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4.1

ÚVOD

a hranou koruny. Krajnice se zpravidla dělí na zpevněné
a nezpevněné.

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

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

Použití této kapitoly 4 je možné pouze spolu s kapitolou 1 TKP-D Všeobecně. Dále platí i všechny základní
a odvozené pojmy, které jsou obsaženy v textu citovaných
ČSN a TP.

Nezpevněná krajnice slouží pro osazení součástí a příslušenství pozemní komunikace např. bezpečnostním zařízením, odvodňovacím zařízením, veřejným
osvětlením, protihlukovou clonou apod. Požadavky
na zvláštní úpravy nezpevněné krajnice jsou uvedeny
v ČSN 73 6101.

Tato kapitola TKP-D je souborem požadavků objednatele
dokumentace stavby na návrh vozovek, krajnic, chodníků
a dopravních ploch a kontrolu a převzetí jejich dokumentace.

4.1.1

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

Obor projektových prací

Nemotoristické komunikace slouží provozu chodců, cyklistů a osob se sníženou schopností pohybu (na invalidních vozících, s kočárky a ostatní) a orientace (slabozrací
a nevidomí). Na tyto komunikace mají silniční vozidla
jen omezený přístup. U těchto komunikací mohou být
speciální požadavky na úpravy povrchů vozovek (barevnost, drsnost atp.).

Tato kapitola 4 TKP-D stanovuje technické a kvalitativní
podmínky pro navrhování a dokumentaci konstrukčních
vrstev vozovek pozemních komunikací a zpevněných
krajnic, konstrukcí dopravních ploch a nemotoristických
komunikací (chodníků apod.). Prostorové uspořádání
vozovek, krajnic a chodníků pro konkrétní dokumentaci
se stanovuje podle ČSN uvedených v kapitole 2 TKP-D.
Prostorové uspořádání zpevněných dopravních ploch je
uvedeno v kapitole 9 TKP-D.

4.1.3

Vozovky může navrhovat právnická nebo fyzická osoba,
která má živnostenský list a autorizaci v oboru dopravních staveb. Navrhování a posuzování vozovek podle
návrhové metody, sloužící především k optimalizaci návrhu vozovky s ohledem na konkrétní podmínky stavby
v úrovni ZDS (ZVS) a zejména RDS, je omezeno na
organizace a pracovníky provozující potřebný výpočtový
program a mající teoretické znalosti a praktické zkušenosti s navrhováním vozovek a stanovením požadavků
na upřesněné charakteristiky vrstev vozovek.

V případě, že tato kapitola jmenovitě neurčuje požadavky
na návrh vozovek, krajnic, chodníků a dopravních ploch
nebo je nutno požadavky kapitoly doplnit nebo upřesnit,
jsou potřebné podmínky a požadavky na zpracování dokumentace uvedeny ve Zvláštních technických kvalitativních podmínkách pro dokumentaci stavby PK (dále
jen ZTKP-D).

4.1.2

Způsobilost

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

Vozovka je deﬁnována v ČSN 73 6100 a ČSN 73 6114
a tvoří ji vícevrstvá konstrukce, která svojí únosností,
trvanlivostí, udržovatelností, opravitelností, rovným
a drsným povrchem umožňuje bezpečnou, rychlou,
plynulou, hospodárnou a pohodlnou jízdu motorových
vozidel návrhovou nebo dovolenou rychlostí po celou
dobu její životnosti.
Dočasná (provizorní) vozovka slouží pro účelovou (např.
staveništní) dopravu, nebo jako objízdná komunikace
(obvykle ke krátkodobému bezpečnému převedení dopravy při uzavírkách na síti PK). Návrhová rychlost je
nižší než na stávající komunikaci a kryt se zvolí podle
významu komunikace a množství převáděné dopravy.
Vzhledem ke krátkodobosti může být kryt navržen i ze
silničních dílců, které jsou rozebiratelné a je možné je
opakovaně použít pro více úseků dočasných vozovek.

4.2

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

4.2.1

Všeobecně

Dokumentace stavby PK musí být v souladu se Směrnicí
pro dokumentaci PK (SDS-PK), ZOP-D, ZTKP-D, kapitolou 1 TKP-D a touto kapitolou TKP.
Vozovka, krajnice, chodník a dopravní plocha, jako dílčí
část dokumentace stavby pozemní komunikace, se navrhnou v souladu s požadavky na stupeň dokumentace, které

Krajnice je deﬁnována v ČSN 73 6100. Je to šířkový
prvek koruny silniční komunikace mezi jízdním pásem
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jsou pro potřeby návrhu vozovky doplněny o speciﬁcké
podklady. Návrh musí být proveden s ohledem na: účel
a funkci pozemní komunikace, způsob výstavby, údržby
a opravy vozovky, dopravní zatížení, geotechnické, hydrogeologické a klimatické podmínky. Návrh musí být
hospodárný, musí využít dostupných výchozích údajů
a dostupných stavebních materiálů.

