunikace 

typu lesní, polní cesta, obslužné komunikace apod. jsou zejména podle dopravního zatížení na těchto 

komunikacích klasifikovány do třídy D2.  

Dopravní zatížení je počet zatížení určité velikosti. U netuhých vozovek má kromě těchto charakteristik 

vliv na vývoj porušování vozovek doba trvání zatížení (rychlost přejezdu vozidla nebo stání). Velikost 

zatížení vozovek silničním provozem vychází z povolených limitů zatížení vozidel a náprav.  

Počet zatížení se stanoví z: 

 odborných odhadů na základě prognóz o vývoji dopravního zatížení,  

 speciálních sčítání dopravy cílených na konkrétní akci, 

 periodických celostátních sčítání silniční dopravy, 

 údajů o přepravě hmot, 

 vážení jednotlivých náprav těžkých vozidel (užívá se obvykle při kontrole přepočtu vozidel na 
účinek návrhové nápravy). 

Při stanovení dopravního zatížení vozovek užívaných běžným silničním provozem se užívá tříd 

dopravního zatížení (TDZ) podle průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (TNV) 

s označením jako TNVk  za 24 h. Pozn. Pro účelové komunikace se velmi často používají TDZ V a VI. 



Tabulka 1 Třídy dopravního zatížení v ČR 

TDZ S I II III IV V VI 

TNVk >7500 7500 3500 1500 500 100 15 

U účelových komunikací vychází často velikost zatížení při návrhu podle návrhové metody 

z charakteristik vozidel (nebo těžebních mechanizmů), která budou danou konstrukci užívat.  

Pro výpočet a posouzení vozovky se stanovuje návrhová náprava (nebo sestava kol) s následujícími 

charakteristikami: 

 celkové zatížení náprav (nebo sestav kol), 

 počet, tvar a geometrické uspořádání zatěžovacích ploch náprav při  zatíženém nebo 
nezatíženém vozidle (mechanizmu),  

 průměrný dotykový tlak na styku kola s povrchem vozovky (huštění pneumatik). 

Návrh vozovky pro tyto speciální podmínky je třeba svěřit zkušeným pracovníkům a postup návrhu 

není v příručce uváděn. Lze se orientovat podle katalogových listů konstrukcí vozovek pro návrhovou 

úroveň D2 uvedenou v TP 170. V každém případě je ovšem nutno stanovit výše uvedené 

charakteristiky, způsob užívání plochy se stanovením počtu přejezdů těchto dopravních (speciálních) 

zatížení přes dimenzační průřez vozovky.  

Vlastnosti podloží vozovky pro návrh vozovky jsou obecně závislé na druhu zeminy a u jemnozrnných 

zemin na vlhkostním stavu podloží. Vlastnosti mají poskytnout odpověď na otázky: 

 jak budou zeminy v podloží podepírat vozovku? 

 jak se budou při zatěžování pod vozovkou samy poškozovat? 

 jsou možné mrazové zdvihy vozovky při jeho promrzání? 

Podklady pro návrh zemního tělesa poskytuje podrobný geotechnický průzkum, který se provádí podle 

TP 76. Vhodnost zemin pro použití v zemním tělese a podloží vozovky stanovuje ČSN 73 6133. Návrh 

zemního tělesa a podloží vozovky se provádí podle ČSN 73 6133.  

Pro návrh vozovky musí být v geotechnickém průzkumu (součást projektové dokumentace) stanoveny 

tyto charakteristiky podloží vozovky: 

 Zatřídění zeminy podle ČSN 73 6133 

 Namrzavost zeminy, jako schopnost zemin při promrzání shromažďovat vodu a mrznutím 
vytvářet vrstvičky čistého ledu, se stanovuje podle ČSN 73 6133 na základě zrnitosti zemin nebo 
se stanovuje laboratorní zkouškou modelující promrzání podle ČSN 72 1191 (musí se použít v 
případě zemin upravených pojivy). 

 Poměr únosnosti CBR jako jediná užívaná zkouška posuzující mechanické vlastnosti zemin za 
optimální vlhkosti a po 4 dnech uložení ve vodě podle ČSN EN 13286-47. Zkouška odliší chování 
zemin stejně zatříděných a jejich vhodnost do zemních prací, v případě nevhodných zemin se 
stanovuje také hodnota CBR po zlepšení zeminy příměsí pojiva (např. vápnem). 

Další charakteristiky zemin jako je zhutnitelnost (zejména optimální vlhkost), u hrubozrnných zemin 

relativní ulehlost, koeficient propustnosti apod., jsou charakteristiky umožňující bezproblémovou 

přípravu stavby a výstavbu.  

Pozn. Podle velikosti a důležitosti stavby (např. pro D2) lze rozsah požadovaných podkladů snížit na 

zatřídění zeminy a vlhkostní stav v porovnání se stanovenou zhutnitelností (nejčastěji Proctorovou 

zkouškou podle ČSN EN 13286-2).  



Podloží stejně jako dopravní zatížení lze roztřídit do tříd podle tabulky 2 tak, aby bylo možno podstatně 

odlišit návrh vrstev vozovky. Úpravou podloží vozovky zlepšením zrnitosti, příměsí pojiva nebo 

použitím horní vrstvy podloží (aktivní zóny) z vhodného materiálu lze zajistit přechod z nižšího typu 

podloží vozovky (PIII a PII) do vyššího typu podloží PI. Rovněž úpravou vlhkosti lze ovlivnit 

charakteristiky podloží (snížením nasycení zeminy vodou se zvýší únosnost). Toto je nejčastěji 

prováděno důkladným odvodněním podloží vozovky účelové komunikace, např. hluboké podélné 

příkopy.  

Vlhkost jemnozrnných zemin může vlivem zvýšených srážek při provádění vozovky výrazně vzrůst. Je 

vhodné již v přípravě stavby zvolit metodu zlepšení zeminy, např. příměsí vzdušného vápna (i když by 

podmínky pro převzetí pláně bylo možné splnit bez zlepšení zeminy) a zároveň zvolit jinou konstrukci 

vozovky odpovídající zlepšenému podloží. 

Tabulka 2 – Požadované hodnoty modulů přetvárnosti pro jednotlivé typy podloží vozovky 

Typ podloží Návrhový modul pružnosti 
E1) 

Minimální modul přetvárnosti 
Edef,2 2) 

Namrzavost podloží vozovky 

PI 120 MPa 90 MPa nenamrzavé 

PII 80 MPa 60 MPa ; 45 MPa 3) mírně namrzavé až namrzavé 

PIII 50 MPa 45 MPa ; 30 MPa 3) nebezpečně namrzavé 

Poznámky k tabulce 2: 

1)  Návrhový modul pružnosti pro výpočet vozovky zastupuje chování podloží pod vozovkou za vlhkosti 

odpovídající stanovení zhutnitelnosti (Proctor) při krátkodobém zatížení přejezdem vozidla. Modul 

přetvárnosti stanovený podle ČSN 72 1006 charakterizuje chování podloží vozovky pod statickým zatížením 

po dokončení podloží a je to kontrolní (přejímací) zkouška dokumentující vhodnost použitého materiálu  a 

jeho dostatečné zhutnění za vlhkosti při zpracování. Proto nemůže existovat obecný vztah mezi takto 

definovanými moduly. Za stejných podmínek je modul pružnosti vždy vyšší než modul přetvárnosti, který 

zahrnuje výraznou nepružnou složku přetváření. 
2)  Modul přetvárnosti zemní pláně při použití zlepšených zemin příměsí vzdušného vápna se zkouší minimálně 

po třech dnech od provedení a při zlepšení cementem po 7 dnech od provedení. 
3) Platí pro obslužné, místní a účelové komunikace (D2), hodnota 45 (30) MPa u podloží P II (PIII) platí pro zeminy 

S a G, neplatí pro zlepšení příměsí pojiv. 

Podloží vozovky se zatřiďuje do tříd podle charakteristik poměru únosnosti CBR, nebo pokud není 

dostupná charakteristika CBR, lze použít zatřídění zemin. V případě použití zatřídění zemin je zavedena 

vyšší bezpečnost návrhu než v případě použití charakteristik poměru únosnosti CBR. 

V projektech se často zaměňuje pojem návrhový modul pružnosti pro výpočet a posouzení vozovek a 

modul přetvárnosti pro převzetí pláně nebo nestmelených vrstev vozovky (viz. Tabulka 2).  

Charakteristiky klimatických podmínek se stanovují pro: 

 posouzení odolnosti vozovky proti mrazovým zdvihům,  

 stanovení teplotního namáhání případného cementobetonového krytu, 

 stanovení charakteristik asfaltových vrstev závislých na teplotě. 
Pro posouzení účinku mrazu na vozovku a podloží se stanovuje charakteristická hodnota indexu mrazu 

podle ČSN 73 6114.  



Příklady konstrukcí vozovek účelových komunikací 
Vozovka se skládá z jednotlivých konstrukčních vrstev podle obrázku 1. Při návrhu vozovky účelové 

komunikace bývá velmi často krytovou vrstvou přímo nosná část konstrukce vozovky – podkladní 

vrstva. Při navrhování se vozovky podle krytu rozlišují na vozovky s: 

 cementobetonovým krytem (tuhé vozovky),  

 krytem z asfaltových vrstev (netuhé vozovky), 

 krytem z dlažebních prvků a dílců (dlážděné vozovky, patřící mezi netuhé vozovky),  

 krytem ze silničních dílců (patří mezi tuhé vozovky),  

 nestmeleným krytem (prašné vozovky, patří mezi netuhé vozovky). 
 

 

Obrázek 1 Obvyklá skladba konstrukčních vrstev vozovky pozemní komunikace 

Pro konstrukce vozovek účelových komunikací lze popsat příklady na základě odstavců příručky: 

Typ UK1 – Účelová komunikace se zatížením přepočítaným na TNVk do 100 za 24 hodin. 

