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Anotace 

Práce se zabývala srovnáním staré normy ČSN 73 3050 Zemní práce a nové normy 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Tato 

problematika je součástí kaţdého inţenýrskogeologického průzkumu, protoţe těţitelnost 

ovlivňuje realizaci zemních prací. Jednoznačně ovlivňuje technologii prováděných 

zemních prací, ale také jejich náklady. Bylo zjištěno, ţe se třídy těţitelnosti hornin staré a 

nové normy prolínají v následně uvedených intervalech. Třídy těţitelnosti 1, 2, 3abc, 4abc 

odpovídá nově zaváděné třídě I. Třídy těţitelnosti 3de, 4def, 5 odpovídají nově zaváděné 

třídě II. A třídy těţitelnosti 6, 7 odpovídají nově zaváděné třídě III. 

Klíčová slova: těţitelnost hornin, zemní práce, skalní horniny, zeminy 

 

 

Summary 

 The thesis dealt with a comparison of the old standard ČSN 73 3050 Earthworks 

and the new standard ČSN 73 6133 Design and implementation of earth body of 

communication over land. This problem is part of every engineering geological survey, 

because a workability of rocks affects the implementation of the earthworks. It clearly 

influences the technology of performed earthworks but also their costs. It was found that 

the classes of workability of old and new standards blend in those intervals thereafter. 

Workability classes 1, 2, 3abc, 4abc belong to the new workability class I. Workability 

classes 3de, 4def, 5 correspond to the new class II. And finally classes of workability 6, 7 

belong to the new workability class III. 

Keywords: workability of rocks, earthworks, solid rock, soil 
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Vysvětlivky 

IC – Index konzistence – „číselné vyjádření konzistence, ta se definuje jako stav soudrţné 

zeminy v závislosti na vlhkosti“. (Marschalko, Müllerová; 1999) 

IP – Index plasticity – udává mnoţství vody, o které se musí zemina obohatit, aby přešla 

z vlhkosti na mezi plasticity do vlhkosti na mezi tekutosti. (Hulla, Turček; 1998) 

ID – relativní hustota (index ulehlosti) – popisuje stav horniny (kyprý, středně ulehlý, 

ulehlý) na základě maximální a minimální pórovitosti horniny. (Mencl; 1996) 

wn – vlhkost zeminy – poměr hmotnosti vody k hmotnosti pevné fáze horniny. 

wp – mez plasticity – konzistenční stav mezi pevným a plastickým stavem horniny. 

σc – pevnost v prostém tlaku - je největší zatíţení, které je vztaţeno na jednotku původního 

průřezu zkušebního tělesa. (Mencl; 1996) 

Pouţití barev v kapitole Terminologie je následující: hnědá barva – ČSN 73 3050 

         růţová barva – ČSN 73 6133 

Pouţití barev v kapitole Analýza norem je následující: červená - IC 

                       modrá - IP 

              zelená - ID 

            fialová – velikost zrn 

ceníková cena (c) – orientační poloţková cena, která slouţí na začátku výběrového řízení 

projektantovi (investorovi) k odhadu ceny realizace zemních prací 

obvyklá cena (o) – skutečná, realizační, poloţková cena, která je určena na konci 

výběrového řízení zemních prací 

Značení tříd těţitelnosti – „stará norma“ ČSN 73 3050 Zemní práce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

         „nová norma“ ČSN 73 6133  Návrh a  provádění  zemního tělesa 

          pozemních komunikací: I, II, III 
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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je srovnání norem, které se zabývají těţitelností hornin. 

Těţitelnost hornin je důleţitá vlastnost hornin, která závisí na odporu, který klade hornina 

vůči rozpojení, a na dalších okolnostech, jako je ulpívání (lepivost) horniny na pracovních 

pomůckách, nakypření horniny a odpor horniny při jejím nakládání a vyklápění. Mírou 

těţitelnosti je mnoţství práce, potřebné na vykonání uvedených činností.  

V současné době existuje v odborné veřejnosti problém vyplývající z aplikace starších 

norem a norem nové zaváděných. Proto má navrhované téma praktické vyuţití. 

Práce se zabývá srovnáním staré normy ČSN 73 3050 Zemní práce a nové normy ČSN 

73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.  

Tato problematika je součástí kaţdého inţenýrsko-geologického průzkumu, protoţe 

těţitelnost ovlivňuje realizaci zemních prací. Jednoznačně ovlivňuje technologii 

prováděných zemních prací, ale také jejich náklady. 
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2. Terminologie 

V 1. podkapitole jsou vypsány veškeré termíny, i s jejich definicemi, které se vyskytují 

v normě ČSN 73 3050. Následuje podkapitola s vypsanými pojmy (opět i s definicemi) 

z normy ČSN 73 6133 a na závěr této kapitoly se nachází podkapitola se srovnáním obou 

norem z hlediska terminologie. 

2.1. Terminologie staré normy – ČSN 73 3050 Zemní práce 

Tato norma obsahuje 45 termínů uvedených na začátku v první velké kapitole 

„Názvosloví“, číslovaných od 1 do 45. Barevně (hnědě) jsou označeny ty termíny, které se 

s určitou podobností a souvislostí nacházejí v normě ČSN 73 6133 a věnuje se jim 

podkapitola 2.3. Porovnání norem ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133 z hlediska terminologie. 