Vyhlášky 341/2002 Sb.) a počet jejich přejezdů
(např. pro skladové areály apod.);
c) Podloží vozovky charakterizované vodním režimem
v podloží (hydrogeologické podmínky) a druhem
zeminy v podloží (geotechnické podmínky – CBR
a návrhový modul pružnosti, namrzavost, zlepšení podloží apod.) s uvedením použitých podkladů.
TP 170 deﬁnují (a v katalogových listech obsahují)
tři charakteristické typy podloží, a to PI, PII a PIII;

Pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114
a TP 170 (případně Katalog vozovek polních cest nebo
ČSN 73 6109 – uvede se v ZTKP-D). Požadavky dokumentace na jednotlivé konstrukční vrstvy musí být
v souladu s normami řady ČSN 73 6121 až ČSN 73 6131
Stavba vozovek, TP MD ČR týkajícími se vozovek (viz
kap. 4.6.1 a 4.6.2) a TKP staveb pozemních komunikací.

4.2.2

d) Klimatické podmínky charakterizované indexem
mrazu. Pro tuhé vozovky také průměrnými teplotami
vzduchu;
e) Speciﬁcké podmínky objednatele formulované
v ZOP-D, případně v ZTKP-D.

Výchozí podklady

Výchozí podklady jsou pro všechny stupně dokumentace
stejné a odlišují se pouze podrobnostmi potřebnými pro
návrh a posouzení.

Podklady, které zajistí a předá zadavatel/objednatel
zhotoviteli dokumentace, jsou uvedeny ve Zvláštních
obchodních podmínkách pro dokumentaci stavby, dále
jen ZOP-D, příl. B. Ostatní podklady zajistí zhotovitel
dokumentace.

V dokumentaci pro návrh konstrukce vozovky musí být
uvedeny tyto povinné údaje:

4.2.3

a) Návrhová úroveň porušení a zdůvodnění jejího použití na základě politické, hospodářské a dopravní
důležitosti pozemní komunikace (dálnice, rychlostní
silnice, třída silnice, funkční skupina místní komunikace, nemotoristická komunikace, pruhy a pásy pro
pojíždění na obslužných zařízeních, odstavná a parkovací plocha, dočasná komunikace, účelová komunikace), ekologického, estetického a jiného ovlivnění
prostředí včetně budoucích změn, možnosti provádění
údržby, oprav apod., s přihlédnutím k dopravnímu zatížení komunikace (podle ČSN 73 6114 a TP 170);

Vozovka

Základní údaje a postupy pro návrh vozovky:
Typ vozovky – zdůvodnění jeho výběru a použitých konstrukčních vrstev;
Návrh vozovky – podle katalogu nebo výpočtem a posouzením podle návrhové metody;
Variantní návrhy vozovky – pro možnost výběru vozovky a technicko-ekonomické porovnání;
Konstrukční požadavky – odvodnění, opatření proti
reﬂexním trhlinám a odolnost proti tvorbě trvalých deformací;

b) Dopravní zatížení stanovením:
– počtu těžkých nákladních vozidel (TNV) s uvedením zdroje údajů o dopravním zatížení (např. ze
sčítání dopravy nebo odhadem z objemu přepravovaných hmot) a s upřesněním zastoupení plně naložených TNV (na základě odborného odhadu);

Stanovení hodnot modulů přetvárnosti pro kontrolu
podloží a nestmelených vrstev vozovky;
POZNÁMKA: Nezaměňovat ve výpočtech návrhový modul pružnosti (Epd) podloží s modulem přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu (Edef,2), kterým se
kontroluje zhutnění podle ČSN 72 1006. V TP 170 jsou tyto hodnoty uváděny
jako kontrolní před pokládkou dalších vrstev vozovky.

– návrhového období pro běžné, dílčí nebo jiné
užívání pozemní komunikace, včetně zhodnocení
nárůstu TNV (koeﬁcienty nárůstu dopravy). Pro
silnice, dálnice a místní komunikace je 25 let (u tuhých i netuhých vozovek) a může se zkrátit u dočasné komunikace nebo při etapové výstavbě, resp.
pravidelném zesilování. Pro účelové komunikace
stanovuje návrhové období vlastník podle účelu
(např. 20 let u polních cest);

Upřesňující požadavky na kvalitu vrstev, zrnitost vrstev,
použití druhu silničních asfaltů nebo modiﬁkovaných
asfaltů, spojovacích postřiků, nátěrů apod.
Konstrukce vozovek se navrhují po homogenních úsecích, pro které se uvažují stejné charakteristiky prostředí
a podmínky v podloží, stejné dopravní zatížení apod. Pro
výpočet se uvažují nejnepříznivější kombinace hodnot
vstupních údajů (viz pododdíl 4.2.2 této kapitoly) homogenního úseku. Homogenní úsek má mít délku zpravidla
mezikřižovatkového úseku, nebo může být alespoň na
jedné straně ohraničen mostním objektem, nebo rozhraním mezi dlouhým zářezem a násypem. Pro celou
stavbu se obvykle vozovka navrhne se stejnými vrchními
konstrukčními vrstvami a rozdílnost podmínek se pro-

– charakteristik pro upřesnění dopravního zatížení (při pomalé a zastavující dopravě – při rychlosti menší než 50 km/h);
– parametrů návrhové nápravy nebo sestavy
kol v případě zatížení vozidly, která nesplňují
podmínky pro provoz silničních vozidel (podle
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jeví v různé tloušťce podkladních vrstev nebo v různě
upraveném podloží vozovky. Návrh homogenních úseků
provede zhotovitel dokumentace a předloží jej zadavateli/objednateli k odsouhlasení.

