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Studijní literatura
• ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování. 

Český normalizační institut, 1995. Dostupné na www.agentura-cas.cz/csn-online

• Změna Z1 ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení 
pro navrhování. 2006. Dostupné na www.agentura-cas.cz/csn-online

• ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. Dostupné na www.agentura-
cas.cz/csn-online

Přístup do plnotextové databáze českých technických norem (ČSN online) je zpoplatněn (na 6 měsíců za 
1000 Kč) - viz ceník na
http://www.agentura-cas.cz/sites/default/files/public/download/Infocentrum/CSNonline/CENIK-CAS.pdf

Technické podmínky Ministerstva dopravy – dostupné na http://www.pjpk.cz/technicke-podminky-tp/ : 

• TP 76 A  Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace - Zásady geotechnického 
průzkumu, 2009.

• TP 76 B  Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace - Provádění 
geotechnického průzkumu, 2009.

• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 2004.
• TP 170 – upravený dotisk, 2006.
• TP 170 – dodatek č.1, 2010.
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Zemní pláň a aktivní zóna u PK

Zemní pláň u železnic

Zemní těleso dopravní stavby
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4 Kontrolní zkoušky při provádění a po dokončení 
zemního tělesa

• Zemní pláň – kontroluje se dle ČSN 73 6133
• modul přetvárnosti Edef,2 statickou zatěžovací zkouškou kruhovou

deskou na povrchu pláně či konstrukční vrstvy.



Únosnost pláně vyjádřena modulem přetvárnosti
pro pozemní komunikace dle TP 170

Hodnota modulu přetvárnosti se zjišťuje statickou zatěžovací 
zkouškou kruhovou deskou na povrchu pláně či konstrukční vrstvy. 
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Charakteristiky podloží vozovky 
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dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací



Vodní režim podloží
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Dopravní zatížení - působení :
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Třídy dopravního zatížení dle TP 170

Vozovky pozemních komunikací
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TNVk – průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel 

(TNV) pro všechny jízdní pruhy v návrhovém období



Návrhová úroveň porušení dle TP 170
Návrhová úroveň porušení je předpokládaný vývoj porušování 
vozovky, který je v TP 170 vyjádřen přípustnou plochou výskytu 
konstrukčních poruch na konci návrhového období.

Vozovky pozemních komunikací
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Konstrukce vozovky

Vozovky pozemních komunikací

Vrstvy:
Krytová - obrusná (tvoří povrch vozovky) 

- ložná (není nutná u vozovek nižšího významu)

Podkladní - má hlavní nosnou funkci, roznáší zatížení 

Obvykle se rozděluje na horní a spodní podklad.

Ochranná - má rovněž nosnou funkci a dále funkci přerušovací 

(proti vzlínání vody), filtrační (proti pronikání podložní zeminy), 

ochrana před účinky mrazu, drenážní (plošná drenáž). 
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Vozovky - materiál konstrukčních vrstev :

Vozovky pozemních komunikací

Kamenivo - ostrohranné, tvar. index 1:3, nenamrzavé, odolné

Pojivo - hydraulické (cement, vápno, popílek)
- asfalt (přírodní nebo ropný, ředěný, asfaltové emulze)

Vozovky - podle reologických vlastností :
tuhé - vozovky s cementobetonovým krytem, jsou pružné, 

porušují se trhlinami

polotuhé - cementem stmelené vrstvy překryty asfaltovými 
vrstvami, při porušování trhliny i trvalé deformace

netuhé - vozovky s asfaltovými, nestmelenými a prolévanými 
vrstvami i vozovky s krytem z dlažby a tvárnic,
porušují se trvalou deformací, za mrazu i trhlinami
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Pojiva pro konstrukce vozovek
HYDRAULICKÁ POJIVA
• Cementy – silniční cement.