  ACO 11, 50 mm, ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121  (asfaltový beton) 
  ŠCM 32/63, 150 mm, ČSN 73 6127-1 (štěrk částečně prolitý cementovou maltou) 

  ŠDB 0/63, 200 mm, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (šterkodrť typ B, tzv. jednomletka)

  podloží typ PIII, ČSN 73 6133   

 

Typ UK2 – Účelová komunikace se zatížením přepočítaným na TNVk do 20 za 24 hodin 

  MZK 0/32, 150 mm, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (mechanicky zpevněné kamenivo) 

  ŠDB 0/63, 200 mm, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (šterkodrť typ B, tzv. jednomletka) 

  podloží typ PIII, ČSN 73 6133 

 



Typ UK3 – Účelová komunikace se zatížením přepočítaným na TNVk do 5 za 24 hodin 

  ŠDB 0/63, 200 mm, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (šterkodrť typ B, tzv. jednomletka) 

  podloží typ PII (PI), ČSN 73 6133 

 

Typ UK4 - Účelová komunikace se zatížením přepočítaným na TNVk do 5 za 24 hodin (alternativní) 

  MZK 0/32, 200 mm, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 

  nevhodné podloží, ČSN 73 6133, jemnozrnná zemina F6 CI, úprava vápnem 2-3% hm. 

Pozn. Lokálně je možná úprava mechanicky změnou zrnitosti jemnozrnné zeminy 

(přidání lomového kamene 125/500 mm nebo směsného recyklátu 0/63 (0/125) mm) 

 

O výběru vozovky by měly rozhodovat dlouhodobé analýzy nákladů za analyzované období. Do nákladů 

se započítávají veškeré náklady na výstavbu, údržbu, opravy a ztráty uživatelů při snížené provozní 

způsobilosti, údržbě a opravách (ztráty času, pohonných hmot, nehodovost apod.) včetně zahrnutí 

úrokových sazeb a inflace. 

Asfaltové kryty 

Netuhé vozovky se vyznačují vysokou přizpůsobivostí dopravnímu významu a dopravnímu zatížení. 

Obrusné vrstvy mají obvykle dobu životnosti nižší než je návrhové období, ale vyznačují se snadnou 

udržovatelností a opravitelností. Jakost a tloušťky krytů se navrhují v závislosti na návrhové úrovni 

porušení a třídě dopravního zatížení podle národních příloh norem ČSN EN 13108-1, -2, -5, -6 a -7. 

Doporučený druh obrusných vrstev a tloušťka je specifikována v katalogu vozovek účelových 

komunikací v Příloze A, a v tabulce 3. Z hlediska dosažení optimální makrotextury povrchu vozovky se 

doporučují asfaltové betony zrnitosti 11 mm s průběhem zrnitosti blíže spodní mezní čáře zrnitosti. 

Vývoj trvalých deformací (vyjetých kolejí) asfaltových krytů se omezuje předepsáním kvality krytů 

odpovídající třídě dopravního zatížení, rychlosti pohybu vozidel a soustředění zatížení do jízdních stop. 

Trvanlivost obrusné vrstvy je zajištěna dobrou přilnavostí asfaltu ke kamenivu, složením směsi  

a dosažením optimální mezerovitosti, dodržením předepsaných teplot při pokládce a požadovaným 

zhutněním směsi. Přilnavost asfaltu ke kamenivu se obvykle upravuje přísadami. Tento způsob však 

nepatří k nejlevnějším opatřením. Omezení mrazových trhlin v asfaltových krytech se zajišťuje použitím 

vhodných asfaltů v požadovaném množství, dodržením složení směsi a jejím požadovaným zhutněním, 

příp. použitím vhodných modifikačních přísad.  

Tabulka 3 Orientační doporučení skladby asfaltových krytů pro účelové komunikace 

Návrhová 

úroveň 

porušení 

Třída  

doprav. 

zatížení 

Obrusné vrstvy 

Ložní  

(podkladní) 

vrstvy 

Minimální  1) 

tloušťka obrusné vrstvy, 

[mm] 

D2 

IV 
ACO 11 

SC, ŠCM, KAPS, 

asfaltový recyklát,  

recyklovaná vrstva 

40 

PMH + N DV - 100 

V 

PMJ + N DV - 50 

N DV, EKZ 

SC, ŠCM, KAPS, 

asfaltový recyklát,  

recyklovaná vrstva 

6 

VI MZK, ŠD, MZ - 150 



Pozn. Použité zkratky - ACO 11 - asfaltový beton pro obrusné vrstvy s velikostí maximálního zrna 11 mm, tloušťka 

obrusné vrstvy 40 mm podle ČSN EN 13108-1, PM - penetrační makadam podle ČSN 73 6127-2, N DV – dvojitý 

nátěr podle ČSN EN 12271, EKZ - Emulzní kalový zákryt podle ČSN EN 12273, SC směs stmelená cementem, 

minimální pevnost C1,5/2 podle ČSN EN 14227-1 až 5, ŠCM - štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ČSN 73 

6127-1, KAPS - kamenivo zpevněné cementopopílkovou suspenzí ČSN 73 6127-4. 
1) Minimální tloušťky asfaltových vrstev se použijí při navrhování opravy vozovek: na penetračních 

makadamech a cementem stmelených podkladech. Při použití recyklované vrstvy stmelené cementem  

a asfaltovou emulzí nebo pěnou je možno tyto tloušťky asfaltových vrstev ještě snížit o 25 %, jejich nejmenší 

tloušťka je však 50 mm, nebo se použije nátěr, případně EKZ. Při recyklaci asfaltových vrstev asfaltovou emulzí 

se tloušťka započítává do asfaltových vrstev a je třeba použít vyšší tloušťku recyklované vrstvy než je uvedená 

tloušťka podkladní vrstvy. 

Účelové komunikace s nestmeleným krytem 
Provádí se zejména místní a účelové komunikace s velmi nízkým dopravním zatížením, a s minimálními 
finančními prostředky. Jediným možným řešením je zde navrhovat konstrukce s nestmeleným krytem. 
Ze zkušenosti vyplývá, že vrstva MZK s dostatečným množstvím jemných částic a uzavřeným povrchem 
je schopná přenášet dopravní zatížení o nízké intenzitě. Pokud někde existují staré funkční nestmelené 
kryty, složení materiálu těchto krytů má blízko k plynulé zrnitosti směsi MZK. Možnosti, jak stavět 
vozovky s nestmeleným krytem, jsou následující: 

1. Přímé použití MZK s množstvím jemných částic v horní polovině povoleného rozmezí za účelem 
dosažení uzavřeného povrchu vrstvy. 
2. Použít ŠD a její zrnitost upravit promícháním s vhodnou jemnější frakcí na trase pomocí frézy 
nebo na skládce pomocí nakladače nebo grejdru včetně úpravy vlhkosti kropením. Pozn. Pokud se 
při pokládce vrstvy použije finišer, velmi to přispěje k lepšímu promíchání směsi a homogenitě 
povrchu vrstvy. 
3. Dodatečně upravit zrnitost horní části položené vrstvy ŠD postupným prosypáváním vhodnými 
drobnějšími frakcemi kameniva. 
4. Postupovat podle předchozího bodu 3), ale místo štěrkodrti se použije lomový kámen, potom se 
nejedná o konstrukční vrstvu vozovky, ale úpravu přímo pojížděného podloží. 

Nejnáročnější je přímé použití MZK, poslední dva uvedené postupy jsou nejjednodušší, všechny však 
poskytují dobré výsledky. Zvolený postup se vždy doporučuje předem vyzkoušet, důležité je najít 
vhodnou zrnitost směsi, kde musí být optimální množství jemných částic. Který z uvedených postupů 
je nejvhodnější, vždy záleží na konkrétních podmínkách v místě použití. Příklad vozovky lesní cesty s 
nestmeleným krytem je na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 Vlevo optimální provedení lesní cesty s nestmeleným krytem, vpravo nevhodná stejnozrnná směs 
kameniva, která se bude na dopravní ploše (parkoviště) špatně zhutňovat 

Plynulá zrnitost nestmeleného krytu je nezbytná. Pokud je zrnitost nevhodná nebo se dokonce použije 
stejnozrnné kamenivo, vrstvy se nedají dobře srovnat a zhutnit. Zrna pak zůstávají nezaklíněná a volná, 



vlivem provozu vozidel se stále přehrnují, kola vozidel se boří, na povrchu se stále vytvářejí nerovnosti 
a jízda je nepohodlná. 

Kryty z prolévaných vrstev 
Nejpoužívanější prolévané vrstvy v ČR jsou penetrační makadam (PMJ, PMH) a štěrk s částečným 

prolitím cementovou maltou (ŠCM). V devadesátých letech se pro účelové komunikace (lesní cesty) 

začala také používat prolévaná vrstva KAPS, někdy označovaná jako KAPSLE. U této prolévané vrstvy je 

část cementového pojiva nahrazena adekvátně reagujícím fluidním popílkem produktem ze spalování 

uhlí ve fluidních kotlech.  

Penetrační makadam (PMJ nebo PMH) s nátěrem nebo nátěr na některých podkladních vrstvách (SC, 

KAPS, ŠCM) lze použít jako kryt pro návrhovou úroveň D2. V souladu s ČSN 73 6127-2 se jedná o štěrk 

frakce 32/63, který se po rozprostření nehutní, ale proleje asfaltovým pojivem (asfalt penetrace 70/100 

nebo kationaktivní asfaltovou emulzí), povrch vrstvy se těsně před vibračním zhutněním vyplní 

kamenivem frakce např. 8/11. Nevýhodou jsou dnes vyšší ceny klasických asfaltů a asfaltových emulzí. 

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM) je dnes velmi používán jako podkladní vrstva pod 

dlážděné vozovky. Je možné ji použít i jako obrusnou vrstvu. Musí být však, podobně jako u 

penetračního makadamu použit uzavírací asfaltový nátěr s podrcením kvůli zabránění vniknutí dešťové 

vody do konstrukce vozovky.  

Kamenivo zpevněné cementopopílkovou suspenzí (KAPS nebo KAPSLE) je ekonomickou variantou ŠCM 

U této technologie se malta prolévá celou tloušťkou vrstvy. Získá se tak kompaktní únosná vrstva o 

velkých pevnostech. Je vhodná zejména pro statické krátkodobé extrémní zatížení. Nevýhodou je riziko 

spojené s nižší odolností proti mrazu cementopopílkové suspenze, kterou se prolévá kostra kameniva 

32/63 mm. Velmi záleží na návrhu této zpevňující suspenze na prolití vrstvy. 

Recykláty do účelových komunikací 
Velmi vhodné z hlediska ekonomické úspory finančních prostředků je použití alternativních materiálů 

namísto přírodních kameniv. Velkou skupinou jsou recykláty ze stavební výroby a pozemních 

komunikací. Tyto recykláty můžeme rozdělit na následující směsi: 

 R-materiál – nejkvalitnější asfaltový recyklát z krytových vrstev netuhých vozovek pozemních 

komunikací v ČR, používá se téměř výhradně zpět do horkých balených asfaltových směsí 

v obalovnách; 

 Asfaltový recyklát – recyklát z krytových vrstev netuhých vozovek nižší kvality jak R-materiál. 