Norma obsahuje tyto termíny s definicemi: „Hornina – zpevněná nebo nezpevněná 

směs zrn jednoho nebo více minerálů, případně směs minerálů a úlomků starších hornin“; 

„Pevná hornina – zpevněná hornina charakterizovaná pevností pro skalní a poloskalní 

horniny podle ČSN 73 1001“; „Zemina – nesoudrţná nebo soudrţná nezpevněná lehko 

rozpojitelná hornina“; „Zemní práce – práce, které se zaobírají rozpojováním hornin, 

přemísťováním výkopků, případně sypaniny, jejich sypáním, včetně jejich případného 

zhutňování nebo jiného zpevňování a jinými úpravami souvisejícími s těmito prácemi“; 

„Zemní objekt – stavební dílo, které je výsledkem zemních prací. Zemní objekty se podle 

způsobů jejich budování (odebráním nebo hromaděním výkopků, příp.sypaniny) třídí na: 

                                                           a) výkopy,  

                                                   b) sypané konstrukce“ (Hofmanová, Motlík;  

1986) 

„Vykopávka – rozpojení horniny, odebrání výkopku s jeho odhozením nebo naloţením 

na dopravní prostředek“; „Těžení sypaniny – vykopávka na získání sypaniny“; „Výkop – 

zemní objekt, který se tvaruje vykopávkou se současným vytvářením svahu a dna s jejich 

případným urovnáním a vroubením“; „Výkopek – hornina rozpojená vykopávkou“; 

„Výkopiště – místo vykopávky“; „Úroveň vodorovného přemístění výkopku –  

                                                                        a) u odkopávek, překopávek, jam a 

šachet: vodorovná rovina přeloţená nejniţším bodem na průsečnici stěn výkopu s terénem, 
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b) u rýh a hloubených zářezů: dopravní 

plocha pro vodorovné přemístění, 

c) u všech hloubených výkopů také 

plocha, na kterou se výkopek 

odhazuje“ (Hofmanová, Motlík; 1986) 

„Odkopávka – vykopávka nad úrovní vodorovného přemístění výkopku“; 

„Prokopávka – odkopávka, která se dělá přibliţně napříč terénní vlnou a je 

charakterizována přístupem dopravních prostředků jen z jedné nebo ze dvou stran. 

Poznámka: Z technologického hlediska se za prokopávky považují i dále 

vyjmenované vykopávky pod úrovní vodorovného přemístění výkopků: vykopávky 

pro silniční a železniční zářezy (i při mimoúrovňovém křížení), vykopávky pro 

silniční a letištní vozovky a vykopávky silničních a železničních příkopů.“ 

(Hofmanová, Motlík; 1986) 

„Hloubení – vykopávka pod úrovní vodorovného přemístění výkopku“; „Hloubený 

výkop – výkop, který je výsledkem hloubení. Podle tvaru se hloubené výkopy dělí na:  

                            a) jámy, 

         b) hloubené zářezy, 

         c) rýhy, 

         d) šachty“ (Hofmanová, Motlík; 1986) 

„Jáma – hloubený výkop, který není šachtou a jehoţ půdorys má šířku více neţ 2 

metry a hodnotu poměru délky k šířce dna
2)

 menší neţ 6“; „Stavební jáma – jáma určená 

k umístění stavebního objektu nebo jeho částí“; „Odpadová jáma – hloubený výkop určený 

k podzemní skládce odpadu (kamení, pařezů, apod.)“; „Hloubený zářez – hloubený výkop, 

který není šachtou a jehoţ půdorys má šířku více jak 2 m a hodnotu poměru délky k šířce 

dna 
2
) aspoň 6. 

Poznámka: Podle účelu rozeznáváme například hloubené zářezy na základy, na 

podzemní vedení, na koryta, apod.“ (Hofmanová, Motlík, 1986) 

 
2
) při hloubeném výkopu s půdorysem dna ve tvaru rovnoběţníku jsou délkou a šířkou 

půdorysu dna skutečná délka a šířka. Při hloubených výkopech s půdorysem dna jiného 

tvaru neţ tvaru rovnoběţníku je délkou nejdelší ze spojnic středů stran, nebo při lichém 

počtu vrcholů mnohoúhelníka nejdelší ze spojnic středů stran s vrcholy; šířkou je průměrná 

šířka vypočítaná jako podíl plochy půdorysu dna výkopu a jeho délky. 
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„Rýha – hloubený výkop, který není šachtou a jehoţ půdorys má šířku nejvíce 2 m. 

Za rýhy se nepovaţují silniční a ţelezniční příkopy“; „Šachta – hloubený výkop, jehoţ 

plocha půdorysu nepřesáhne 36 m
2
 a jehoţ nejvyšším rozměrem je hloubka měřená v jeho 

ose jako závislá vzdálenost dna od průsečíku s úrovní vodorovného přemístění“; „Zemník 

– výkopiště určené k získávání sypaniny“; „Sypání – souhrn prací na výsypce při budování 

sypané konstrukce nebo při skládce výkopku. 