Použití - na výrobu betonových krytů
- pro cementové stabilizace

• Vápna – použití na stabilizování a zlepšení soudržných zemin

• Pomalu tuhnoucí pojiva – pojiva z vedlejších produktů jako jsou 
odprašky z rotačních pecí cementáren, pojiva získaná mletím 
vysokopecní granulované strusky, vytvořením směsi cementu 
s popílkem nebo vápna a popílku apod.
Použití - na stabilizování a zlepšení jemných soudržných zemin

Ke tvrdnutí, zpevnění, stabilizování nebo zlepšení je zapotřebí vody. 
Tato se do směsí přidává nebo naopak pojivo váže vodu a zeminy 
jinak nezpracovatelné pro vysokou vlhkost se stanou využitelnými 
v zemních objektech.
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Pojiva pro konstrukce vozovek

ASFALTOVÁ POJIVA
• Živice (nebo též bitumen) je souhrnné označení pro 

organické kapaliny, které jsou vysoce viskózní, černé 
barvy a zcela rozpustné v sirouhlíku. Je to koloidní směs 
vysokomolekulárních uhlovodíků, kde je zastoupeno až 
kolem tisíce různých sloučenin. V zásadě se rozdělují na 
tekuté složky (oleje a pryskyřice nebo podle jiných 
označení maltény) a pevné částice – asfaltény. Směs se 
vyznačuje viskozitou (tekutostí) v závislosti na teplotě. 
Nejčastější formou jsou asfalty a dehty.

• Asfaltové emulze - stabilní směsi jemně mechanicky 
rozptýleného asfaltu ve vodě za použití látek 
nazývaných emulgátory a stabilizátory, čímž je zajištěna 
řídkost umožňující zpracování při běžné teplotě bez 
zahřívání.
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Nestmelené podkladní vrstvy vozovek
Vyznačují zrnitou skladbou materiálu, jehož vlastnosti ve vozovce záleží jen na vnitřním 

tření zrn kameniva.
Použití v ochranné a podkladní vrstvě vozovky.

Vrstva materiálu se rozprostře a mechanicky zhutní (nejčastěji vibračními válci).
Před pokládkou horní asfaltové vrstvy je nutno na povrch provést  spojovací postřik 
asfaltovou emulzí v množství 0,2 až 1,0 kg/m2. 
• mechanicky zpevněná zemina (MZ) je materiál získaný těžením vhodné zeminy 

nebo mícháním více zemin na požadovanou čáru zrnitosti
• mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) je kamenivo nejméně dvou frakcí (hrubé 

kamenivo tvoří kostru a drobné kamenivo výplň), smíchá se v míchacím centru za 
přidání optimálního množství vody pro zamezení segregace zrn a usnadnění 
zhutnění

• štěrkopísek  (ŠP) je rozprostřené a zhutněné přírodní těžené kamenivo. Frakce 
0/63, použití zejména v místech těžby, lépe pouze jako podsyp. Špatně izoluje, je 
špatně zhutnitelný, vytváří prostředí, kde kondenzuje voda. 

• štěrkodrť (ŠD) je směs frakcí hrubého a drobného kameniva, navezená vrstva se 
jen zhutní

• vibrovaný štěrk (VŠ) je kamenivo frakce 32-63 (štěrk), rozprostřené do vrstvy a do 
jeho mezer se vibrováním vpravuje kamenivo nižších frakcí (nejprve 8-16 a pak 0-
4). Tímto postupem se na vozovce vytváří vrstva, v níž jsou minimalizovány mezery 
mezi zrny kameniva, zvyšuje se tak vnitřní tření mezi zrny a tím i mechanické 
vlastnosti vrstvy.
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Podkladní vrstvy stmelené hydraulickým pojivem
Jsou to směsi kameniva nebo zemin, hydraulického pojiva, 

vody a případných dalších přísad.