S ohledem na problémy při stavbě, údržbě a opravách vozovky je nutno při návrhu vozovky přilehlých (přídatných
a přidružených) pruhů přihlédnout k navržené vozovce
jízdních pruhů. Při návrhu vozovky pravého jízdního
pruhu, pruhů v křižovatkových úsecích a zastávkových
pruhů, zhotovitel dokumentace zváží zvýšené dopravní
zatížení s ohledem na omezenou ﬂuktuaci vozidel ve
stopách (použití koeﬁcientů C2) a na pomalou a zastavující dopravu (použití koeﬁcientů C4). Zvýšené namáhání
vozovky se zohlední při stanovení vlastností a požadavků
na jednotlivé vrstvy krytu vozovky. Hutněné asfaltové
vrstvy musí splňovat požadavky odolnosti proti trvalým
deformacím podle ČSN 73 6121 a TP 109, lité asfalty se
řídí požadavky ČSN 73 6122, asfaltové emulze TP 102,
zpracování recyklovaného asfaltového materiálu TP 111
a studené pěnoasfaltové vrstvy TP 112. Při opravách
trhlin ve vozovkách s asfaltovým krytem se postupuje
podle TP 115, při použití R-materiálů se postupuje podle
TP 126 a TP 134, při užití struskového kameniva do PK
se vychází ze zásad uvedených v TP 138, v případě použití asfaltových membrán a výztužných prvků se vychází
ze zásad uvedených v TP 147, zásady pro použití hutněných asfaltových vrstev s přídavkem gumy jsou uvedeny
v TP 148, v případě, že při opravách vozovek se ve vrstvách vyskytují dehtová pojiva postupuje se podle TP 150,
vlastnosti a užití asfaltových směsí s vysokým modulem
tuhosti (VMT) jsou uvedeny v TP 151, při návrhu zpevněných travnatých parkovišť se postupuje podle TP 153,
při recyklaci konstrukčních vrstev netuhých vozovek za
studena s použitím asfaltových pojiv a cementu se postupuje podle TP 162. Při návrhu vozovek na přejezdech
středních dělicích pásů se uvažuje zatížení o dvě třídy
nižší, než je v nejvíce zatíženém jízdním pruhu.

Návrhová úroveň porušení je základním podkladem pro
navrhování konstrukcí vozovek. Stanovuje ji zadavatel/objednatel podle důležitosti, možnosti údržby a potřeby oprav vozovek (viz pododdíl 4.2.2 této kapitoly)
a předá ji zhotoviteli dokumentace. Dopravní zatížení,
popř. požadované zatížení návrhovou nápravou předá
zhotoviteli dokumentace zadavatel/objednatel, nebo pověří zhotovitele dokumentace stanovením dopravního
zatížení v ZTKP-D.
Požadované dopravní zatížení (zvláštní vozidla, vysokozdvižné vozíky apod.) je rozhodující jen u účelových
a nemotoristických komunikací a dopravních ploch, kde
budou provedena opatření k zamezení vjezdu TNV, jinde
je návrhová náprava odvozena z vyhl. č. 341/2002 Sb.,
o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
v platném znění. Podle této vyhlášky, ČSN 73 6114
a TP 170 je návrhová náprava stanovena zatížením
100 kN (běžný silniční provoz) a dalšími charakteristikami potřebnými pro výpočet.
Pro stanovení dopravního zatížení se použijí zpravidla
výsledky celostátního sčítání dopravy a/nebo výsledky
speciálního sčítání dopravy cílené na konkrétní akci –
dopravní prognóza (je-li celostátní sčítání nedostatečné
– např. se změnily nějaké podmínky), urbanistické řešení
oblasti (prognózy dopravy od specializovaných institucí
např. ŘSD ČR, ÚDI, případně údaje o předpokládaném
navýšení dopravy od obchodních řetězců apod.), údaje
o přepravě hmot nebo vážení jednotlivých náprav těžkých vozidel, respektive zatížení plošné nebo osamělým
břemenem.

Druh krytu musí respektovat návrhovou úroveň porušení,
dopravní zatížení, hospodárnost výstavby a dostupnost
stavebních hmot.
Zvláště při rekonstrukcích a využívání recyklovaných
materiálů se musí zhotovitel dokumentace řídit metodickými pokyny (MP) MD ČR z hlediska ekologie, evidence dehtů a hospodárného využívání recyklovaných
materiálů.

Rozhodující vliv na (ne)rovnost vozovky má zhutnění
vrstev zemního tělesa. Požadavky na kontrolu zhutnění
určuje ČSN 72 1006. V TP 170 jsou stanoveny minimální
požadované hodnoty modulu přetvárnosti:
– podloží v závislosti na charakteristice podloží (jemnozrnné, kamenité a zlepšené zeminou, vápnem nebo
jinými pojivy), návrhové úrovni porušení a třídě dopravního zatížení komunikace

4.2.4

Krajnice a chodníky

Pokud v ZOP-D neuvede zadavatel/objednatel požadavky
na funkci krajnice, zjištěné údaje o intenzitě pěší a cyklistické dopravy a požadavky na druh krytu krajnice nebo
chodníku, zajistí nebo navrhne potřebné údaje zhotovitel
dokumentace podle ČSN 73 6101 a předloží je zadavateli/
objednateli k odsouhlasení. Minimálně se má navrhovat
na 1/3 zatížení vozovky nebo jiné v dokumentaci zdůvodněné zatížení v souladu s TP 170. Návrh konstrukčního
uspořádání se provede v souladu s VL1 a VL2.