Poznámka: Obvykle zahrnuje i rozprostírání zarovnávání do vrstev, příp. 

zhutňování.“ (Homfmanová, Motlík, 1986) 

„Sypaná konstrukce – zemní objekt budovaný sypáním (příp. včetně zabezpečení 

jeho stability zhutňováním, přídavnými tmely, vyztuţením, vloţkami, drenáţemi, apod.)“; 

„Sypanina – materiál určený na budování sypané konstrukce (například výkopek, rubanina 

z tunelů a dolů, odpadní materiál z průmyslu, škvára nebo troska)“; „Výsypka – místo 

sypání sypaniny“; „Násyp – sypaná konstrukce vybudovaná na povrchu území“; „Zásyp – 

sypaná konstrukce, která vyplňuje prostory pod úrovní povrchu terénu“; „Obsyp – násyp 

nebo zásyp určený na ochranu stavebních konstrukcí“; „Vodorovné přemístění výkopku – 

přemístění výkopku do výkopiště do místa jeho uloţení s vyloţením z dopravního 

prostředku a s jeho rozhrnutím, je-li to pro dopravu nevyhnutelné“; „Svislé přemístění 

výkopku – zdvihnutí výkopku z místa umístění na výškovou úroveň vodorovného 

přemístění výkopku“; „Pracovní hladina vody – hladina podzemní vody ve výkopišti 

v čase vykopávání zemních prací. Rozlišuje se: a) návrhová pracovní hladina vody, 

                              b) skutečná pracovní hladina vody“  

(Hofmanová, Motlík, 1986) 

 

„Svislé přemístění výkopku – zdvihnutí výkopku z místa umístění na výškovou 

úroveň vodorovného přemístění výkopku“; „Pracovní hladina vody – hladina podzemní 

vody ve výkopišti v čase vykopávání zemních prací. Rozlišuje se: a) návrhová pracovní 

hladina vody, 

                                                                 b) skutečná pracovní  

hladina vody“ (Hofmanová, Motlík; 1986) 

„Svahování – zemní úprava tvaru trvalých svahů se sklony strmějšími neţ 1:5 

(obyčejně přemístění sypaniny na vyrovnávání prohlubní na svahu)“; „Úprava pláně – 

zemní úprava tvaru plochy území se sklonem do 1:5“; „Hutnění – zemní práce, kterou se 
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sniţuje pórovitost zeminy nebo sypaniny (válcováním, obíjením, střásáním, přelíváním 

apod.) na zvýšení jejich odolnosti proti vlivům zatíţení nebo povětrnosti“; „Roubení – 

dočasná stavební konstrukce, která chrání stěny výkopu proti sesuvu“; „Pažení – plochá 

výplň roubení, která je v přímém styku se zeminou“; „Záporové roubení – roubení 

charakterizované paţením, sestávajícím se z dřevěných (vodorovných) nebo ocelových 

(svislých) paţin zatahovaných do vetknutých, rozepřených nebo kotvených zápor, 

nejčastěji ocelových (I – nosníky), beraněných nebo vkládaných do vrtů“; „Nakypření – 

přírůstek objemu horniny oproti původnímu stavu vzniklý jejím rozpojením; vyjadřuje se 

poměrem objemu nakypřené horniny a jejím objemem v původním stavu“; „Kulturní 

vrstva půdy – vrchní část půdy tvořená z ornice a podorničí“; „Ornice – vrchní část 

kulturní vrstvy půdy, která se soustavně kaţdoročně přeorává, mechanicky kypří a jinak 

polnohospodářsky upravuje. Při trvalých travních porostech je to vrchní část intenzivně 

překořeněné půdy“; „Podorničí – část genetického horizontu, kde se projevuje biologické 

oţivení“; „Skládka výkopku – prostor, kde je uloţený účelově nevyuţitý výkopek“; 

„Trvalá skládka výkopku – skládka výkopku, který není určený k dalšímu vyuţití“; 

„Dočasná skládka výkopku – skládka výkopku určeného k dalšímu vyuţití“. (Hofmanová, 

Motlík; 1986) 
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2.2. Terminologie nové normy – ČSN 73 6133 Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací 

Tato norma uţívá termíny a definice podle ČSN 73 6100-1 a ČSN EN 14475. Pro své 

účely norma doplňuje následující termíny a definice. (Kleinová, 2010) Terminologii se 

norma věnuje ve své třetí kapitole s názvem „Termíny a definice“. Kapitola „Termíny a 

definice“ se dělí do 6 podkapitol. Barevně (růţově) jsou označeny termíny, které mají 

nějakou souvislost s normou ČSN 73 3050. 

2.2.1. Zeminy a kamenité sypaniny 

Zde jsou popsány pojmy a jejich definice z první podkapitoly „Zeminy a kamenité 

sypaniny“: „jemnozrnná zemina - zemina obsahující zrna menší neţ 0,063 mm v mnoţství 

větším neţ 35 %; při větším obsahu jílovitých částic « 0,002 mm) má plastické chování; 

podle tabulky A.1 (v příloze A) se jedná o třídy F1 aţ F8“; „hrubozrnná zemina - zemina 

obsahující zrna menší neţ 0,063 mm v mnoţství menším neţ 35 %; převaţující frakce 

0,063 mm aţ 2,0 mm (písčitá - S) nebo 2,0 mm aţ 60 mm (štěrkovitá - G) určuje hlavní 

název zeminy podle tabulky A.1“; „Spraš - jemnozrnná zemina eolického původu 

kvartérního (pleistocenního) stáří, s převládajícím obsahem převáţně křemitých zrn 

prachové frakce (0,002 mm aţ 0,06 mm), obvykle makropórovitá; je zpravidla ţlutohnědá 

aţ světlehnědá; obvykle přítomný CaC03 (lze prokázat např. zředěnou HCl) bývá vyloučen 

v podobě konkrecí (cicvárů); v přirozených odkryvech vytváří svislé stěny s hranolovitou 

odlučností; bývá nevrstevnatá, rozdělená půdními horizonty na stratigrafické horizonty“; 