Kamenivo stmelené hydraulickými pojivy:
• Směsi stmelené cementem (SC) 
• Směsi stmelené struskou (SS)
• Směsi stmelené popílkem (SP)
• Směsi stmelené hydraulickými pojivy (SH)

Směsi ze zemin stmelených hydraulickými pojivy:
• Zeminy upravené cementem (ZC)
• Zeminy s příměsí vápna
• Zeminy upravené struskou (ZS)
• Zeminy upravené silničním pojivem (ZH)
• Zeminy upravené popílkem (ZP) 

16



Podkladní vrstvy stmelené hydraulickým pojivem

Prolévané podkladní vrstvy - vrstvy tvořené kamennou 
kostrou prolitou výplňovou směsí pojiva (s částečným 
nebo úplným zaplněním mezer) a vibračně zhutněné.

• vibrocem (cementový makadam) – kostra z hrubého 
kameniva plně prolitá cementovou maltou, která se do 
kostry zavibruje. Lze použít i jako krytovou vrstvu.

• štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM) –
obdobná technologie jako vibrocem, ale zavibruje se 
menší množství cementové malty. Lze použít i jako 
krytovou vrstvu.

• kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí (KAPS) –
kostra z hrubého kameniva prolitá popílkovou suspenzí 
(někdy s přídavkem cementu) s následným 
zavibrováním
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Podkladní vrstvy stmelené hydraulickým pojivem
Hutněné vrstvy – výroba v mísících centerch, pokládka se 

nesmí provádět při dlouhodobém dešti a teplotách nižších 
než 0°C. Při pokládce dvou vrstev musí být druhá vrstva 
položena do tří hodin po položení první vrstvy, aby došlo ke 
spojení vrstev.

• stabilizace pojivem
• podkladový beton – vrstva čerstvého betonu je hutněna 

povrchovou vibrací
• válcovaný beton – cementobetonová směs se hutní válci. 

Lze použít i jako krytovou vrstvu. Nutno zřizovat spáry, jinak 
hrozí kontraktační trhliny.

• mezerovitý beton – beton s předepsanou mezerovitostí 
v zatvrdlé směsi, je schopen odvádět prosáklou vodu 
(plošná drenáž)

• kamenivo zpevněné pojivem – směs kameniva přírodního 
nebo umělého stmelená pojivem
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Podkladní vrstvy stmelené živičným pojivem
Prolévané podkladní vrstvy - vrstvy tvořené 

kamennou kostrou prolitou výplňovou směsí 
pojiva (s částečným nebo úplným zaplněním 
mezer) a vibračně zhutněné.

• penetrační makadam (PM) – kamenná kostra 
prolitá asfaltem a posypaná drobným výplňovým 
kamenivem. 

• vsypný makadam (VM) – místo prolití a posypu 
se použije na povrch kamenné kostry obalované 
kamenivo.

Lze je použít i jako krytovou vrstvu pro dopravně 
málo zatížené nebo provizorní komunikace.
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Asfaltové vrstvy vozovek
Tvoří vrchní část konstrukce netuhé vozovky, která je vystavena:

– přímo svislým a tangenciálním účinkům vozidel a ty přenáší do dalších vrstev 
konstrukce

– působení atmosférických a klimatických vlivů

• Hutněné asfaltové směsi  - třífázový systém tvořený pevnou fází (kostra 
kameniva) kapalnou fází (asfaltové pojivo) a plynnou fází (vzduchové 
mezery). 
Kamenivo vytváří kostru celé směsi a přenáší dopravní zatížení tím, že se 
jednotlivá zrna vzájemně dotýkají a zakliňují do sebe.
Asfalt vytváří na kamenivu film, který jednotlivá zrna spojuje (stmeluje 
dohromady). 
Mezerovitost směsi (plynná fáze) je pak ovlivněna návrhem křivky zrnitosti 
kostry kameniva a obsahem pojiva. Jak už název napovídá, hutněné 
asfaltové vrstvy se po rozprostření na vozovce hutní vhodným způsobem 
tak, aby bylo dosaženo požadované mezerovitosti a míry zhutnění. 