– nestmelených vrstev vozovky v závislosti na jejich
tloušťce a modulu přetvárnosti pod ní ležící vrstvy.
Požaduje-li zadavatel/objednatel dokumentace posouzení
návrhovou metodou, stanoví to v ZOP-D.
V návrhové metodě TP 170 se neprovádí výpočet tepelného odporu vozovky. V závislosti na návrhové úrovni
porušení vozovky, typu vodního režimu v podloží a indexu mrazu se požaduje minimální tloušťka nenamrzavých vrstev vozovky podle TP 170 zvlášť pro netuhé
a tuhé vozovky. Do tloušťky vozovky je možno zahrnout
vrstvu (zlepšující) podloží z nenamrzavých materiálů
(aktivní zónu), u níž je plněno ﬁltrační kritérium mezi
touto vrstvou a pod ní ležící vrstvou podloží.

V technicky odůvodněných případech (např. s ohledem
na problémy při provádění, z důvodu odvodnění zemní
pláně, návaznosti vrstev a s přihlédnutím na možnost
pojíždění krajnice při údržbě či opravě vozovky těžkými
nákladními vozidly se doporučuje, aby krajnice měla
stejnou konstrukci jako jízdní pruhy. Tato skutečnost také
umožňuje případné rozšíření vozovky na úkor krajnice
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(např. přídatné a přidružené pruhy). Případné požadavky
na odlišnou konstrukci krajnice a další požadavky na
krajnice a chodníky uvádí ZOP-D nebo ZTKP-D.

4.2.5

u navazujících úseků komunikace. Cementobetonové vozovky na mostních objektech se navrhují podle příslušných TP MD. Při volbě krytu je nutné vzít v úvahu nosnou
konstrukci mostu (betonová, ocelová), podélný a příčný
sklon, dopravní zatížení, způsob využití a v neposlední
řadě izolační systém. Izolační systém se obvykle skládá
z úpravy mostovky, izolační vrstvy a ochranné vrstvy,
která může plnit i funkci ložní vrstvy krytu. Kryt je
tvořen z jedné nebo více vrstev, u lávek může funkci
krytu plnit ochranná vrstva. Pro přesypané mosty platí
ČSN 73 6201.

Nemotoristické komunikace
(pro chodce, cyklisty, smíšené, pěší
a obytné zóny s omezeným využitím
vozidly)

Pro kryt a podkladní vrstvy platí zásady uvedené
v TP 170 a příslušných ČSN podle druhu použitého
krytu. Při volbě krytu se přihlédne k druhu dopravy
a způsobu využití komunikací.

4.2.6

4.2.9

Pro vozovky v tunelech platí zásady uvedené v TP 170,
ČSN 73 7507, TKP 24 a TKP-D 7. Při volbě krytu se
mimo základní zásady vezme v úvahu potřeba nehořlavosti konstrukčních materiálů a rovněž možnost snížení
spotřeby energie na osvětlení při použití světlého (zpravidla CB) krytu. V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu
i možnost pokládky krytu (dostatečný proﬁl pro použití
ﬁnišerů) a také minimalizaci oprav, které jsou v tunelu
obtížné a snižují bezpečnost provozu.

Zpevněné dopravní plochy

Pro kryt a podkladní vrstvy platí zásady uvedené
v TP 170 a příslušných ČSN podle druhu použitého
krytu. Při volbě krytu se přihlédne k druhu dopravy
a způsobu využití plochy.
Při návrhu konstrukce plochy je rovněž nutné vzít
v úvahu:
a) předpokládané úkapy minerálních olejů a možné znečištění podzemních vod. Ochranu je možné zabezpečit nepropustnou vrstvou krytu nebo podkladních
vrstev, popř. zabezpečit odizolování celé konstrukce
těchto ploch;
b) dlouhodobé statické působení náprav vozidel při parkování s přihlédnutím k působení klimatických vlivů.
Pro stání plně naložených TNV na parkovištích, při
zvýšených nárocích na kvalitu krytu se navrhne cementobetonový kryt, popř. kryt dlážděný. Pokud zhotovitel/objednatel požaduje určitý druh krytu, uvede
to v ZTKP-D.

POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

4.3.1

Studie

(1) Vozovky a zpevněné dopravní plochy
Ve studii, pro určení zájmového území, polohy trasy a pro
krajinářské vyhodnocení se vozovka nedeﬁnuje.
Pro vyhledávací studii není nutné přesně speciﬁkovat
vstupní podklady. Zde stačí na základě dopravního významu komunikace a poloze komunikace (nadmořská
výška), odhadnout tloušťku konstrukce vozovky pro orientační výpočet kubatury zemních prací a celkový odhad
stavebních nákladů.

Pro zpevněná travnatá parkoviště platí zásady uvedené
v TP 153.

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

Pro kryt a podkladní vrstvy platí zásady uvedené v TP
170 a v příslušných ČSN podle druhu použitého krytu.
Při volbě krytu se přihlédne k dopravnímu zatížení, způsobu a době využití. Při návrhu je nutné vzít v úvahu,
že dočasné komunikace jsou navrhovány na omezenou
dobu. Návrhová úroveň porušení se stanoví jako D2 pro
třídu dopravního zatížení IV až VI a např. v letním období je možné vypuštění ochranné vrstvy.