„sprašová hlína - zemina zpravidla nevápnitá, vzhledem podobná spraši; sprašová hlína 

vzniká převáţně vyluhováním spraše sráţkovou vodou; ve většině případů bývá sprašová 

hlína produktem svahových, popř. dalších pedogenetických procesů“; „kamenitá sypanina 

- sypanina vzniklá rozrušením (těţbou) skalní horniny; rozlišuje se kamenitá sypanina z 

tvrdých a měkkých skalních hornin; zvláštním případem kamenité sypaniny je hlušinová 

sypanina“; „vátý písek - stejnozrnný písek (eolického původu) s převáţně kulovitým 

tvarem zrna, s číslem nestejnozrnnosti menším neţ 5“; „zemina upravená - zemina 

upravená příměsí pojiva, popř. mechanicky mísením s jinou granulometricky odlišnou 

zeminou; touto úpravou se dosáhne lepších mechanických vlastností zeminy a lepší 

zpracovatelnosti“; „zemina upravená cementem (ZC) - směs vyrobená podle ČSN EN 
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14227-10“; „zemina upravená vápnem (ZV) - směs vyrobená podle ČSN EN 14227-11“; 

„zemina upravená struskou (ZS) - směs vyrobená podle ČSN EN 14227-12“; „zemina 

upravená hydraulickými silničními pojivy (ZH) - směs vyrobená podle ČSN EN 14227-

13“; „zemina upravená popílkem (ZP) - směs vyrobená podle ČSN EN 14227-14“ 

Poznámka: Pokud se nespecifikuje druh pojiva, směs je možno označovat jako Z. 

(Kleinová; 2010) 

Podkapitola, která patří pod „Zeminy a kamenité sypaniny“ s názvem „Smyková 

pevnost zeminy“ obsahuje tyto termíny a definice: „totální smyková pevnost - pevnost 

zeminy za neodvodněných podmínek (zahrnuje i vliv pórového tlaku)“; „efektivní 

smyková pevnost - pevnost zeminy za odvodněných podmínek (pórový tlak u = O)“; 

„vrcholová smyková pevnost - největší smykové napětí přenesené zeminou; bývá 

mobilizována přibliţně při 1 % přetvoření (posun řádově jednotky mm)“; „kritická 

(koncová) smyková pevnost - pevnost při konstantním smykovém a normálovém napětí a 

při konstantní vlhkosti; dochází k ustálení objemových změn; kritická pevnost je 

mobilizována přibliţně při 10 % přetvoření (posun řádově desítky mm)“; „reziduální 

smyková pevnost - nejmenší smyková pevnost při velkém přetvoření zeminy přibliţně 1 

000 % (posun řádově v m); pouţívá se pouze u jílovitých zemin“ (Kleinová, 2010) 

2.2.2. Druhotné suroviny 

Pojmy a definice druhé podkapitoly „Druhotné suroviny“: „druhotná surovina - 

vedlejší produkt výrobního procesu, popř. rozrušený stavební materiál vzniklý fyzickou 

likvidací stavebních konstrukcí, pouţitelný jako sypanina v původním a nebo upraveném 

stavu; příkladem druhotné suroviny je popílek, hlušina, struska, materiály vybourané při 

opravách a rušení vozovek, popř. i pozemních staveb“; „popílek - nerostný tuhý zbytek 

vznikající při vysokoteplotním spalování tuhých paliv v roštových kotlích (létavý popílek  

jemnější frakce popílku, popel, popř. struska), dále produkt vznikající při fluidním 

spalování mletého uhlí s příměsí vápence při niţších teplotách (850 Oe), dále popílkový 

stabilizát (vlhčená směs popílku a popela s pojivem)“; „hlušinová sypanina - odpadová 

hornina získaná při raţení důlních děl, při dobývání a úpravě rudy, nerudných surovin a 

uhlí; podle místa zdroje se dělí na důlní, úpravnickou a odvalovou; obvykle obsahuje určité 
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mnoţství uţitkových nerostů“; „spalitelné látky v hlušině - hořlavé (uhelné) součásti 

hlušiny, které se dají laboratorně odstranit ţíháním tak, ţe se převedou do plynného stavu.  

Poznámka: Zbytky dřeva (výdřevy) v hlušině se považují ve smyslu této normy za 

cizorodé částice, nikoli za spalitelné látky. (Kleinová; 2010) 

„zápar hlušiny - samovolné postupné zvyšování vnitřní teploty uhelné hlušinové 

sypaniny, které vede k jejímu samovznícení“; „samovznícení hlušiny - proces, kdy 

uhelná hlušinová sypanina s vyšším obsahem spalitelných látek dosáhne vlivem oxidačních 

a jiných procesů zápalnou teplotu“ (Kleinová; 2010) 

2.2.3. Zemní těleso 

Ve třetí podkapitole s názvem „Zemní těleso“ se nacházejí tyto termíny a definice: 

„zemní těleso - součást pozemní komunikace, tvořící spodní stavbu vozovky v kontaktu s 

terénem; zemní těleso je tvořeno z násypu nebo ze zářezu (včetně svahů)“; „zářez - zemní 

těleso vzniklé vytěţením a odstraněním rostlé zeminy (horniny) do úrovně zemní pláně“; 