Často se používá na výplň nezpevněných krajnic, podkladní vrstvy komunikací s nižším 

dopravním zatížením. 

 Betonový recyklát – recyklát z demolic betonových konstrukcí, případně cementobetonových 

krytů dálnic. Používá se jako spodní podkladní vrstva u vozovek s nízkým dopravním zatížením, 

dopravních ploch parkovišť apod. 

 Směsný recyklát – recyklát z demolic pozemních staveb, směs betonu, cihelných částic a 

ostatního stavebního materiálu. Použitelný zejména jako vhodný materiál do podloží vozovky, 

vyrovnání nerovností v aktivní zóně. Může být použitelný jako materiál pro mechanickou 

úpravu jemnozrnné nevhodné zeminy v podloží vozovky.  
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Katalog přípravy, projektování a technologií provádění 

konstrukčních vrstev vozovek účelových komunikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TKP 

Č. kat. listu: 1 
Projektová 

dokumentace 

 

 

Právní předpisy: Vyhláška č. 503/2006; zákon č. 183/2006; vyhláška 146/2008, vše 
v platném znění. 

Obecný popis Podrobný popis náležitostí pro jednotlivé přílohy projektové 
dokumentace.  TKP nenahrazuje zadávací list projekčních prací, 
podrobněji popisuje formu výkresových a textových částí. 

Technická zpráva  Popis trasy – uvést šířkové uspořádání a poměry (rozšíření 
v obloucích, v přímé), sklonové poměry, popis oblouků 
(směrové, výškové) – formou tabulky,  

 Popis skladby hlavní trasy (uvést všechny skladby, pokud jich je 
na trase více, včetně staničení od do), uvést skladby sjezdů do 
porostů a skládek. Skladba musí být popsána jednoznačně 
(např. nestačí ŠD, musí být uvedena i konkrétní frakce), 

 Podrobný popis objektů (trubní propustky – popis čel, DN, dl. 
TP, včetně rozměrů čel, u sjezdů do porostů a skládek uvádět 
rozměry Š x Dl.), svodnice – včetně popisu řešení odtoku mimo 
těleso LC, 

 Podrobný popis zemních prací – odtěžení a odvoz hrabanky, 
včetně uskladnění, nakládání a způsob odstranění pařezů 
(trhání, frézování), zřízení příkopů (uvést staničení a umístění, 
tvar, hloubku pod zemní pláň), 

 Řešení krajnice u hlubokých příkopů (např. obsypání HDK 
63/125 odtěženou zeminou pro zajištění stability svahu). 

Podrobná situace  Staničení a hektometry, 

 Grafické značení příčného sklonu a jeho změny, 

 Popis oblouků (α,R, t, d, Δ š), dále uvést staničení začátku a 
konce rozšíření v oblouku, začátku a konce oblouku (TK, KT), 

 Zakreslení příkopů, včetně staničení začátků a konců, dl. odtoku 
do porostu, uvést směr odtoku vody (šipkou), 

 Zakreslené trubní propustky sumarizovat tabulkou, uvést DN, 
dl., materiál trubky, úpravu vtoku a výtoku, okótovat přesné 
umístění TP, 

 Všechny objekty kótovat – zajistí proveditelnost a 
kontrolovatelnost (např. sjezd – šířka x délka), rozšířené plochy 
na napojení na okolní cesty/silnice, atd., 

 Využívání tabulek v situaci – podrobný popis objektů (skládky, 
sjezdy, svodnice, trubní propustky, gabiony, opěrné zdi, atd.).  



Podélný profil  Kóty terénu a kóty navržené nivelety, 

 Zakreslení směrových poměrů trasy, 

 Uvedení odvodnění (příkopy, zakreslení odvodňovacích objektů 
– trubní propustky, mosty), 

 Uvést změny příčného sklonu a graficky znázornit překlopení.  

Vzorové příčné řezy  Každý příčný trubní propustek bude mít vzorový výkres, 

 Každá odlišná skladba bude mít vzorový výkres s podrobným 
jednoznačným popisem, uvádět odkazy na příslušné prováděcí 
technické normy, 

 Kompletní okótování šířkového uspořádání, 

 Uvést sklony (zemní pláň, obrusná vrstva, sklony svahů, 
nezpevněných krajnic, atd.), 

 Podrobné okótování čel TP, 

 Řešení krajnice u hlubokých příkopů (např. obsypání HDK 
63/125 odtěženou zeminou pro zajištění stability svahu). 

Pracovní příčné řezy  Osazení trasy do stávajícího terénu, 

 Uvést šířkové uspořádání, 

 Sklony (obrusná vrstva, svahy), 

 Výškové kóty na hranách (stávající terén, niveleta). Kóty uvést 
pro dno příkopů, hrany koruny.  

Výkaz výměr  Každá položka bude mít uvedený výpočet, jak se k výslednému 
číslu došlo, odkaz na příslušný výkres, 

 Ostatní vedlejší náklady – projednat konkrétní požadované 
položky (statické zkoušky, sítové rozbory, DSPS, geometrický 
plán pro vynětí, geodetické zaměření skutečného stavu, atd.), 
v poznámce uvádět požadovaný rozsah k dané položce, 

 Požadované vedlejší náklady: 
A. Zařízení staveniště (položka: 030001000) 
B. Geodetické práce před výstavbou (položka: 

012103000) – včetně osazení laviček v místech lomů, 
vytyčení objektů (trubní propustky, příkopy, změny 
skladby vozovky atd.) 

C. Zajištění trvalé likvidace odpadů (R – položka) 
D. Statické zatěžovací zkoušky (položka: 043134000) – do 

popisu uvést počet ks na pláni, obrusné vrstvě atd. 
E. DSPS (položka: 013254000) – dokumentace bude 

provedena dle vyhlášky 499/2006 Sb., příloha č. 7 
F. Geodetické práce po výstavbě (položka: 012303000) – 

zaměření obvodu stavby včetně zaměření všech 
objektů (svodnice, TP, sjezdy, skládky atd.) 

 Volitelné vedlejší náklady: 
A. Vytyčení inženýrských sítí (R – položka) – pokud existuje 
B. Zvláštní užívání komunikací (R – položka) – v případě 

napojení na veřejnou dopravní síť 
C. Geodetické práce po výstavbě, včetně geometrického 

plánu pro vynětí (položka: 012303000) – včetně 
schválení od katastrálního úřadu 

D. Náklady spojené s vedením bankovní záruky (položka: 
056002000) – včetně jejího sjednání, prodloužení atd. 

E. Transfery, průzkumy, fotodokumentace z průběhu atd. 

 



TKP 

Č. kat. listu: 2 
Stavební 

deník 

 

 
Právní předpisy: Zákon 183/2006, § 157; Vyhláška 499/2006 Sb., příloha č. 9 

Obecný popis U staveb s ohlášením a staveb se stavebním povolením musí být veden 
stavební deník. Stavební deník se řídí uvedenými právními předpisy. Do 
stavebního deníku jsou zaznamenávány denně všechny prováděné úkony 
na stavbě a případné změny oproti ověřené projektové dokumentaci a to 
od předání staveniště až po předání hotové stavby, včetně odstranění vad 
a nedodělků. Stavební deník je listinný doklad o provedené stavbě a jako 
takový musí být veden dle uvedených zákonů a tohoto TKP.    

Základní list  Jedná se o úvodní list, ve kterém se vždy uvede: 

 Název stavby – kraj, okres, obec, dělení na úseky,  

 Identifikační údaje objednatele – adresa, kontakt 

 Jméno technického dozoru – včetně podpisu, kontakt, 

 Identifikační údaje dodavatelské firmy – adresa, kontakt, 

 Jméno autorizovaného stavbyvedoucího – včetně podpisu a 
otisku autorizačního razítka, kontakt, 

 Identifikační údaje projektové kanceláře – adresa, kontakt, 

 Jméno autorského dozoru – včetně podpisu a otisku 
autorizačního razítka, kontakt, 



 
Doplňující listy Tyto listy obsahují doplňující informace o souvisejících dokumentech a 

činnostech ke stavbě. Z pravidla to bývají tyto samostatné listy: 

 Přehled smluv se stavbou souvisejících – uvede se smlouva o 
dílo, případně sepsané dodatky, 

 
  

 Lhůtník – doplní se závazné termíny vyplývající ze smlouvy o dílo, 
z dodatků k této smlouvě, případně jejich nedodržení, 



 
 

 Seznam úředních opatření týkajících se prací – zaznamenají se 
všechny existující úřední doklady se stavbou související (např.: 
stavební povolení, vyjádření odboru životního prostředí, 
dopravní inspektorát, atd.), 

 
 

 Seznam všech dokladů týkajících se prací – vypíší se všechny 
doklady (protokol o předání a převzetí staveniště, protokol o 
předání a převzetí stavby, protokol o geodetickém zaměření 
stavby, vytýčení inženýrských sítí, atd.), 

 
 

 Seznam technické a jiné dokumentace – zde se vyplní informace 
o PD, případných aktualizacích PD, doplňující statické výpočty, 
doplňující inženýrskogeologické průzkumy, atd., 

 Přehled zkoušek všeho druhu – zaznamenají se všechny 
provedené zkoušky včetně naměřených hodnot, pokud v době 
provádění lze (např.: statické zatěžovací zkoušky, sítové rozbory, 
kopané sondy, rozbor asfaltové směsi, atd.), uvede se staničení, 
místo (P, L, osa), atd., 



 

 Přehled objednávek poddodavatelů a průběh plnění – uvede se 
druh prováděné práce subdodavatelem (např. provádění 
stabilizace podloží vápněním), 

 Přejímka nářadí 

Denní záznamy V průběhu výstavby díla musí být každý pracovní den zapsán denní zápis, 
který obsahuje:  

 Jména a příjmení všech osob pracujících na stavbě, 

 Klimatické podmínky (teplotu, počasí, stav staveniště – mokrá 
zemní pláň, atd.), 

 Prováděné práce a to včetně uvedení zabudovávaného materiálu 
(např. pokládka podkladní vrstvy ze ŠD frakce 0/63 na SO 01 v km 
0,100 – 0,250, tl. 250 mm; úprava zemní pláně – urovnání a 
hutnění v úseku ZÚ – 0,500; obsyp trubních propustků ŠD frakce 
0/32 v km 0,356, v km 1,155, atd.), 

 Použitou mechanizaci, 

 Jakékoli výjimečné události, které se na stavbě objeví (neúnosná 
pláň, spadlý strom na staveništi, atd.),  

 Podpis oprávněné osoby provádějící práce. 