4.2.8

4.3

4.3.1.1 Podklady a požadavky

c) požadavky na nehořlavost materiálů krytu plochy.

4.2.7

Vozovky v tunelech

Výchozími podklady pro technickou studii jsou podklady
podle pododdílu 4.2.2 bodu a), b), c) této kapitoly, včetně
speciﬁckých požadavků na dopravní zatížení, tj. zatížení
nápravy, individuální zatížení apod.
V případě požadavku zadavatele/objednatele v ZOP-D na
podrobnější návrh se konstrukce navrhne podle TP 170
s označením podle katalogového listu.

Vozovky na mostech
V průvodní zprávě se vozovka popíše jako dílčí část pozemní komunikace. Ve zprávě musí být uvedeny výchozí
předpoklady pro návrh konstrukce vozovky. U vlastního
návrhu konstrukce vozovky se uvede, že je konstrukce
navržena podle TP 170 s označením podle katalogového

Pro navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací platí TKP 7, TKP 8, TKP 21, TKP-D 6
a ČSN 73 6242, ČSN 73 6201 popř. ČSN 73 6121 a ČSN
73 6122. Volba obrusné vrstvy krytu má být shodná jako
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listu, nebo že je u konstrukce stanovena pouze tloušťka
a druh konstrukce.

které se většinou osadí na úkor krajnice a mohou ovlivnit
uspořádání krajnice, včetně její povrchové úpravy.

Konstrukce vozovky je dokladována ve výkresu „vzorový
příčný řez“ zpracovaném podle zásad ČSN 01 3466, tzn.
v černobílém provedení, obvykle v měřítku 1 : 100 bez
technologických podrobností a požadavků.

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

(2) Krajnice, chodníky a další nemotoristické komunikace
Výchozím podkladem je urbanistické nebo územní začlenění komunikace a z toho vyplývající dopravní zatížení
nemotoristickou dopravou, případně zatížení silničními
vozidly (údržba komunikace, záchranná vozidla apod.).

4.3.3

V ZOP-D stanoví zadavatel/objednatel případné zvláštní
požadavky na krajnici, chodník a nemotoristické komunikace. Úprava se zvolí podle TP 170.

Dokumentace pro stavební povolení

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

(1) Vozovky a zpevněné dopravní plochy
Dokumentace se zpracuje na základě předchozího stupně
dokumentace, podmínek územního rozhodnutí a podkladů uvedených v pododdílu 4.2.2 této kapitoly. Obsah
podkladů musí určovat konečné závazné hodnoty. Na
základě těchto podkladů provede zhotovitel dokumentace návrh konstrukce vozovky, výběrem z katalogových
listů v části A TP 170, který je limitován podmínkami
uvedenými v pododdílu 4.2.3 této kapitoly. Požaduje-li
objednatel individuální návrh konstrukce podle návrhové
metody, uvede to v ZOP-D. Pro hodnoty uvedené v podkladech a podmínkách, které nejsou uvedeny v podmínkách pro které jsou sestaveny katalogové listy v části
A TP 170 a u dálnic, rychlostních silnic, silnic I. třídy
a místních komunikací I. třídy (jen pokud to objednatel
požaduje v ZOP-D), postupuje zhotovitel dokumentace
podle návrhové metody části B TP 170, tzn. provede
optimalizaci návrhu vozovky pro dané podmínky.

4.3.1.2 Změny dokončených staveb
(rekonstrukce)
Pro tento druh staveb se studie zpravidla nezpracovává.
Ve složitějších případech (např. vozovky s CB krytem)
je možné zpracovat porovnávací studii možných variant
technického řešení rekonstrukce s ekonomickým porovnáním variant, je-li to požadováno v ZOP-D.

4.3.2

Dokumentace pro územní rozhodnutí

4.3.2.1 Podklady a požadavky
(1) Vozovky a zpevněné dopravní plochy

Při návrhu a posouzení musí být přihlíženo k hospodárnosti navržené konstrukce. Při návrhu je nutno vzít
v úvahu možnost využití materiálů z místních zdrojů a to
jak do konstrukce, tak do podloží vozovky. Proto se při
nevhodných zeminách v podloží navrhuje vhodný způsob
úpravy podloží. Při optimalizaci návrhu vrstev vozovky
a úpravy podloží se dodrží konstrukční požadavky podle
TP 170. Relativní porušení D asfaltových vrstev a podloží
musí být menší nebo rovno 1,0, doporučuje se rozmezí 0,6
– 0,85. Použije-li se v konstrukci vozovky vrstva VMT
(s vysokým modulem tuhosti), je třeba také respektovat
TP 151. Podrobnější ekonomické vyhodnocení variantních řešení konstrukce vozovky se provede, pokud je
tento požadavek uveden v ZOP-D.

Dokumentace se zpracuje na základě předchozího stupně
dokumentace a podkladů uvedených v pododdílu 4.2.2
této kapitoly s tím, že jsou upřesněny a podrobněji zpracovány. V tomto stupni dokumentace musí být již zpracován geotechnický průzkum v souladu s TP 76. Na
základě těchto podkladů a návrhové úrovně porušení se
navrhne konstrukce vozovky nebo zpevněné dopravní
plochy podle TP 170.
Předpokládaný druh krytu je pak uvažován při posuzování vlivů na životní prostředí – viz kapitola 11 TKP-D
(např. při výpočtu ekvivalentních hladin hluku).
(2) Krajnice, chodníky a další nemotoristické komunikace

Obdobné zásady návrhu platí i pro zpevněné dopravní
plochy (odstavné a parkovací, odpočívky, dopravní a průmyslové plochy, zastávky nekolejové MHD/HD, čerpací
stanice apod.). Při návrhu konstrukce těchto ploch musí
zhotovitel dokumentace zvážit zvláštní požadavky na
dlouhodobé statické působení vozidel, odolnost proti
úkapům ropných látek, návrhovou nápravu a její charakteristiky apod.