„násyp - zemní těleso vytvořené nasypáním a zhutněním zeminy nebo horniny do 

předepsaných rozměrů, včetně úpravy svahů a zemní pláně“; „odřez - zemní těleso, které je 

v příčném řezu po jedné straně zářezem a po druhé násypem“; „výška násypu - výškový 

rozdíl mezi hranou koruny pozemní komunikace a patní čarou násypového svahu před 

provedením zaoblení, nebo hranou patního příkopu“; „hloubka zářezu - výškový rozdíl 

mezi patní a temenní čárou zářezového svahu před provedením zaoblení“; „podloží násypu 

- část terénu pod násypem, zpravidla po odstranění orniční vrstvy; podloţí násypu se 

zpravidla omezuje hloubkou, do níţ působí vlivy přitíţení násypem; do zemního tělesa se 

zahrnuje pouze hloubka, do níţ zasahují případné stavební úpravy (např. odvodnění, 

náhrada nevhodné zeminy do stanovené hloubky, úprava zeminy apod.)“; „měkké podloží 

násypu - podloţí charakterizované jemnozrnnými zeminami měkké konzistence (Ic < 

0,5)“; „silně stlačitelné podloží násypu - podloţí násypu, jehoţ vypočítané celkové sedání 

činí více neţ 3 % výšky násypu“; „aktivní zóna (podloží vozovky); AZ - horní vrstva 

zemního tělesa na násypu i v zářezu, o tloušťce zpravidla 0,5 m, do níţ zasahují vlivy 

dopravního zatíţení a klimatické vlivy“; „zemní pláň - plocha uzavírající zemní těleso ve 

styku s vozovkou; tvoří horní líc aktivní zóny“; „parapláň - plocha uzavírající zemní 

těleso ve styku s aktivní zónou; tvoří spodní líc aktivní zóny“; „přechodová oblast; 
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přechod - část zemního tělesa přiléhající k opěře mostu, popř. k přesypanému objektu v 

násypu, do vzdálenosti asi 1,5 násobku výšky násypu (zásypu) od rubu opěry; jedná se o 

oblast, ve které se projevují vlivy nestejného sedání objektu a přilehlé části násypu 

pozemní komunikace; přechod vyţaduje speciální konstrukční řešení, pracovní postupy a 

kontrolu - viz ČSN 736244“; „prostý násyp - násyp ze zeminy získané těţbou (ze zářezu 

nebo ze zemníku) přesunem a zhutněním bez dalších úprav (pojivy, vyztuţením, lehkými 

materiály apod.)“ (Kleinová; 2010) 

„násyp z upravených zemin - zhutněný násyp ze zemin upravených pojivy nebo 

hrubozrnnými zeminami“; „vyztužená zemní konstrukce - násyp, obsyp nebo opěrná 

konstrukce vyztuţená geosynteticky nebo jinými materiály postavena v souladu s ČSN EN 

14475“; „vylehčený násyp - zemní konstrukce vylehčená pouţitím lehkých materiálů 

(např. lehké keramické kamenivo, polystyren, popílek apod.)“; „vrstevnatý násyp - násyp 

sendvičového typu, vybudovaný obvykle pravidelným střídáním vrstev sypanin výrazně 

odlišných vlastností (např. hornin málo pevných a pevných, hornin s velkou stlačitelností a 

malou stlačitelností)“; „technologická vrstva - vrstva sypaniny, která je zpracována (tj. 

uloţena, rozprostřena a zhutněna) v jednom pracovním cyklu“; „poddajná vrstva - vrstva 

sendvičového dvouvrství vrstevnatého násypu, tvořená ze stlačitelnější, poddajnější, 

zpravidla velmi vlhké zeminy, ve které můţe probíhat konsolidace; v dokumentaci stavby 

se označuje písmenem S“; „ztužující vrstva - vrstva sendvičového dvouvrství 

vrstevnatého násypu, tvořená z méně stlačitelné zeminy o vyšší smykové pevnosti, která 

svými vlastnostmi působí jako vrstva drenáţní (konsolidační), popř. vrstva technologické 

úpravy s vyšší smykovou pevností; v dokumentaci stavby se označuje písmenem N“; 

„těsnicí vrstva - vodotěsná vrstva z nepropustného materiálu (zemina, fólie a jiné), která 

brání pronikání podzemní nebo povrchové vody do konstrukce, a tím zamezí neţádoucímu 

zvodnění zemin násypu se ztrátou pevnosti, popřípadě vyluhování škodlivin a jejich 

infiltraci do podloţí a do podzemních vod a nebo do okolí zemní konstrukce“; „izolační 

vrstva - vrstva z inertního materiálu, zabraňující prostupu vzduchu do vrstev hlušinové 

sypaniny“; „vlastní deformace násypu - vertikální stlačení násypu od úrovně podloţí 

nasypu po zemní pláň, způsobené vlastní tíhou a přitíţením vozovkou“ (Kleinová; 2010) 
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2.2.4. Geosyntetika 

Čtvrtou a poměrně krátkou kapitolu zaujímá pojem „Geosyntetika“. Tato malá 

podkapitola obsahuje pouze odkázání na normu ČSN EN 14475 a na zvláštní předpis 

TP 97, kde se pouţité termíny z oblasti geosyntetiky nacházejí. (Kleinová; 2010) 

2.2.5. Speciální konstrukce 

Pátá podkapitola je velice podobná té předchozí. Obsahuje také pouze jeden 

pojem a odkázání na jiné zdroje. Tento termín je „Speciální konstrukce“ a popisuje, 