 



 
 
    

Ostatní záznamy  Mimo denní záznamy jsou do SD zaznamenány všechny mimořádné 
události, zejména: 

 Předání staveniště – mezi stavebníkem a zhotovitelem, 

 Geodetické zaměření stavby – včetně podpisu oprávněné osoby, 

 Kontrolní dny – svolané za účelem kompletní prohlídky prováděné 
stavby. KD ideálně za účasti autorského dozoru, nesmí chybět 
autorizovaný stavbyvedoucí, TDI. Zapíší se všechny dohodnuté 
změny oproti ověřené PD (např.: posunutí objektů, úprava 
neúnosné pláně, změna sklonu obrusné vrstvy, úprava 
odvodnění, atd.). Změny, vedoucí k sepsání dodatku, je třeba 
popsat včetně příslušné míry (staničení, plocha, m3) a pokud je to 
možné, včetně vyčíslení nákladů,  

 Prováděné zkoušky – do SD se zapíše staničení, část konstrukce 
(zemní pláň, podkladní vrstva ze ŠD, atd.), stav konstrukce 
(vyschlá, zavodněná, atd.), případně předběžný výsledek zkoušky, 
včetně podpisu oprávněné osoby zkoušku provádějící, 



 Předání dokončené stavby – uvede se stav stavby, případné 
nedodělky a vady, zapíše se domluvený termín jejich odstranění. 
KD by se měl účastnit AD,  

 Odstranění vad a nedodělků – zapíše se převzetí odstraněných 
nedodělků a vad, 

 Dále se uvede – školení zaměstnanců v BOZP a PO, nakládání se 
sutí a odpady, souhlas TDI se zakrýváním všech konstrukcí, 
důvody pro změny termínů, změna stavbyvedoucího, atd. 

Chyby u vedení SD  Nedostatečné vedení denních záznamů – chybí jména 
zaměstnanců, neuvádí se podrobně prováděné práce, 
vynechávání volných řádků mezi záznamy,  

 Nezaznamenávají se důvody pro provádění změn oproti ověřené 
PD, nejsou prováděny kontrolní dny, chybí podpisy oprávněných 
osob v denních a ostatních záznamech, atd., 

 Absence SD na stavbě. 

 
 

 



TKP 

Č. kat. listu: 3 

Aktivní 
zóna 
 
Foto: 
Stavba: 
U Krmelce 

 
Označení 
vrstvy 

Příklad:      aktivní zóna podloží (AZ); max.tloušťka 500 mm; ČSN 73 6133  
Případné další označení - podloží vozovky nebo horní vrstva násypu 

Popis vrstvy Aktivní zóna podloží pozemní komunikace je vrstva bezprostředně pod spodní 
podkladní vrstvou vozovky. Její maximální tloušťka se uvažuje 500 mm s ohledem 
na dopravní zatížení, které se na komunikaci pohybuje. V některých projektech je 
tato technologická vrstva násypu popisována jako horní vrstva násypu nebo jinak 
- podloží vozovky. Pozor, často se termínově zaměňuje za technologickou vrstvu 
podloží násypu, která je kvalitativně na jiné úrovni. 

Příprava 
podkladu 

Poslední technologická vrstva násypu před pokládkou aktivní zóny musí být rovná, 
zhutněná na min. 95% hodnoty maximální objemové hmotnosti stanovené 
Proctorovou zkouškou. Někdy projektant požaduje únosnost této vrstvy přes 
nepřímou metodu stanovení míry zhutnění – statickou zatěžovací zkoušku a 
typickou požadovanou hodnotou je modul přetvárnosti Edef,2 min. 30 MPa. Statická 
zatěžovací zkouška však v případě zejména jemnozrnných zemin v násypech není 
referenční metodou. 
Před vlastním hutněním technologické vrstvy zeminy v aktivní zóně je důležité, 
zejména u staveb v malých podélných sklonech nebo naopak u staveb s velkými 
podélnými sklony a s malými poloměry vydutých výškových oblouků trasy, 
v lesních úsecích bez významnější intenzity slunečního svitu během dne, provést 
odvodnění vozovky a přilehlého tělesa pozemní komunikace. Srážková voda musí 
ihned po dopadu na zem, optimálně do 30 min., opustit zemní pláň vozovky 
a přilehlé části násypových okrajů. 

Postup 
pokládky 

V případě vhodné nebo podmínečně vhodné zeminy v aktivní zóně klasifikované 
podle ČSN 73 6133, kdy se jedná především o písky, štěrky s případným obsahem 
jemnozrnných zemin (jílu a hlíny do 35% obsahu), se materiál urovná grejdrem 
nebo dozerem do projektem požadovaných sklonů. Poté se zhutní vibračním 
nejčastěji tahačovým válcem min. 10 t. U jemnozrnných zemin typu jílovitého a 
hlinitojílovitého je optimální hutnit bez vibrací nebo se Ztlumením vibrace, aby 
nedocházelo k rozvibrování vrstvy a tvorbu příčných trhlin v technologické vrstvě. 
Počet pojezdů válce závisí na míře zhutnění zeminy v podloží vozovky. Pokud 
dosahuje 100% hodnoty maximální objemové hmotnosti zhutněné vrstvy 
stanovené Proctorovou zkouškou, považuje se technologická vrstva za optimálně 
zhutněnou.   



Problémy Při nedostatečném odvodnění, zejména problematických míst (viz. Příprava 
podkladu) může dojít k dlouhodobému soustřeďování vody, tvorbě kaluží. Toto 
znemožňuje další postup prací a zároveň negativně ovlivňuje vlastnosti zhutněné 
technologické vrstvy pod vodou. Zvláště u jemnozrnných zemin typu sprašových 
hlín dochází k rozbřídání povrchu až do hloubek 100 a 150 mm. Podloží vozovky 
poté ztrácí původní požadovanou únosnost a velmi těžko se přebytečná voda 
dostává z technologické vrstvy. Důležité je vytvořit, třeba i provizorní odvodnění 
zemní pláně. 
„Pumpování“, „pérování“ V případě, že je přebytečná srážková voda dodatečně 
odvedena z povrchu technologické vrstvy, zejména jemnozrnné zeminy, 
přebytečnou vlhkost nesnadno pouští, drží ji v sobě. Při hutnění poté vzniká 
problém se zhutněním vrstvy na optimální míru zhutnění, což způsobuje zvýšení 
plasticity vrstvy vlivem většího obsahu vody v pórech zhutňované vrstvy. Často se 
tento efekt řeší zvýšením finančních nákladů na vrstvu podloží vozovky (tzv. 
vícepráce). Do takto „pumpující“ technologické vrstvy z jemnozrnných zemin se 
přimíchá 1-3% hm. hydraulického pojiva, nejčastěji vzdušného vápna, aby 
pomohlo odstranit přebytečnou vlhkost z vrstvy. (viz. Kat. list 02 – Úprava podloží 
vozovky). Minimálně je nutné rozrýt převlhčenou zemní pláň, zvětšit tak 
odpařovací plochu a technologickou přestávkou zajistit odsušení přebytečné vody. 
Stejnozrnný písek (štěrk) V případě, že se v podloží vozovky nachází stejnozrnný 
materiál s přibližně stejně velkými zrny, bývá problém se hutněním do požadované 
míry zhutnění. Pod vibračním válcem tyto typy materiálů „ustupují“, tvoří se před 
běhounem vlnky a zhutňovací prostředek může do vrstvy zapadnout. Tento 
problém se řeší většinou opět použitím pojiva. Tentokrát je optimální volbou 
cement např. CEM IV nebo V (směsný) v množství do 3% hm. na vrstvu. (viz. Kat. 
list 02 – Úprava podloží vozovky)      

Možnosti 
náhrady 
vrstvy 

V případě problémů, zejména s únosností vrstvy vlivem silného podmáčení, je 
možné nevhodnou zeminu z aktivní zóny vyměnit. Výměna se vyplatí v hloubkách 
300 – 500 mm. Tyto úseky s odstraněnou nevhodnou zeminou se nahrazují 
nejčastěji hrubozrnným materiálem, např.: 

 Směsí kameniva frakce 0/16; 0/22; 0/63; 0/125 apod. Jedná se o použití 
„nestandardní“ štěrkodrtě, kterou nelze použít do konstrukcí vozovek. Lomy ji 
často nabízejí pod tímto názvem nebo pod označením štěrk dobře nebo špatně 
zrněný.  

 Štěrkem 32/63 mm se zavibrováním horní části vrstvy výplňovým kamenivem 
8/11, 8/16 nebo kalením 0/16. Vytvoří se tak kompaktní povrch, který může 
sloužit i jako dočasná obrusná vrstva. Pod štěrk je vhodné použít separační 
geotextilii zabraňující prolínání jemnozrnné zeminy z podloží do nové aktivní 
zóny. 

 Štěrkem 32/63 mm se zavibrováním horní části vrstvy výplňovou maltou 
s kamenivem drceným nebo těženým 0/8 mm. Vytvoří se tak kompaktní povrch, 
podobně jako u prolévané vrstvy ŠCM, který může sloužit i jako obrusná vrstva. 
Pod štěrk je vhodné použít separační geotextilii zabraňující prolínání 
jemnozrnné zeminy z podloží do nové aktivní zóny 

 Lomový kámen do 500 mm průměru zrna. Do lokálních míst a neúnosné aktivní 
zóny, max. do 50 m délky problémového úseku, je možné mechanickým 
způsobem upravit únosnost vysypáním kamenů a balvanů. Toto opatření 
předpokládá hloubku neúnosné vrstvy do max. 1 m, která se neodtěžuje. Po 
„opření“ balvanů o únosné dno je vhodné na povrch aktivní zóny provést cca 
200 mm tlustou roznášecí vrstvu z frakce kameniva např. 0/63 mm (drceného 
nebo těženého). 



 

V případě zemní pláně podloží vozovky je velmi důležité odvodnění (nejčastěji otevřeným 

odvodňovacím zařízením – příkopem). Odvodnění zemní pláně jednostranným sklonem. 