• Lité asfaltové směsi (LA) - dvoufázový systém tvořeným pevnou fází 
(kamenivem) a kapalnou fází (asfaltovým pojivem). Obsah pojiva je zvolen 
tak, aby v horkém stavu byly všechny mezery směsi kameniva vyplněny a 
ještě zůstal malý přebytek pojiva. Na rozdíl od hutněných směsí, kde 
zatížení přenáší kostra kameniva, je u litých asfaltů zatížení přenášeno 
hlavně kapalnou fází (asfaltem) a kamenivo má funkci plniva. Lité asfalty tak 
nevyžadují hutnění, jen se ručně nebo strojně rozprostírají.

20



Asfaltové postřiky
Jsou to tenké vrstvy asfaltového pojiva, naneseného na povrch obrusné 
či jiné konstrukční vrstvy.
Používají se při výstavbě a opravách k dosažení požadovaného spojení 
jednotlivých konstrukčních vrstev. 
Při údržbě pozemních komunikací k prodloužení životnosti a pro 
dosažení krátkodobé bezprašnosti krytu. 
• Infiltrační postřik (PI) – pomocná úprava pro zlepšení vlastností 

konstrukční vrstvy před zhotovením další vrstvy, nebo jako 
samostatná úprava pro prodloužení životnosti, nebo pro dosáhnutí 
krátkodobé bezprašnosti krytu pozemní komunikace. Infiltrační 
postřik slouží k proniknutí pojiva do otevřené struktury konstrukční 
vrstvy. 

• Spojovací postřik (PS) – slouží k dosažení spojení (přilepení) 
asfaltových konstrukčních vrstev. 

• Regenerační postřik (PR) – úprava pro zamezení vzniku a šíření 
plošných poruch z důvodů stárnutí pojiva nebo nedostatku maltové 
složky v obrusné vrstvě vlivem provozu nebo klimatických podmínek. 
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Asfaltové nátěry
Nátěr je povrchová úprava vytvořená z vrstvy pojiva nanesené na povrch 

vozovky pomocí rozstřikovače pojiva a z vrstvy kameniva nanesené 
na pojivo pomocí podrťovače. Používají jako technologie údržby.

• Jednovrstvý nátěr (JV) - postupné nanesení jedné vrstvy pojiva a 
jedné vrstvy kameniva. 

• Jednovrstvý nátěr s dvojitým podrťováním (JVD) - postupné 
nanesení jedné vrstvy pojiva a dvou vrstev kameniva, přičemž druhá 
vrstva kameniva obsahuje jemnější frakci. 

• Dvojvrstvý nátěr (DV) - postupné nanesení vrstvy pojiva a vrstvy 
kameniva následované druhou vrstvou pojiva a druhou vrstvou 
kameniva jemnější frakce.

• Dvojvrstvý nátěr s obráceným podrťováním (DVI) - postupné 
nanesení první vrstvy pojiva a první vrstvy kameniva jemnější frakce, 
následované druhou vrstvou pojiva a druhou vrstvou kameniva 
hrubší frakce.

• Jednovrstvý nátěr s předdrťováním (JVP) - položení hrubší frakce 
kameniva (předdrťování) následované nátěrem jako částí procesu.
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Emulzní kalové vrstvy 
Je to směs kameniva, vápna nebo cementu, asfaltové emulze, vody a přísad. 

Na povrch vrstvy vozovky se pokládá za studena. Po vyštěpení asfaltové 
emulze a konsolidaci vrstvy je možno vrstvu ihned užívat silničním 
provozem. Kalová vrstva se pokládá v jedné nebo více vrstvách.

Vhodné pro opravy, údržbu a prodloužení životnosti stávající vozovky, kdy na 
povrchu vytváří tenkou souvislou vrstvu v tloušťce 4 až 20 mm (odvíjí se od 
použitého maximálního zrna kameniva). Hodí se zejména při opravách krytů 
vozovek, které jsou postižené korozí povrchu, jemnými nepravidelnými 
trhlinami, sníženými protismykovými vlastnostmi případně vysokou 
hlučností. 