ţe pouţité termíny z této oblasti jsou obsaţeny v normě ČSN EN 14475 a ve 

zvláštním předpisu TKP 30. (Kleinová; 2010) 
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2.3. Porovnání normy ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133 z hlediska 

terminologie 

2.3.1. Termíny a jejich definice, které obsahuje norma ČSN 73 3050, 

ale neobsahuje je norma ČSN 73 6133:  

Hornina, pevná hornina, zemní práce, vykopávka, těţení sypaniny, výkopek, 

výkopiště, úroveň vodorovného přemístění výkopku, odkopávka, prokopávka, hloubení, 

hloubený výkop, jáma, stavební jáma, odpadová jáma, zemník, sypání, výsypka, zásyp, 

obsyp, vodorovné přemístění výkopku, svislé přemístění výkopku, pracovní hladina vody, 

svahování, úprava pláně, hutnění, roubení, paţení, záporové roubení, nakypření, kulturní 

vrstva půdy, ornice, podorničí, skládka výkopku, trvalá skládka výkopku, dočasná skládka 

výkopku.  

2.3.2. Termíny a jejich definice, které obsahuje norma ČSN 73 6133, 

ale neobsahuje je norma ČSN 73 3050:  

Spraš, sprašová hlína, vátý písek, totální smyková pevnost, efektivní smyková 

pevnost, vrcholová smyková pevnost, kritická (koncová) smyková pevnost, reziduální 

smyková pevnost, druhotná surovina, popílek, spalitelné látky v hlušině, zápar hlušiny, 

samovznícení hlušiny, výška násypu, hloubka zářezu, podloţí násypu, měkké podloţí 

násypu, silně stlačitelné podloţí násypu, aktivní zóna (podloţí vozovky); AZ, zemní pláň, 

parapláň, vyztuţená zemní konstrukce, technologická vrstva, poddajná vrstva, ztuţující 

vrstva, těsnící vrstva, izolační vrstva, geosyntetika, speciální konstrukce.  

2.3.3. Termíny, které jsou uvedeny v obou normách a nesou stejný 

název v kaţdé normě (definice termínů jsou velice podobné):  

ZEMINA – V normě ČSN 73 3050 je ZEMINA popsána jako „nesoudrţná nebo 

soudrţná nezpevněná lehko rozpojitelná hornina“. Norma ČSN 73 6133 popisuje tento 

termín daleko detailněji. Není zde uvedena přímo definice obecného termínu zemina, 

protoţe v této normě je ZEMINA poněkud rozvedena a je zde uveden popis kaţdého druhu 

zeminy (ty druhy, se kterými se můţeme setkat při pracích u staveb pozemních 

komunikací). Jsou to tyto termíny: Jemnozrnná zemina s tímto vysvětlením: „zemina 
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obsahující zrna menší neţ 0,063 mm v mnoţství větším neţ 35 %; při větším obsahu 

jílovitých částic « 0,002 mm) má plastické chování; podle tabulky A.1 (v příloze A) se 

jedná o třídy F1 aţ F8“. Dále je to termín: Hrubozrnná zemina, která se vysvětluje 

následovně: „zemina obsahující zrna menší neţ 0,063 mm v mnoţství menším neţ 35 %; 

převaţující frakce 0,063 mm aţ 2,0 mm (písčitá - S) nebo 2,0 mm aţ 60 mm (štěrkovitá - 

G) určuje hlavní název zeminy podle tabulky A.1“. Norma pokračuje tímto pojmem: 

Zemina upravená s touto definicí: „zemina upravená příměsí pojiva, popř. mechanicky 

mísením s jinou granulometricky odlišnou zeminou; touto úpravou se dosáhne lepších 

mechanických vlastností zeminy a lepší zpracovatelnosti“. Následující druhy zemin jsou 

v normě uvedeny s navzájem si podobnou definicí. Norma ČSN 73 6133 vţdy tyto zeminy 

definuje jako směs vyrobenou podle určité normy. Právě tyto normy jsou jediným rozdílem 

v denních těchto zemin: Zemina upravená cementem (ZC) – ČSN 73 EN 14227-10; 

Zemina upravená vápnem (ZV) - ČSN EN 14227-11; Zemina upravená struskou (ZS) 

- ČSN EN 14227-12; Zemina upravená hydraulickými silničními pojivy (ZH) - ČSN 

EN 14227-13; Zemina upravená popílkem (ZP) - ČSN EN 14227-14. Toto byly 

podobnosti ohledně termínu ZEMINA.  

SYPANINA – Norma ČSN 73 3050 popisuje obecný pojem SYPANINA takto: 

„materiál určený na budování sypané konstrukce (například výkopek, rubanina z tunelů a 

dolů, odpadní materiál z průmyslu, škvára nebo troska)“. Novější norma ČSN 73 6133 

nepopisuje obecně SYPANINU, ale určité druhy sypaniny, se kterými se pracuje při stavbě 

pozemních komunikací. Jsou to tyto dva pojmy: Kamenitá sypanina definována 

následovně: „odpadová hornina získaná při raţení důlních děl, při dobývání a úpravě rudy, 

nerudných surovin a uhlí; podle místa zdroje se dělí na důlní, úpravnickou a odvalovou; 

obvykle obsahuje určité mnoţství uţitkových nerostů“. Druhým pojmem je Hlušinová 

sypanina, která je v novější normě definována takto: „odpadová hornina získaná při raţení 

důlních děl, při dobývání a úpravě rudy, nerudných surovin a uhlí; podle místa zdroje se 

dělí na důlní, úpravnickou a odvalovou; obvykle obsahuje určité mnoţství uţitkových 

nerostů“. 