 

V případě rizikových lokálních míst, kde je podloží vozovky stále vlhké a „neodvodnitelné“ (lesní 

úseky v údolnicových obloucích, slaťové nebo rašelinové přechody, apod.) je důležité, většinou ve 

shodě s projektem provést separační oddělení vlhkého jemnozrnné podloží od další podkladní nebo 

krytové vrstvy. Většinou se používá separační geotextílie proti prolínání materiálů a lokální snížení 

únosnosti konstrukce vozovky účelové komunikace. 



 

V případě upraveného podloží vozovky se nepředpokládá prolínání materiálů vrstev, z tohoto důvodu 

nemusí být separační geotextílie použita a podklandí vrstva se provádí přímo na zhutněnou 

technologickou vrstvu z upravené zeminy. 

 

Před zimou musí být zemní pláň podloží vozovky nedokončené stavby zakryta „provizorně“ spodní 

podkladní vrstvou, např. ze štěrkodrti, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození srážkovou vodou. 

 

 



TKP 

Č. kat. listu: 4 
Štěrkodrť 

 

 
Označení vrstvy Příklad:      ŠDA 0/32; 200 mm; ČSN 73 6126-1 

                   ŠDB 0/63; 200 mm; ČSN 73 6126-1 

Popis vrstvy Nestmelená podkladní vrstva provedená z nestmelené směsi kameniva 
frakce 0/32, 0/45, 0/63, 0/90 nebo 0/125 mm. Nestmelená směs 
štěrkodrti se rozlišuje ve dvou typech. Prvním typem je ŠDA tzv. 
„skládaná“ štěrkodrť. Je vyrobena smícháním úzkých frakcí 0/4, 4/8, 
8/16, 16/32, příp. jinými s přesným dávkováním. Používá se jako horní 
podkladní vrstva vozovky při TDZ III – VI. Druhým typem je ŠDB tzv. 
„jednomletka“. Je vyrobena z primárního drcení a třídění kameniva 
v kamenolomu. Často používána jako spodní podkladní vrstva. Levnější 
varianta, která je charakteristická spíše hrubším složením s maximální 
velikostí zrna 63, 90 nebo 125 mm.   

Příprava podkladu Podklad musí být rovný, suchý, s modulem přetvárnosti Edef,2 min. 30 
MPa pokud se klade ŠD na podloží vozovky. V případě horní podkladní 
vrstvy ze ŠD musí podklad splňovat požadavek modulu přetvárnosti 
Edef,2 min. 60 MPa. Požadované hodnoty míry zhutnění jsou popsány 
projektovou dokumentací. 

Postup pokládky Štěrkodrť se přiveze volně ložená na korbě nákladního automobilu, 
umístí se rovnoměrně do profilu komunikace a urovná se (grejdrem, 
dozerem, příp. UNC) do požadovaného profilu na požadovanou výšku 
vrstvy navýšenou max. o 10% od požadované výšky v projektové 
dokumentaci. Pravidelně se kontroluje vlhkost dovezené směsi 
štěrkodrtě (min. 2x denně). V případě, že hodnota vlhkosti 
nedosahuje intervalu wopt ± 3% je nutné štěrkodrť dovlhčit, nejčastěji 
kropícím vozem.  Hutnění štěrkodrti se nejoptimálněji provádí 
vibračním tahačovým válcem min. 10 t. Je možné použít vibrační 
tandemové válce, pneumatikové válce.   

Problémy  Směs segreguje, je nehomogenní – příliš suchá směs, nutno přivlhčit 

 Stále se tvoří stopy po válci - špatná vlhkost směsi, neúnosné 
podloží, směs obsahující nevhodné jemné částice, příliš těžký válec 

 Válec vrstvu hrne před sebou, vrstva se trhá- špatná vlhkost směsi, 
neúnosné podloží, jízda z kopce se zapnutou vibrací, příliš těžký 
válec 



 Vrstva pruží ! - neúnosné podloží, směs obsahující nevhodné jemné 
částice, vysoký obsah vody 

 Na vrstvě vznikají trhliny - nevhodný způsob hutnění (nadměrné 
hutnění, vysoká pojezdová rychlost válce, nevhodný hutnící 
prostředek), neúnosné podloží 

Položená vrstva je nestabilní, vyjíždí se koleje - směs obsahující 
nevhodné jemné částice, směs je nedostatečně zhutněna, neúnosné 
podloží, vysoký obsah vody 

Možnosti náhrady vrstvy Štěrkodrť je možné nahradit prolévanou vrstvou ŠCM a KAPS. V případě 
nestmelených směsí je to finančně náročnější MZK. V případě, že 
únosnost vrstvy není v souladu s požadavky projektu se často používá 
změna nestmelené směsi štěrkodrtě ve stmelenou směs hydraulickým 
pojivem. Zemní frézou se promíchá s 2 až 3% hm. cementu třídy 32,5 
MPa.  Změny provádět po schválení ze strany investora a projektanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TKP 

Č. kat. listu: 5 
Štěrkopísek 

 

Označení vrstvy Příklad:      ŠPA 0/32; 200 mm; ČSN 73 6126-1 

Popis vrstvy Nestmelená podkladní vrstva provedená z nestmelené směsi těženého 
kameniva frakce 0/32, 0/45, 0/63, 0/90 nebo 0/125 mm. Nestmelená 
směs štěrkopísku se vyznačuje oblými zrny, která se při zhutňování 
obtížně zakliňují do sebe. Z tohoto důvodu je tato vrstva považována za 
vrstvu s nižší únosností, než je tomu u nestmelených vrstev s drceným 
kamenivem. Rozděluje se obdobně jako u ŠD na dva typy ŠPA a ŠPB. V ČR 
však není zatím zvykem předrcovat těžené kamenivo, takže se toto 
označení ještě nezažilo. 

Příprava podkladu Podklad musí být rovný, suchý, s modulem přetvárnosti Edef,2 min. 30 
MPa pokud se klade ŠP na podloží vozovky jako sanační vrstva aktivní 
zóny. V případě spodní podkladní vrstvy vozovky ze ŠP musí podklad 
splňovat požadavek modulu přetvárnosti Edef,2 min. 45 MPa. 
Požadované hodnoty míry zhutnění jsou popsány projektovou 
dokumentací. 

Postup pokládky Štěrkopísek se přiveze volně ložený na korbě nákladního automobilu, 
umístí se rovnoměrně do profilu komunikace a urovná se (dozerem, 
grejdrem, příp. UNC) do požadovaného profilu na požadovanou výšku 
vrstvy navýšenou max. o 10% od požadované výšky v projektové 
dokumentaci. V případě nedostatečné vlhkosti se zvlhčuje nejčastěji 
kropícím vozem.  Hutnění štěrkopísku se nejoptimálněji provádí 
vibračním tahačovým válcem min. 10 t. Je možné použít vibrační 
tandemové válce, pneumatikové válce.   

Problémy  Směs segreguje, je nehomogenní – příliš suchá směs, nutno přivlhčit 

 Stále se tvoří stopy po válci - špatná vlhkost směsi, neúnosné 
podloží, směs obsahující nevhodné jemné částice, příliš těžký válec 

 Válec vrstvu hrne před sebou, vrstva se trhá- špatná vlhkost směsi, 
neúnosné podloží, jízda z kopce se zapnutou vibrací, příliš těžký 
válec 

 Vrstva pruží ! - neúnosné podloží, směs obsahující nevhodné jemné 
částice, vysoký obsah vody 

 Na vrstvě vznikají trhliny - nevhodný způsob hutnění (nadměrné 
hutnění, vysoká pojezdová rychlost válce, nevhodný hutnící 
prostředek), neúnosné podloží 

Položená vrstva je nestabilní, vyjíždí se koleje - směs obsahující 
nevhodné jemné částice, směs je nedostatečně zhutněna, neúnosné 
podloží, vysoký obsah vody 

Možnosti náhrady vrstvy Štěrkopísek je možné nahradit štěrkodrtí. V případě, že únosnost vrstvy 
není v souladu s požadavky projektu, se často používá změna 
nestmelené směsi štěrkopísku ve stmelenou směs hydraulickým 
pojivem. Zemní frézou se promíchá s 2 až 3% hm. cementu třídy 32,5 
MPa. Změny provádět po schválení ze strany investora a projektanta.  
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Č. kat. listu: 6 
Mechanicky 

zpevněná 
zemina 

 

 
Označení vrstvy Příklad:      MZ 0/32; 200 mm; ČSN 73 6126-1 

Popis vrstvy Nestmelená podkladní vrstva smíchaná z původní jemnozrnné zeminy 
a dovezené hrubozrnné složky frakce, 0/16, 0/32, 0/45, 0/63, 0/90 
nebo 0/125 mm. Používá se jako spodní podkladní vrstva vozovky nebo 
jako mechanická úprava a vyrovnání podloží vozovky. Směs MZ může 
být vyrobena smícháním na zemníku a na stavbu vozovky přivezena.   

Příprava podkladu Podklad musí být zpracovatelný s modulem přetvárnosti Edef,2 min. 20 
MPa pokud se klade MZ jako úprava nebo vyrovnání podloží vozovky. 
V případě spodní podkladní vrstvy z MZ musí podklad splňovat 
požadavek modulu přetvárnosti Edef,2 min. 30 MPa. Požadované 
hodnoty míry zhutnění jsou popsány projektovou dokumentací. 

Postup pokládky Mechanicky zpevněná zemina (MZ) se nejčastěji provádí přímo na 
místě zemní frézou smícháním jemnozrnné zeminy v podloží vozovky 
s hrubozrnnou zeminou dovezenou na nákladních autech.  Hrubozrnná 
zemina se zpětným pohybem nákladních aut rozprostře do profilu 
komunikace, zemní fréza smíchá se spodní vrstvou a urovná se 
(grejdrem, dozerem, příp. UNC) do požadovaného profilu na 
požadovanou výšku vrstvy navýšenou max. o 10% od požadované výšky 
v projektové dokumentaci. Při převlhčené zemině v podloží se jako 
hrubozrnná zemina obvykle využije směsný recyklát, který dokáže část 
vlhkosti pojmout do sebe.  Hutnění se nejoptimálněji provádí vibračním 
tahačovým válcem min. 10 t. Je možné použít vibrační tandemové 
válce, pneumatikové válce.   