Pro krajnici, chodníky a další nemotoristické komunikace
platí stejné zásady jako pro vozovku. Zhotovitel dokumentace stanoví způsob odvodnění a tím i odvodňovací
zařízení, dále bezpečnostní zařízení a protihlukové clony,
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V technické zprávě musí být uvedeny povinné údaje (viz
4.2.2) pro návrh a posouzení vozovky, vlastní návrh konstrukce vozovky a závěry z posouzení vozovky.

jednotlivé porušené desky (úprava poklesů na spárách,
nebo kompletní výměna desky).
Při zpracování dokumentace a návrhu způsobu opravy
nebo rekonstrukce vozovky je nutné posoudit a podle
potřeby ekonomicky vyhodnotit varianty vedení provozu
během opravy nebo rekonstrukce. Vyhodnocení slouží
jako podklad pro rozhodnutí speciálního stavebního
úřadu o omezení obecného nebo zvláštního užívání PK
během provádění stavby.

Ve vzorovém příčném řezu v měřítku 1 : 50 musí být
vozovka vykreslena do všech detailů v souladu s VL
1 a VL 2, včetně ukončení jednotlivých vrstev, popř.
návaznosti na přilehlá odvodňovací zařízení (detaily se
zpracují obvykle v měřítku 1 : 20). Musí být popsány
požadované materiálové nároky (např. kvalita betonů,
včetně odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám, frakce kameniva, množství postřiků na m2, požadovaná gradace asfaltů apod.), hodnoty požadovaného
hutnění (např. zemního tělesa, aktivní zóny, dosypávky
krajnice, dělicích pásů apod.) a požadované hodnoty
modulů přetvárnosti (Edef,2) na podloží, ochranné vrstvě
a nestmelené podkladní vrstvě.

V technické zprávě a ve vzorovém příčném řezu musí
být stanoveny všechny technické podrobnosti tak, jak je
uvedeno v článku 4.3.3.1 této kapitoly.

4.3.4

(2) Krajnice, chodníky a další nemotoristické komunikace

Zadávací dokumentace stavby (ZDS)

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

Zpevněná krajnice, chodník a další nemotoristické komunikace musí být vykresleny do stejných podrobností
jako vozovka v souladu s VL 1 a VL 2, ČSN 72 1810,
ČSN 73 6131-1,2,3, ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN
EN 1340, ČSN EN 1341, ČSN EN 1342, ČSN EN 1343.
Musí být speciﬁkovány obrubníky nebo krajníky, včetně
materiálu a kvalitativních nároků a způsob osazení.
U nezpevněných krajnic je nutné speciﬁkovat požadované zhutnění a případné požadavky na zpevnění,
včetně požadavků na materiál (např. vrstva ŠD před
svodidlem).

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD
ZDS):

4.3.4.1 Zadávací výkresy stavby (ZVS)
Výchozí podklady:
a) dokumentace pro stavební povolení
b) stavební povolení a jeho podmínky

4.3.3.2 Změny dokončených staveb
(rekonstrukce a opravy)

c) ZOP-D
d) ZTKP-D (pokud jsou vypracovány objednatelem)

Rozsah prací na dokumentaci stanoví zadavatel/objednatel ve zvláštních obchodních podmínkách (ZOP-D)
požadavkem na:

e) Případné dodatečné průzkumy a zaměření zajištěné
objednatelem

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

f) Další požadavky objednatele obsažené v ZOP-D.

b) zpracování dokumentace včetně návrhu způsobu
opravy nebo rekonstrukce.

a) zhotovitel dokumentace doplní dokumentaci DSP
podle podmínek stavebního povolení,

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

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

Návrh opravy nebo rekonstrukce vozovek se provede
podle TP 87, TP 91 a TP 92.

c) zhotovitel dokumentace vypracuje Dokumentaci
k ZVS, která obsahuje převážně písemné dokumenty
(např. zdůvodnění návrhu, podrobnosti, výpočty, podklady apod.), určené pouze pro objednatele ZVS.

Požadavky:

Na základě podkladů podle uvedených TP (včetně měření, polních a laboratorních zkoušek) zhotovitel dokumentace navrhne rozsah a způsob opravy, např. navrhne
zda vozovka bude pouze zesílena, opraveny trhliny ve
vozovce s výměnou krytu nebo budou původní vrstvy
nahrazeny novými konstrukčními vrstvami (s možností
recykláže odfrézovaných asfaltových vrstev) s případnou úpravou podloží vozovky, včetně úpravy odvodnění
apod. U tuhých vozovek je kromě zesílení možné opravit