NÁSYP – Toto je třetí pojem obdobného charakteru, jako předchozí dva termíny, 

aţ na jednu malou odlišnost. Touto odlišností se rozumí to, ţe i nová norma obsahuje 

obecnou definici pojmu násyp. Rozdíl mezi oběma normami spočívá v uvedení dalších  

devíti termínů, které se váţí k pojmu násyp. Jsou to čtyři speciální druhy násypu (uţívané 
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opět u stavby pozemních komunikací), jeden termín, který popisuje deformaci násypu, 

jeden termín popisující výšku násypu a tři pojmy, které se věnují podloţí násypu. Nejdříve 

definice obecného charakteru ze starší normy ČSN 73 3050 – NÁSYP: „sypaná konstrukce 

vybudovaná na povrchu území“. Následují definice, které se nachází v nové normě ČSN 

73 6133 – NÁSYP: „zemní těleso vytvořené nasypáním a zhutněním zeminy nebo horniny 

do předepsaných rozměrů, včetně úpravy svahů a zemní pláně“. Jak uţ bylo napsáno výše, 

norma ČSN 73 6133 obsahuje kromě obecné definice násypu ještě další termíny, které se 

k násypu nějakým způsobem váţí. Prvním termínem ze skupiny speciálních druhů násypů 

je termín Prostý násyp definován takto: „násyp ze zeminy získané těţbou (ze zářezu nebo 

ze zemníku) přesunem a zhutněním bez dalších úprav (pojivy, vyztuţením, lehkými 

materiály apod.)“. Druhým termínem ze stejné skupiny je termín Násyp z upravených 

zemin, který je vysvětlen následujícím způsobem – „zhutněný násyp ze zemin upravených 

pojivy nebo hrubozrnnými zeminami“. Třetí speciální druh násypu je Vylehčený násyp 

s touto definicí: „zemní konstrukce vylehčená pouţitím lehkých materiálů (např. lehké 

keramické kamenivo, polystyren, popílek apod.)“. Čtvrtým a posledním pojmem této 

skupinky je Vrstevnatý násyp, který je definován takto: „násyp sendvičového typu, 

vybudovaný obvykle pravidelným střídáním vrstev sypanin výrazně odlišných vlastností 

(např. hornin málo pevných a pevných, hornin s velkou stlačitelností a malou 

stlačitelností)“. Termín, který vysvětluje deformaci násypu se nazývá Vlastní deformace 

násypu a je vysvětlen tímto způsobem – „vertikální stlačení násypu od úrovně podloţí 

nasypu po zemní pláň, způsobené vlastní tíhou a přitíţením vozovkou“. Dalším pojmem 

vysvětlujícím nějaký parametr násypu je pojem Výška násypu. Výška násypu je 

definována jako „výškový rozdíl mezi hranou koruny pozemní komunikace a patní čarou 

násypového svahu před provedením zaoblení, nebo hranou patního příkopu“. Poslední 

pojmy, které se váţou k pojmu násyp, jsou tři pojmy ze skupiny podloţí násypu. První 

termín ze tří z této skupiny je pojem Podloží násypu. Podloţí násypu se definuje jako 

„část terénu pod násypem, zpravidla po odstranění orniční vrstvy; podloţí násypu se 

zpravidla omezuje hloubkou, do níţ působí vlivy přitíţení násypem; do zemního tělesa se 

zahrnuje pouze hloubka, do níţ zasahují případné stavební úpravy (např. odvodnění, 

náhrada nevhodné zeminy do stanovené hloubky, úprava zeminy apod.)“. Druhým pojmem 

týkající se podloţí násypu a potaţmo násypu je pojem Měkké podloží násypu, které 

norma definuje takto: „charakterizované jemnozrnnými zeminami měkké konzistence (Ic < 
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0,5)“. Posledním termínem jak této skupiny, tak celé kapitoly věnující se násypu je Silně 

stlačitelné podloží násypu, které je popsáno následovně: „podloţí nasypu, jehoţ 

vypočítané celkové sedání činí více neţ 3 % výšky násypu“. (Kleinová; 2010) 

 

2.3.4. Termíny, které jsou v obou normách definovány podobně, ale 

nesou rozdílný název: 

ZEMNÍ OBJEKT = ZEMNÍ TĚLESO – Tento pojem je nezbytně nutný, 

poněvadţ se řadí mezi nejzákladnější pojmy vůbec v oblasti zemních prací. To znamená, 

ţe definice tohoto termínu je nezbytně nutná v obou normách. Výklady tohoto termínu jsou 

sice v kaţdé normě rozdílné, ale z praktického hlediska jsou totoţné. Výklad termínu 

Zemní objekt ve starší normě ČSN 73 3050: „Stavební dílo, které je výsledkem zemních 

prací. Zemní objekty se podle způsobů jejich budování (odebráním nebo hromaděním 

výkopků, příp. sypaniny) třídí na: a) výkopy, 

                               b) sypané konstrukce“ (Kleinová; 2010) 

Výklad termínu Zemní těleso v novější normě ČSN 73 6133 – „Součást pozemní 

komunikace, tvořící spodní stavbu vozovky v kontaktu s terénem; zemní těleso je tvořeno z 

násypu nebo ze zářezu (včetně svahů)“.  