Problémy  Stále se tvoří stopy po válci - špatná vlhkost směsi, neúnosné 
podloží, směs obsahující nevhodné jemné částice, příliš těžký válec 

 Válec vrstvu hrne před sebou, vrstva se trhá- špatná vlhkost směsi, 
neúnosné podloží, jízda z kopce se zapnutou vibrací, příliš těžký 
válec 

 Vrstva pruží ! - neúnosné podloží, směs obsahující nevhodné jemné 
částice, vysoký obsah vody 

 Na vrstvě vznikají trhliny - nevhodný způsob hutnění (nadměrné 
hutnění, vysoká pojezdová rychlost válce, nevhodný hutnící 
prostředek), neúnosné podloží 

Položená vrstva je nestabilní, vyjíždí se koleje - směs obsahující 
nevhodné jemné částice, směs je nedostatečně zhutněna, neúnosné 
podloží, vysoký obsah vody 

Možnosti náhrady vrstvy MZ je možné nahradit štěrkopískem nebo v případě zvýšené vlhkosti 
jemnozrnné zeminy lze alternativně použít úprava podloží vápnem. 



 

TKP 

Č. kat. listu: 7 
Mechanicky 

zpevněné 
kamenivo 

 
Označení vrstvy Příklad označení:      MZK 0/32; 200 mm; ČSN 73 6126-1 

Popis vrstvy Nejkvalitnější nestmelená podkladní vrstva provedená z nestmelené 
směsi kameniva frakce 0/32, 0/45, příp. 0/63. Je vyrobena v míchacím 
centru (betonárně) smícháním úzkých frakcí 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, příp. 
jinými s přesným dávkováním podle předem navržené receptury. 
Používá se jako horní podkladní vrstva vozovky pro velmi zatížené 
konstrukce vozovky, např. dálnice a rychlostní silnice nebo silně 
zatížené místní komunikace. 

Příprava podkladu Podklad musí být rovný, suchý, s modulem přetvárnosti Edef,2 min. 90 
MPa, protože se jedná o typickou horní podkladní vrstvu pod kryt 
vozovky. Požadované hodnoty míry zhutnění jsou popsány projektovou 
dokumentací. 

Postup pokládky Mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) se přiveze volně ložené na 
korbě nákladního automobilu, umístí se rovnoměrně do profilu 
komunikace a urovná se (finišerem, grejdrem, příp. UNC) do 
požadovaného profilu na požadovanou výšku vrstvy navýšenou max. o 
10% od požadované výšky v projektové dokumentaci. Pravidelně se 
kontroluje vlhkost dovezené směsi MZK (min. 1x za hodinu). 
V případě, že hodnota vlhkosti nedosahuje intervalu -2% wopt +1% 
nesmí se MZK použít a dále zpracovávat.  Pozn. - většinou se 
kvalitativně změní na ŠD a jako ŠD se upraví vlhkost a použije se jako 
spodní podkladní vrstva. Hutnění MZK se nejoptimálněji provádí 
vibračním tandemovým nebo tahačovým válcem min. 10 t. Je možné 
použít pneumatikové válce.   

Problémy  Směs segreguje, je nehomogenní – příliš suchá směs, nutno přivlhčit 

 Stále se tvoří stopy po válci - špatná vlhkost směsi, neúnosný 
podklad nebo podloží, směs obsahující nevhodné jemné částice, 
příliš těžký válec 

 Válec vrstvu hrne před sebou, vrstva se trhá- špatná vlhkost směsi, 
neúnosný podklad, jízda z kopce se zapnutou vibrací, příliš těžký 
válec 

 Vrstva pruží ! - neúnosné podloží, směs obsahující nevhodné jemné 
částice, vysoký obsah vody 

 Na vrstvě vznikají trhliny - nevhodný způsob hutnění (nadměrné 
hutnění, vysoká pojezdová rychlost válce, nevhodný hutnící 
prostředek), neúnosný podklad 



Položená vrstva je nestabilní, vyjíždí se koleje - směs obsahující 
nevhodné jemné částice, směs je nedostatečně zhutněna, neúnosná 
podkladní vrstva, vysoký obsah vody. 

Možnosti náhrady vrstvy MZK je možné nahradit prolévanou vrstvou ŠCM a KAPS. V případě, že 
únosnost vrstvy není v souladu s požadavky projektu, se často používá 
změna nestmelené směsi ve stmelenou směs hydraulickým pojivem. 
Zemní frézou se promíchá s 2 až 3% hm. cementu třídy 32,5 MPa.   

 

 

Hutnění tahačovým vibračním válcem 



 

Pokládka MZK finišerem, hutnění vibrací 

 

Při příliš suché směsi hrozí segregace MZK 
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Č. kat. listu: 8 
Vibrovaný 

štěrk 

 

Označení vrstvy Příklad:      VŠ; 200 mm; ČSN 73 6126-2 

Popis vrstvy Nestmelená podkladní i obrusná vrstva tvořená kostrou kameniva frakce 
32/63 mm, doplněná výplňovým kamenivem frakce 8/11, nebo 8/16 
zavibrovaným do povrchu kostry kameniva 32/63. V případě obrusné 
vrstvy z VŠ s přidáním nulové frakce, např. 0/8. Dříve známá také pod 
označením kalený štěrk.  

 

Příprava podkladu Podklad musí být rovný, zhutněný na min. 95% hodnoty maximální 
objemové hmotnosti stanovené Proctorovou zkouškou, modul 
přetvárnosti Edef,2 min. 30 MPa, příčný sklon dle PD, zřízeno funkční 
odvodnění dle PD.  

 

Postup pokládky Štěrk frakce 32/63 se urovná do požadovaného profilu na požadovanou 
výšku vrstvy navýšenou max. o 10% od požadované výšky v projektové 
dokumentaci. Nezhutňuje se vibračně. Na urovnanou kostru podkladní 
vrstvy z kameniva 32/63 se nasype optimální množství výplňového 
kameniva tak, aby se poté vibračním válcem zavibrovalo do povrchu 
kostry v hloubce cca 1/3 tloušťky vrstvy vibrovaného štěrku (VŠ). Zbylé, 
nezaklíněné kamenivo se musí vymést z povrchu vrstvy.  

 

Mechanizace Urovnání kostry kameniva 32/63 musí být provedeno grejdrem. Hutnění 
výplňového kameniva válcem bez vibrací. Výplňové kamenivo bude 
dávkováno přídavným dávkovačem a zavibrováno válcem s vibrací.  

 

Problémy Při nedostatečném vymetení výplňového kameniva může dojít po položení 
krytových vrstev k vytvoření lokálních neúnosných míst, kde se velmi rychle 
vyvíjí plošná deformace vozovky spojená s trhlinami na povrchu krytových 
vrstev. 
V případě VŠ jako nestmeleného krytu (na lesních a polních cestách) je 
použití výplňového kameniva ve frakcích 8/11,2 nebo 8/16 nevhodné 
z důvodů velkého otevření směsi. V tomto případě by pronikající voda do 
konstrukce cesty způsobila snížení únosnosti, případně lokálně i erozivní     



 

Detail nestmelené podkladní vrstvy vibrovaný štěrk (VŠ). Na povrchu jsou patrná nevymetená, 

nezaklíněná, „volná“ zrna výplňového kameniva 

 

Nejběžnější a nejoptimálnější dávkování výplňového kameniva na vrstvu VŠ je pomocí přídavného 

dávkovače zavěšeného na zadní nápravě nákladního automobilu. Dávkovače se běžně používají i na 

podrcování asfaltových nátěrů na obrusných vrstvách vozovek. 



 

Detail textury krytu z VŠ při použití frakcí výplňového kameniva v rozmezí 0 – 16 mm. Po vymetení 

dochází k obnažení kostry kameniva 32/63 mm.  
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Č. kat. listu: 9 
Vrstva 

částečně 
stmelená 

cementovo
u maltou 

 
Označení vrstvy Příklad označení:      ŠCM 0/32; 200 mm; ČSN 73 6127-1 

Popis vrstvy Prolévaná podkladní vrstva vytvořená z kostry hrubého kameniva frakce 
32/63 mm s částečným prolitím horní třetiny vrstvy cementovou maltou. 
ŠCM použijeme tam, kde se požaduje jednoduše a rychle vytvořit poměrně 
kvalitní podkladní vrstvu dostatečně odolnou pro přenášení staveništního 
provozu. Nevýhodou ŠCM je její pracnost daná velkým poměrem ruční 
práce a obtížné dodržení rovinatosti a homogenity povrchu.   

Příprava podkladu Podklad musí být rovný, suchý, s modulem přetvárnosti Edef,2 min. 45 MPa 
pokud se klade ŠCM na podloží vozovky. V případě podloží z jemnozrnné 
zeminy je důležité oddělit ŠCM od podloží separační vrstvou např. ze ŠP 
nebo použít netkanou geotextilií, aby neprostupovalo podloží do 
konstrukce vozovky.  

Postup pokládky Hrubé kamenivo frakce 32/63 mm se rozprostře a urovná (např. grejdr 
nebo UNC) do požadovaného profilu. Nezhutňuje se! Následně se 
rozprostře cementová malta složená z drceného nebo těženého kameniva 
frakce 0/4 mm dovezená v autodomíchávačích. Po dostatečném ručním 
rozprostření se dávkovaná malta (cca 60 – 70 kg/m2) zavibruje vibračním 
válcem (10-15t) do kostry vrstvy. Důležité je následné 7 denní ošetření s 
pravidelným kropením vrstvy vodou, nejčastěji kropícím vozem.     

Problémy  Frakce hrubého kameniva 32/63 musí být zrněná na horní interval 
zrnitosti, pokud je více zrn blíže velikosti 32 mm, problematicky se 
malta zavibrovává do vrstvy; 

 Cementová malta musí mít přesné dávkování a především konzistenci, 
aby ji bylo možné dostat vibrací do 1/3 tloušťky vrstvy 

 Přebytečnou (nezavibrovanou) maltu je nutné odstranit z povrchu 
vrstvy ŠCM, jinak vytvoří neúnosnou krustu, která je pak ve vozovce 
zdrojem vzniku deformací a poruch.  

Možnosti náhrady 
vrstvy 

ŠCM je možné nahradit prolévanou vrstvou KAPS. Další možností je 
využití stmelené směsi s hydraulickým pojivem.  



 

 

ŠCM lze použít jako provizorní vozovku pro technologickou dopravu 
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Č. kat. listu: 10 
Vrstva 

z kameniva 
zpevněného 
popílkovou 

suzpenzí 

 
Označení vrstvy Příklad označení:      KAPS I; 250 mm; ČSN 73 6127-4 

Popis vrstvy Prolévaná podkladní vrstva vytvořená z kostry hrubého kameniva 
frakce 32/63 mm s úplným prolitím kostry popílko-cementovou 
suspenzí. KAPS je levnější varianta než ŠCM, protože část pojiva 
v suspenzi je nahrazena elektrárenským popílkem.   