Obsah ZVS:
a) základní členění má vycházet z DSP včetně objektů
a úseků,
b) souhrnné řešení obsahuje přílohy DSP doplněné o připomínky ze stavebního povolení,
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c) stavební část ZVS obsahuje stavební objekty určené
v DSP tak, aby tyto výkresy úplně a jednoznačně deﬁnovaly příslušné objekty. Do výkresů se doplní detaily
určující konstrukční prvky nebo části, požadavky na
funkci a jakost výrobků a podrobnější určení poloh,
tvarů a rozměrů. Doplňky, které nelze ve výkresech
vyjádřit kresbou, se vyznačí formou stručných textů,
tabulek, poznámek, vysvětlivek apod.,

drobnostech podle vlastních potřeb a požadavků zadavatele/objednatele stavby uvedených v ZDS. Předkládá
je objednateli/správci stavby k odsouhlasení. V případě
potřeby pro zhotovení RDS upřesní zhotovitel stavby geotechnické údaje doplňujícím (ověřovacím) průzkumem.
Vypracování RDS musí dodržovat návrh stavby podle
ZDS. V případě nezbytných a objednatelem odsouhlasených změn od ZDS se postupuje v souladu s Obchodními
podmínkami staveb PK a u staveb ŘSD také se Směrnicí
GŘ č. 10/2004 Změny stavby.

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

4.3.6

e) V ZVS se uvedou i požadavky na zpracování realizační dokumentace zhotovitelem stavby (speciﬁkace
technologických požadavků, speciﬁcké konstrukční
detaily apod.).

Dokumentace skutečného provedení
stavby (DSPS)

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

4.3.4.2 Zvláštní technické a kvalitativní
podmínky (ZTKP)

Při převzetí prací předá zhotovitel stavby objednateli/
správci stavby ve dvou vyhotoveních všechny výkresy
s vyznačenými změnami a související dokumenty. Obsah
písemné části DSPS určí zadavatel/objednatel stavby po
projednání s majetkovým správcem příslušné PK.

Výchozí podklady:
a) TKP
b) TKP-D

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

c) Požadavky objednatele na vypracování ZTKP
v ZOP-D příloze A
Požadavky:
a) zhotovitel dokumentace vypracuje ZTKP v souladu
s metodikou uvedenou v TKP kapitola 1 příloha č. 8.

Součástí DSPS je soubor dokumentů, které je třeba zachovat po dobu životnosti stavby, jsou to zejména výpočty, pokyny a provozní řády.

4.3.4.3 Soupis prací (SP)
Výchozí podklady:

4.4

KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

4.4.1

Kontrola dokumentace

a) stavebně technické řešení stavby určené ZVS, TKP
a ZTKP
b) požadovaná podrobnost, vyjádřená počtem míst, kterou určí objednatel v ZOP-D příloze A

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zhotovitel dokumentace
zajistí řízení jakosti při zhotovení dokumentace stavby
v souladu s požadavky oddílu 1.6 kapitoly 1 TKP-D
a jeho kontrolní systém zajistí ustanovení oddílu 1.13
kapitoly 1 TKP-D.

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

4.4.2

b) v případě požadavku objednavatele vypracuje zhotovitel dokumentace jedno cenově oceněné paré pro
objednatele.

4.3.5

Projednání dokumentace

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

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Realizační dokumentace stavby je součástí zhotovení
stavby. RDS zajišťuje zhotovitel stavby v rozsahu a po-
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4.5

ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

ČSN 73 6123
ČSN 73 6124

4.5.1

Odsouhlasení dokumentace

ČSN 73 6125

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

4.5.2

ČSN 73 6126
ČSN 73 6127
ČSN 73 6128
ČSN 73 6129
ČSN 73 6130

Předání a převzetí dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se předání
a převzetí dokumentace podle oddílu 1.16 kapitoly 1
TKP-D.

4.6

ČSN 73 6131

ČSN 73 6201
ČSN 73 7507

NORMY A PŘEDPISY

Do seznamů norem a předpisů dále uvedených, jsou
zařazeny ty dokumenty, které mají přímou souvislost
s navrhováním vozovek, krajnic, chodníků a dopravních
ploch PK. Kromě norem a předpisů uvedených v oddílech 4.6.1 a 4.6.2 této kapitoly platí pro navrhování
i normy a předpisy, uvedené v těchto normách jako citované a souvisící.

4.6.2

Souvisící technické normy

ČSN 01 3466

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací
ČSN 72 1002
Klasiﬁkace zemin pro dopravní
stavby
ČSN 72 1016
Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin
ČSN 72 1191
Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 1341 (72 1861) Desky z přírodního kamene pro
venkovní dlažbu
ČSN EN 1343 (72 1863) Obrubníky z přírodního kamene
pro venkovní dlažbu – Požadavky
a zkušební metody
ČSN 72 2430
Malty pro stavební účely. Část
1: Společná ustanovení. Část 2:
Průmyslově vyráběné malty. Část
3: Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty. Část 4:
Malty pro omítky. Část 5: Speciální
malty
ČSN 72 3000
Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 0020
Názvosloví spolehlivosti stavebních
konstrukcí a základových půd
ČSN 73 0031
Spolehlivost stavebních konstrukcí
a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet a ČSN ISO 2394
(73 0031) Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
ČSN 73 0033
Spolehlivost stavebních konstrukcí
a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky.