• Emulzní kalový zákryt (EKZ) – tenká kalová vrstva, která je provedena při 
použití nemodifikované asfaltové kationaktivní emulze a kameniva s 
maximální velikostí zrna D ≤ 4 (5) mm; tloušťka provedené úpravy zpravidla 
nepřesahuje maximální velikost zrna o více než 25 %. 

• Emulzní mikrokoberec (EMK) - kalová vrstva, která je provedena při použití 
modifikované asfaltové kationaktivní emulze a minimálně dvou frakcí 
kameniva (maximální velikost zrna zpravidla D ≤ 11 mm); tloušťka 
provedené úpravy zpravidla nepřesahuje maximální velikost zrna o více než 
50 %.
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Cementobetonové kryty vozovek
Výhody
• vhodné pro těžce zatížené průmyslové a jiné plochy (silnice a 

dálnice, letištní dráhy 
• vysoká únosnost, 
• dlouhá životnost (35 let a více), 
• vysoká odolnost proti trvalým deformacím, 
• odolnost proti účinkům olejů a pohonných hmot, 
• dobré optické vlastnosti (v závislosti na délce tunelu a jasu 

osvětlení uspořit až 35 % nákladů na elektrický proud), 
• nehořlavé – nezbytné do tunelů, 
• možnost vytvoření různých textur 

povrchu a tím ovlivnění emisí hluku 
až na úroveň asfaltových povrchů, 

• z hlediska celoživotních nákladů 
výhodnější než vozovky asfaltové 
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Cementobetonové kryty vozovek
Nevýhody
• povrch je narušen spárami, 
• nelze připustit zatížení ihned po jejich dohotovení, 

dlouhá technologická doba tuhnutí, 
• obtížnější oprava, v dnešní době využitím „zrychlených 

betonů“ lze opravy provést do 3 dnů 
• odolnost proti rozmrazovacím solím a střídavým 

účinkům mrazu a vody není dokonalá
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Cementobetonové kryty vozovek
Podle vyztužení: 
• nevyztužený cementobetonový kryt se spárami -

příčné spáry s trny nebo bez trnů
• vyztužený se spárami - desky vyztužené v 

podélném i příčném směru, příčné spáry obvykle s 
kluznými trny

• spojitě vyztužený cementobetonový kryt CRCP -
cementobetonový kryt se souvislou podélnou 
výztuží bez příčných spár 

• spojitě vyztužený cementobetonový podklad 
CRCR - betonová vrstva se souvislou podélnou 
výztuží bez mezilehlých spár s množstvím oceli 
nižším, než má CRCP. Je překryta asfaltovou 
obrusnou vrstvou. 
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Cementobetonové kryty vozovek
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Kryty z dlažeb a dílců
Dlažba
• z přírodního kamene
• z betonu
• z konglomerovaného kamene (směs kameniva a syntetické pryskyřice)
Dlažební prvky se kladou na podkladní vrstvy do pískového nebo maltového 

lože.

Silniční dílce (panely) se používají pro dočasné vozovky a dopravní plochy, pro 
staveništní komunikace, objížďky apod. Silniční dílec je prefabrikát ze 
železobetonu obdélníkového nebo lichoběžníkového tvaru o rozměrech 
nejméně 2000 mm x 1000 mm až 3000 mm a tloušťce 150 až 
180 mm. Dílce se kladou jeřábem do písku nebo směsi drobného kameniva 
cementu a popílku.

Vegetačních dílce vytváří zpevněnou plochu, ale cca 50% jeho plochy je 
tvořeno humusem a vegetací z různých travin. Užívá se na příjezdech ke 
garážím a na zpevněná travnatá parkoviště. Pravidelné pojíždění povrchu 
zastoupí sekání trávy. Přesto tyto plochy vyžadují údržbu, sekání trávy, 
hnojení a také obnovu humusu, případně obnovu plochy s novým 
položením vegetačních tvárnic.