Příprava podkladu Podklad musí být rovný, suchý, s modulem přetvárnosti Edef,2 min. 45 
MPa pokud se klade KAPS na podloží vozovky. V případě podloží 
z jemnozrnné zeminy je důležité oddělit KAPS od podloží separační 
vrstvou např. ze ŠP nebo použít netkanou geotextilii, aby 
neprostupovalo podloží do konstrukce vozovky. 

Postup pokládky Hrubé kamenivo frakce 32/63 mm se rozprostře a urovná (např. grejdr 
nebo UNC) do požadovaného profilu. Nezhutňuje se! Následně se 
rozprostře popílko-cementová suspenze složená z drceného nebo 
těženého kameniva frakce 0/4 mm cementu, vody a elektrárenského 
popílku. Suspenze se dováží v autodomíchávačích. Po dostatečném 
ručním rozprostření se dávkovaná suspenze zavibruje vibračním válcem 
(10-15t) do kostry vrstvy. Důležité je následné 7 denní ošetření s 
pravidelným kropením vrstvy vodou, nejčastěji kropícím vozem.     

Problémy  Frakce hrubého kameniva 32/63 musí být zrněná na horní interval 
zrnitosti, pokud je více zrn blíže velikosti 32 mm, problematicky se 
malta zavibrovává do vrstvy; 

 Popílko-cementová suspenze musí mít přesné dávkování a především 
tekutou konzistenci, aby ji bylo možné dostat vibrací do celé tloušťky 
vrstvy. 

 Je nutná pravidelná kontrola výluhu použitého popílku v souladu 
s ČSN 73 6133 a TP93. 

 Přebytečnou (nezavibrovanou) suspenzi je nutné odstranit z povrchu 
vrstvy KAPS, jinak vytvoří neúnosnou krustu, která je pak ve vozovce 
zdrojem vzniku deformací a poruch 

 Popílek ve ztvrdlé suspenzi je velmi nasákavý a hrozí promrznutí a 
rozpad vrstvy. Voda musí z vrstvy přirozeně odcházet podélným a 
příčným sklonem komunikace. Vrstva se nehodí mezi obrubníky. Její 
využití připadá především na účelové a lesní cesty a komunikace 
v extravilánu.  

Možnosti náhrady vrstvy KAPS je možné nahradit prolévanou vrstvou ŠCM. Další možností je 
využití stmelené směsi s hydraulickým pojivem. 
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Č. kat. listu: 11 
Asfaltocementový 

beton 

 
Označení vrstvy Příklad:      ACB 16; 40 mm; ČSN 73 6127-3 

Popis vrstvy Vrstva vzniklá z asfaltem obaleného kameniva s vysokou 
mezerovitostí (až 30%) po prolití nebo zavibrování výplňové 
vysokopevnostní malty. Jedná se o vrstvu velmi odolnou proti 
„vyjetým kolejím“. Její použití je především tam, kde se 
soustřeďuje velmi těžká nákladní vozidla nebo vozidla 
s extrémním bodovým zatížením při stání nebo pomalé dopravě.   

Příprava podkladu Podklad musí být rovný a suchý. Jedná se převážně o krytovou 
vrstvu asfaltové vozovky. Podklad je nutné čistit min. stlačeným 
vzduchem, lépe tlakovou vodou a vyfoukáním nečistot před 
kladením předobalené vrstvy kameniva frakce např. 8/16. 

Postup pokládky Vrstva ACB se pokládá nejčastěji v tloušťce 50 až 100 mm. Prvně 
položená kostra kameniva frakce např. 8/16 předobalená 
asfaltem se nezhutňuje, ale pouze utáhne a hladí statickým 
lehkým válcem. Výplňová malta se rozprostírá stěrkami, většinou 
ručně od nejníže položeného místa proti spádu. Vpravení malty do 
asfaltové kostry je možno podpořit zavibrováním lehkou vibrační 
deskou nebo lehkým vibračním válcem (do 3 t). Hydrataci 
vysokopevnostní výplňové malty je dobré podpořit kropením i 
jako ochranu před vysycháním. 

Problémy  Vrstva má velmi špatné protismykové vlastnosti (drsnost), tím 
že je prolívaná výplňovou maltou s vysokou konzistencí se 
makrotextura povrchu vrstvy zlikviduje. Lze použít technologii 
vymývání tuhnoucí malty, ale je technologicky a finančně 
náročné. 

 Vysoká pracnost založená na zhruba 80% ruční práce 

Možnosti náhrady vrstvy ACB je možné nahradit betonovým CB krytem v třídě CB I až III.  



 

Čerstvě zalitý povrch ACB. Z detailu je patrná ztráta drsnosti. 

 

Typický postup -  ruční stěrkování ACB. 
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Č. kat. listu: 12 
Penetrační 
makadam 

 
 

Označení vrstvy Příklad označení:      PMH 32/63; 200 mm; ČSN 73 6127-2 

Popis vrstvy Penetrační makadam je vrstva vytvořená z kamenné kostry po prolití 
asfaltovým pojivem a následném zaplnění povrchových mezer 
rozprostřeným a hutněným drceným kamenivem. Rozlišuje se PM 
hrubý, jehož kamenná kostra se provádí z frakce drceného kameniva 
32/63 nebo 22/63 mm a PM jemný s použitím kostry frakce 16/32 mm. 
PM se provádí v tloušťkách PMJ 50 mm, PMH 100 mm, kde kostra může 
být tlustá až 200 mm. Prolévání kamenné kostry asfaltem se provádí 
pomocí distributoru v množství pro PMJ 2,5 až 3,5 kg/m2 a PMH 5 až 7 
kg/m2. 
V minulosti se při provádění penetračních makadamů kromě 
asfaltového pojiva s oblibou používal také dehet. Toto pojivo je pro své 
karcinogenní vlastnosti od 80.tých let zakázané používat a dnes se s ním 
můžeme setkat jen při rekonstrukcích starých vozovek z penetračních 
makadamů.  
! Dehet je zjistitelný pachovou zkouškou. Je cítit za studena na rozdíl 
od běžně používaných asfaltů. 

Příprava podkladu Podklad musí být rovný, suchý, s modulem přetvárnosti Edef,2 min. 45 
MPa pokud se klade PM na podloží vozovky. V případě podloží 
z jemnozrnné zeminy je důležité oddělit PM od podloží separační 
vrstvou např. ze ŠP nebo MZ, nebo použít netkanou geotextilií, aby 
neprostupoval materiál z podloží do konstrukce vozovky.  

Postup pokládky Kamenná kostra hrubého kameniva se rozprostírá zpravidla grejdrem, 
potom se provede dorovnání hladkým válcem bez vibrace. Pojezd 
válcem nelze považovat za hutnění, protože přejíždí stejnozrnný 
materiál. Prolévání asfaltem (nebo asfaltovou emulzí) se provádí 
pomocí roztřikovače. Okamžitě po prolití asfaltem se na povrch vrstvy 
dávkuje výplňové drcené kamenivo nejčastěji frakce 8/11 nebo 8/16 
mm. Rozprostřené výplňové kamenivo se do kamenné kostry zaválcuje.   

Problémy  Přebytečné výplňové kamenivo je nutné ručně vymést z povrchu 
vrstvy, optimální povrch je s patrnými hranami zrn hrubého 
kameniva z kostry. 

 Hrubé kamenivo z kostry vrstvy musí být čisté a suché, jinak se 
prolívaný asfalt nebo asfaltová emulze špatně pojí s jeho povrchem. 

 Vlivem ceny asfaltů se jedná dnes o finančně náročnější prolévanou 
podkladní vrstvu. 

Možnosti náhrady vrstvy PM je možné nahradit prolévanou vrstvou ŠCM, KAPS. Další možností 
je využití stmelené směsi s hydraulickým pojivem. 

Penetrační makadam hrubý 

se zbytky dehtového pojiva 



 

 

Vrstva z PM - LC Spodní silnička, LS Svitavy 
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Č. kat. listu: 13 

Tenkovrstvé 
asfaltové 
úpravy - 
Nátěry 
Foto: asfaltový nátěr 
s jednovrstvým 
podrcením 
Lokalita: 
Lesní úsek, Brno 
Bystrc, Podkomorské 
lesy  

Označení vrstvy Příklad:      Asfaltový nátěr jednovrstvý  
                   N 10 D s podrcením; ČSN 73 6121 

Popis vrstvy Nestmelená krytová vrstva ze štěrkodrtě ŠD 0/32 (0/63) mm, na kterou se 
strojně nanese distributorem asfaltový film s vydatností cca 0,4 – 2 kg/m2 
v závislosti na typu nátěru. Ihned po nástřiku asfaltového pojiva se 
provede podrcení frakcí 4/8, 8/11 apod. a staticky zhutní (přimáčkne 
k sobě). 

Příprava podkladu Podklad musí být rovný a čistý, dovolené nerovnosti v ČSN 73 6121. Vrstva 
musí být vždy bez nečistot, bláta, nánosů uvolněného inertu apod.  

Postup pokládky Na čistý, nový podklad nebo vymetený zametacím strojem se 
distributorem stříkne po celé ploše předepsané množství asfaltového 
pojiva, nejčastěji se jedná o asfaltovou emulzi kationaktivní při teplotě 55-
70°C, v případě asfaltu při teplotě 135°C, viz ČSN 73 6121. Dále se pomocí 
zařízení na rovnoměrné podrcení rozprostře po celé ploše kamenná drť 
tak, aby zasypala v tenké vrstvě stříknuté asfaltové pojivo. Poté statickým 
válcem 5-10 t zatlačíme zrna výplňového kameniva do asfaltového pojiva. 
Nakonec zametačem s válcovým kartáčem odstraníme přebytečná 
uvolněná zrna úzké výplňové frakce kameniva.  

Problémy  Špinavý podklad – zaprášená nebo jinak znečištěná podkladní 
vrstva může způsobit nespojení se stříkaným asfaltem a následně 
při hutnění dochází k vytrhávání kusů nátěrů, rychlý vznik poruch 
– trhlin a ztráty hmoty z krytu. 