Normy a předpisy platné pro návrh zemního tělesa,
odvodnění PK, mostních objektů a konstrukcí, tunelů,
podzemních objektů a galerií, vybavení obslužných zařízení, cizích zařízení a životního prostředí, jsou uvedeny
v kapitolách 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 TKP-D.
Platnost technických norem, předpisů a podkladů uvedených v dokumentaci je k datu vydání zadávací dokumentace na zhotovení dokumentace stavby. Platnost
v případě jejich pozdějších změn je uvedena v oddílu 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

4.6.1

Stavba vozovek. Cementobetonové
kryty
Stavba vozovek. Kamenivo stmelené
hydraulickým pojivem
Stavba vozovek. Stabilizované podklady
Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy
Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
Stavba vozovek. Emulzní kalové
vrstvy
Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část
1: Kryty z dlažeb. Část 2: Kryty ze
silničních dílců. Část 3: Kryty z vegetačních dílců
Projektování mostních objektů
Projektování tunelů pozemních komunikací

Citované technické normy

Označení
ČSN 72 1006

Název
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1810
Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
ČSN EN 1338 (72 3038) Betonové dlažební bloky –
Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 (72 3039) Betonové dlažební desky –
Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1340 (72 3040) Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1342 (72 1862) Dlažební kostky z přírodního
kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody
ČSN 73 6100
Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6114
Vozovky pozemních komunikací.
Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 6121
Stavba vozovek. Hutněné asfaltové
vrstvy
ČSN 73 6122
Stavba vozovek. Lité asfalty

ČSN 73 0039
ČSN 73 0802
ČSN 73 0804
ČSN 73 1001
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Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení
Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty
Požární bezpečnost staveb – výrobní
objekty
Zakládání staveb. Základová půda
pod plošnými základy
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ČSN 73 1326

Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení
vody a chemických rozmrazovacích
látek
ČSN P ENV 13670-1 (73 2400) Provádění betonových
konstrukcí – část. 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2480
Provádění a kontrola montovaných
betonových konstrukcí
ČSN 73 3050
Zemní práce. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 6056
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
ČSN 73 6059
Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných
hmot. Základní ustanovení.
ČSN 73 6102
ČSN 73 6108
ČSN 73 6109
ČSN 73 6110
ČSN 73 6133
ČSN 73 6160
ČSN EN 12697-1
ČSN EN 12697-2
ČSN EN 12697-3

ČSN EN 12697-4

ČSN EN 12697-5

ČSN EN 12697-7

ČSN EN 12697-8

ČSN EN 12697-9

ČSN EN 12697-10
ČSN EN 12697-13

ČSN EN 12697-14

Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 14: Obsah vody
ČSN EN 12697-27 Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 27: Odběr vzorků
ČSN EN 12697-28 Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody
a zrnitosti
ČSN EN 12697-29 Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles
ČSN 73 6172
Odběr, měření a zkoušení vzorků
cementobetonové vozovky
ČSN 73 6175
Měření nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6177
Měření a hodnocení protismykových
vlastností povrchů vozovek
ČSN EN 13036-1 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek
pozemních komunikací a letištních
ploch – Zkušební metody
– Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou
metodou
ČSN 73 6190
Statická zatěžovací zkouška podloží
a podkladních vrstev vozovek
ČSN 73 6192
Rázové zatěžovací zkoušky vozovek
a podloží
ČSN 73 6242
Navrhování a provádění vozovek na
mostech pozemních komunikací
ČSN 73 6425
Autobusové, tramvajové a trolejbusové zastávky
ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton. část 1: Speciﬁkace, vlastnosti, výroba a shoda

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
Lesní dopravní síť
Projektování polních cest
Projektování místních komunikací
Navrhování a provádění zemního
tělesa pozemních komunikací
Zkoušení silničních živičných
směsí
Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 1: Obsah rozpustného pojiva
Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 2: Zrnitost
Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení
Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona
Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti
Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 7: Stanovení objemové hustoty
Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 8: Stanovení mezerovitosti
asfaltových směsí
Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
- Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti
Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 10: Zhutnitelnost
Asfaltové směsi – Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka
– Část 13: Měření teploty

4.6.3

Technické předpisy a podklady

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
TP 76 Geotechnický průzkum pro stavby pozemních
komunikací
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem
TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem
TP 102 Asfaltové emulze
TP 109 zm.č.1 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou
odolností proti tvorbě trvalých deformací
TP 111 Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového
materiálu do vozovek
TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy
TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem
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TP 126 Použití R-materiálů smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou pro PK
TP 134 Údržba a opravy vozovek s použitím R-materiálu
obalovaného za studena asf. emulzí
a cementem
TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací
TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvků
v konstrukci vozovky
TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy
z pneumatik
TP 150 Souvislá údržba a opravy vozovek pozemních
komunikací obsahujících dehtová
pojiva
TP 151 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti
(VMT)
TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště
TP 162 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě s použitím
asfaltových pojiv a cementu
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

TyP Železobetonové panely pro provizorní vozovky
MP Ekologie při údržbě a opravách pozemních komunikací
MP Evidence vozovek silnic s dehtovými pojivy
MP Hospodárné využívání recyklovatelného asfaltového
materiálu
MP SJ-PK – VD 14-15/2005
VL Vzorové listy staveb pozemních komunikací
VL1 – Vozovky a krajnice
VL2 – Silniční těleso
TSm Dlážděné kryty vozovek dopravních ploch a nemotoristických komunikací STÚ Praha

4.6.4

Právní předpisy

Zákony a vyhlášky, jejichž ustanovení platí pro vozovky
a krajnice, jsou uvedeny v 1.17.3 kapitoly 1 TKP-D.
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