28



Klimatické podmínky podle TP 170:
• Pro posouzení účinku mrazu na vozovku a podloží se stanovuje 

charakteristická hodnota indexu mrazu podle tabulky B.1 nebo mapy v 
obrázku B.1 ČSN 73 6114. Návrhová hodnota indexu mrazu se zvyšuje 
nebo snižuje podle článků B.2 až B.4 ČSN 73 6114.

• Pro návrh cementobetonových krytů se stanovuje průměrná roční 
teplota vzduchu podle přílohy A 
ČSN 73 6114.

• Návrhová teplota asfaltových vrstev vozovky se pro navrhování vozovek 
stanovuje na 15 °C (teplota asfaltových vrstev je vyšší než průměrná 
teplota vzduchu). 
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Klimatické podmínky podle TP 170:
Požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev NETUHÉ vozovky 

včetně podloží z nenamrzavých materiálu
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Klimatické podmínky podle TP 170:
Požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev TUHÉ vozovky 

včetně podloží z nenamrzavých materiálu
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Navrhování vozovek podle katalogu umožní návrh vozovek pro běžný 
silniční provoz na podloží rozděleném do tří typů a s použitím 
normovaných vrstev vozovek. Katalog vozovek je součástí TP 170.

Typy podloží vozovky použité v katalogu v TP 170:
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Vzorová řešení konstrukce vozovky



Vzorová řešení konstrukce vozovky
• Požadované minimální moduly přetvárnosti podloží vozovky a

nestmelených vrstev vozovky před pokládkou následné
konstrukční vrstvy vozovky v závislosti na jejich tloušťce a modulu
přetvárnosti pod ní ležící vrstvy podle TP 170:

a) Ochranná vrstva
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1) Platí pro vozovky a konstrukce v návrhové úrovni porušení D2 a 

D1 ve třídě dopravního zatížení VI.



Vzorová řešení konstrukce vozovky
• Požadované minimální moduly přetvárnosti podloží vozovky a

nestmelených vrstev vozovky před pokládkou následné
konstrukční vrstvy vozovky v závislosti na jejich tloušťce a modulu
přetvárnosti pod ní ležící vrstvy podle TP 170:

b) Podkladní vrstva
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1) Platí pro vozovky a konstrukce v návrhové úrovni porušení D2 a 

D1 ve třídě dopravního zatížení VI.



Postup při návrhu vozovky podle katalogu v TP 170 – příklad 
katalogového listu:
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návrhová úroveň
porušení D0

vozovka tuhá

třída dopravního zatížení

požadovaný modul přetvárnosti v MPa

typ podloží



Postup při návrhu vozovky podle katalogu v TP 170 – příklad 
katalogového listu:
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návrhová úroveň
porušení D1

vozovka netuhá

třída dopravního zatížení

požadovaný modul přetvárnosti v MPa

typ podloží



Postup při návrhu vozovky podle katalogu v TP 170 – příklad 
katalogového listu:
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návrhová úroveň
porušení D1

vozovka dlážděná

třída dopravního zatížení

požadovaný modul přetvárnosti v MPa

typ podloží



Specifická řešení konstrukce vozovky

• Při návrhu konstrukce vozovky pro jiná kolová zatížení, při detailní analýze
všech vnějších vlivů a při optimalizaci s ohledem na konkrétní podmínky
stavby zejména ve stádiu realizační dokumentace je možno použít
návrhovou metodu dle TP 170.

• Návrhová metoda umožní zavádění nových vrstev a konstrukčních
uspořádání, podporuje a rozvíjí požadavky obsažené v připravovaných
evropských normách a umožní transfer zahraničních technologií.

• Charakteristiky podloží vozovky a vrstev vozovek je možno stanovit
laboratorním měřením použitých materiálů nebo polním měřením vrstev
se zohledněním variability charakteristik.

• Umožňuje analyzovat vozovku ve všech stadiích stavby, užívání a oprav.
Umožňuje také za podmínek uvedených v textu využít i jiné výpočtové
modely a modely porušování.
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