 Studené asfaltové pojivo – špatná přilnavost k podkladu a 
výpňovému kamenivu – rychlý vývoj poruch, trhlin, odtrhávání 
kusů nátěru, apod. 

 Nevhodná asfaltová emulze (asfalt) – záměna kationaktivní za 
anionaktivní emulze. Kationaktivní emulze má dobrou přilnavost i 
k vlhkému kamenivu, dobře se štěpí i ve vlhkém prostředí, po 
dešti, v lese, apod. Anionaktivní tyto schopnosti nemá.  

Možnosti náhrady 
vrstvy 

V případě potřeby větší únosnosti je možné navrhnout vrstvu asfaltového 
betonu (ACO 11) podle ČSN 73 6121, kryt z nestmelené vrstvy podle ČSN 
73 6126-1, pro nízká dopravní zatížení těžkými nákladními vozidly.   



 

Schematicky znázorněná optimální sestava pro provádění asfaltových nátěrů s podrcením 

  

Jiná možnost podrcení plochy kamenivem pomocí přídavného zařízení na nákladní automobil 

 

Moderní technologické vlaky pokládají jedním zařízením jak asfaltové pojivo tak i podrťují kamenivem 
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Č. kat. listu: 14 

 

Asfaltový 
beton 

 
Foto: řez Optimálně zhutněný (100%) 

Špatně zhutněný (96%) 
 

Označení vrstvy Příklad:      Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  
                   ACO 11; 50 mm; ČSN 73 6121 

Popis vrstvy Asfaltem stmelená krytová obrusná (vrchní) vrstva tvořená optimálně 
kostrou kameniva frakce 0/11 mm. Starší označení ABS (asfaltový beton 
střednězrnný). 

Příprava podkladu Podklad musí být rovný, dovolené nerovnosti v ČSN 73 6121. Vrstva musí být 
vždy kladena na spojovací postřik z asfaltového pojiva (asfalt, asfaltová 
emulze) kromě štěrkodrtě ŠD. Optimální množství zbytkového asfaltu 0,2 
kg/m2.   

Postup pokládky Běžně se asfaltová směs pokládá finišerem s předhutněním na cca 85-90% 
míry zhutnění při teplotách 135-150°C, viz ČSN 73 6121. Maximální tloušťka 
hutněné vrstvy 100 mm. Minimální tloušťka optimálně 40 mm, u ACO 8 CH 
(pro chodníky) pak 25 mm. Ihned po položení finišerem se asfaltová směs 
hutní nejčastěji tandemovými vibračními nebo oscilačními válci 5 – 10 t. 
Hutnění musí probíhat do požadované míry zhutnění. Min. teplota hutnění 
při posledním pojezdu musí být 100 °C. Hutnění se provádí nejčastěji (v 
přímé se střechovitým sklonem) od okraje vozovky k ose vozovky. Počet 
pojezdů (pohyb válce tam a zpět) obvykle 6 – 8 v závislosti na teplotě směsi 
a okolí, síle větru a tloušťce hutněné vrstvy. 
Vrstva se nechá vychladnout a je schopná pojíždění při teplotě menší než 50 
– 60°C. Pro hutnění je nutné mít vždy k dispozici 2 válce, jeden v pracovním 
nasazení, druhý záložní, v případě poruchy.   

Problémy  Nízká teplota hutnění (≤ 100°C) – při hutnění tvorba drobných 
příčných trhlin, velká mezerovitost vrstvy, špatné zhutnění. 

 Nerovnosti podkladu maximálně 20 mm – v případě nedodržení, 
nehomogenita únosnosti, rychlý vznik poruch – síťové trhliny, 
deformace, apod. 



 Provádění za silného větru a deště – rychlé ochlazování směsi na 
autech, špatné zhutnění, velká mezerovitost, rychlý vznik trhlin a 
výtluků. 

 Znečištěný podklad, hlavně při okrajích – spadané listí, bláto 
z dopravy, apod. – nespojení zhutněné vrstvy s podkladní, rychlý 
vznik síťových trhlin, rozpad obrusné vrstvy.  

Možnosti náhrady 
vrstvy 

V případě potřeby větší únosnosti (hlavně stacionární) je možné navrhnout 
asfaltocementový beton (ACB) podle ČSN 73 6127-3, případně 
cementobetonový kryt (CB III) podle ČSN 13887-1 
Pro nízká dopravní zatížení těžkými nákladními vozidly je možné nahradit 
krytem z nestmelené vrstvy opatřené jednovrstvým nátěrem s podrcením.   

 

   

Hlídání teploty pokládky asfaltové směsi ACO  

 

Optimální křivka zrnitosti pro ACO 11 



 

Detail pokládky asfaltové směsi ACO 11 na podklad ze štěrkodrtě 

 

 

Spojovací postřik distributorem mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami 



Příloha B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam nejpoužívanějších zkratek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek v oboru pozemních komunikací 

Orgány a instituce 

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky; do doby (než byly spoje přeřazeny pod 

Ministerstvo informatiky – MDS ČR) 

MD ČR – OPK  Ministerstvo dopravy – odbor pozemních komunikací 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky  

ŘSD ČR – správy: útvary ŘSD ČR mající ve správě podle krajů silnice I. třídy  

SÚS Správy a údržby silnic ve správě kraje (silnice II. a III. třídy). Zkratka bývá doplněna 

označením příslušného kraje, např. SÚS JMK (Jihomoravský kraj). Je možné  

i jiné označení, např. ŘSZK (Ředitelství silnic Zlínského kraje). SÚS jsou obvykle 

členěny na oblasti. SÚS může smluvně vykonávat údržbu silnic I. třídy a rychlostních 

komunikací pro ŘSD – správy nebo místních komunikací pro obce. 

VÚSC Vyšší územně správní celek 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČGÚ Český geologický ústav 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální (má celkem 14 katastrálních úřadů – pro 

Moravu to jsou KÚ pro Vysočinu, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj a 

Moravskoslezský kraj). 

Silniční správní úřady – vykonávají správní činnosti podle kategorií PK (MD ČR pro D a R, příslušné 

krajské úřady a obecní úřady s rozšířenou působností pro ostatní PK).  

Projektování, provádění, kontrola a správa 

PK pozemní komunikace 

D dálnice  

S silnice 

MK místní komunikace 

UK účelové komunikace 

SDS – PK Směrnice pro dokumentaci staveb PK 

ST Studie 

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

ZDS Zadávací dokumentace stavby 

RDS Realizační dokumentace stavby 

RDS – PP Realizační dokumentace stavby pro pomocné práce 

RDS – ZP Realizační dokumentace stavby pro zhotovovací práce 

RDS – Z  Zvláštní realizační dokumentace stavby pro provedení prací 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

OTSKP – PK Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK 

VDP Všeobecné dodací podmínky staveb PK 



ZDP Zvláštní dodací podmínky staveb PK 

VDP – D Všeobecné dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK 

ZDP – D Zvláštní dodací podmínky pro dokumentaci staveb PK 

TKP – D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK 

ZTKP – D Zvláštní technické kvalitativní podmínky pro dokumen-taci staveb PK 

OP Obchodní podmínky 

ČSN Česká technická norma 

ČSN EN Česká technická norma jako přijatá evropská norma 

TP Technické podmínky  

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb PK 

ZTKP Zvláštní technické kvalitativní podmínky staveb PK 

VL Vzorové listy 

TSm Typizační směrnice 

Sm Směrnice 

TyP Typový podklad 

TePř Technologický předpis 

TPP Technický a prováděcí předpis 

MP Metodický pokyn 

SJ – PK Systém jakosti v oboru PK 

TEP Technologický postup 

TEP č. .. Technologický postup ……….. a.s. 

KZP Kontrolní zkušební plán 

f        jemnozrnná zemina, obsah jemných částic menších než 0,063 mm 

s        obsah písčitých zrn v zemině 

g        obsah štěrkovitých zrn v zemině 

wopt        optimální obsah vlhkosti zeminy pro maximální zhutnění  

ρd,max        maximální objemová hmotnost zhutněné zeminy 

cU        číslo nestejnozrnnosti, hodnota popisující špatnou zpracovatelnost materiálu 

cC        číslo křivosti, hodnota popisující nevhodný tvar křivky zrnitosti materiálu 

wL        vlhkost na mezi tekutosti 

wP        vlhkost na mezi plasticity 

IP        číslo plasticity (wL-wP) 

ID        relativní ulehlost, vztah ulehlosti vzhledem k minimální a maximální ulehlosti  

SZZ        statická zatěžovací zkouška podle ČSN 72 1006 

LDD        lehká dynamická deska podle ČSN 72 1006 

Edef,2        modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu statické zatěžovací zkoušky 

CBR        kalifornský poměr únosnosti podle ČSN EN 13286-47 

IBI            okamžitý index únosnosti podle ČSN EN 13286-47 

Ls        změřená hodnota lineárního bobtnání zemin podle ČSN EN 13286-47 

β       součinitel namrzavosti zemin a zlepšených zemin 



AZ       aktivní zóna násypu pozemní komunikace 

ZZV       zlepšení zeminy vápnem 

MZ       mechanicky zpevněná zemina 

ŠP       štěrkopísek 

ŠDA       štěrkodrť skládaná z jednotlivých úzkých frakcí 

ŠDB       štěrkodrť z primárního drcení a třídění (jednomletka) 

MZK        mechanicky zpevněné kamenivo 

VŠ       vibrovaný štěrk 

SC       směs stmelená cementem 

SP       směs stmelená popílkem 

SH       směs stmelená hydraulickým silničním pojivem 

ŠCM       vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou 

PMH       penetrační makadam hrubozrnný 

PMJ       penetrační makadam jemnozrnný 

ACB       asfaltocementový beton             

KAPS (KAPSLE)      kamenivo zpevněné cementopopílkovou suspenzí 

ACO       asfaltový beton pro obrusnou vrstvu 

ACL       asfaltový beton pro ložní vrstvu 

ACP       asfaltový beton pro podkladní vrstvu 

SMA       asfaltový koberec mastixový 

PA       asfaltový koberec drenážní 

BBTM       asfaltový koberec velmi tenký 

SAL       „stress absorbing layer“ vrstva tlumící napětí 

CB       cementobetonový kryt 

AE asfaltová emulze, např. C 60 BP 5 – kationaktivní s obsahem 60% asfaltu s třídou 

štěpitelnosti 5 (středně štěpná kationaktivní emulze) 

TNV těžké nákladní vozidlo 

TDZ třída dopravního zatížení 
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