VÝKOP = ZÁŘEZ – Pojem, který je rovněţ velmi podstatný pro zemní práce a je 

to pojem patřící opět do nejzákladnějších. Opět je jediný rozdíl (krom názvu pojmů) ve 

znění výkladu pojmů v jednotlivých normách. Starší norma ČSN 73 3050 definuje termín 

Výkop následovně: „Zemní objekt, který se tvaruje vykopávkou se současným vytvářením 

svahu a dna s jejich případným urovnáním a vroubením“. Naproti tomu výklad termínu 

Zářez v nové normě ČSN 73 6133 zní takto: „zemní těleso vzniklé vytěţením a 

odstraněním rostlé zeminy (horniny) do úrovně zemní pláně“. (Kleinová; 2010) Můţeme 

zde polemizovat o termínu. Hloubený zářez, který je uveden a vysvětlen ve starší normě 

není zařazen v druhé kapitole, kde jsou popsány termíny se stejným názvem a podobným 

výkladem z jednoho prostého důvodu. Důvodem je to, ţe název „Hloubený zářez“ je pouze 

název pro speciální tvar výkopu (hloubeného výkopu – speciální druh výkopu, který 

vzniká hloubením). Není to tedy samostatný pojem (jako např.: Násyp). Navíc definice 

hloubeného zářezu ve starší normě a zářezu v nové normě by se diametrálně lišily. 
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Hloubený zářez má totiţ tuto definici: „hloubený výkop, který není šachtou a jehoţ 

půdorys má šířku více jak 2 m a hodnotu poměru délky k šířce dna) aspoň 6“. Hloubené 

výkopy se dále ve staré normě ještě dělí na jámy, rýhy, šachty a jiţ zmiňované hloubené 

zářezy. Hlavním rozlišovacím kritériem jsou rozměry výkopu.   

2.3.5. Termíny, které nesou v obou normách stejný název i stejnou 

definici 

V normách se takový termín nenachází. 
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3. Rešerše norem 

3.1. Rešerše normy ČSN 73 3050 Zemní práce 

Tato norma, s názvem „Zemní práce“ – všeobecné ustanovení, se pouţívá pro 

navrhování a vykonávání zemních prací při stavebních pracích. Avšak neplatí pro práce 

studnařské, tunelářské, pro báňskou výstavbu v podzemí, pro skrývku a otvírku průmyslné 

těţby nerostů a pro průzkumné práce. (ČSN 73 3050)  

Norma obsahuje celkem 162 samostatných bodů roztříděných do 9 velkých kapitol (viz 

podkapitoly), za těmito kapitolami jsou vypsány dodatky. 

3.1.1. Názvosloví 

I. kapitola se nazývá „Názvosloví“ (body 1 – 45). S názvu uţ vyplývá, ţe se tato kapitola 

zaobírá odbornou terminologií v oblasti zemních prací. Kapitola „Názvosloví“ obsahuje 

celkem 45 odborných pojmů s vysvětlením kaţdého z nich. Podrobněji je terminologii 

věnována kapitola II. „Terminologie“.  

3.1.2. II. Všeobecně 

Následuje II. kapitola s názvem „Všeobecné“ (body 46 – 58). První část této kapitoly se 

jmenuje „Ochrana přírody a sousedních pozemků“. Tato podkapitola obsahuje pouze 

jediný bod (46) a popisuje podmínky, za kterých je moţno provádět zemní práce v 

ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů, přírodních zdrojů stolových minerálních 

vod, aj. Následuje podkapitola „Inţenýrsko-geologický průzkum“, která opět obsahuje 

pouze jediný bod (47). Tento bod popisuje, ţe se geologické poměry zájmového území 

zjišťují inţenýrsko-geologickým průzkumem. Další podkapitolou je „Vytyčování zemních 

prací“, která obsahuje největší počet bodů této kapitoly – 6 (48 – 53). Je zde popsáno, 

podle kterých norem je potřeba postupovat při vytyčování zemních prací, jedná se o normy 

o geodetických pracích ve výstavbě. Dále se v této podkapitole popisuje, jakými značkami 

se zemní práce vytyčují, jednotlivé vzdálenosti mezi značkami, o nutnosti pouţívání 

čtvercové sítě o určitých rozměrech, postup při vytyčování zemních prací u liniových 

staveb a nakonec značení obrysů zemních konstrukcí, nivelace násypu a tvar sklonu. 
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Následuje podkapitola s názvem „Zemní práce podél podzemních a nadzemních vedení a 

při křiţování s nimi“. Tato podkapitola obsahuje 4 body (54 – 57) věnující se postupu 

provádění zemních prací v místech, kde se dá předpokládat, nebo se tam jiţ nachází, 

podzemní a nadzemní vedení. Dále pak postupu při provádění zemních prací v zastavěném 

území, jejichţ stabilita je ohroţena a při sniţování hladiny podzemních vod v jemných 

píscích a zastavěném území. Poslední podkapitola této kapitoly se nazývá „Nálezy ve 

výkopech“ a obsahuje jediný bod (58) o postupu při učinění nálezu ve výkopech, u kterých 

nelze určit, zda se jedná o nález jisté historické, archeologické, paleontologické, 

geologické a jiné povahy.  

3.1.3. III. Přípravné práce 

III. kapitola této normy se nazývá „Přípravné práce“ (body 59 – 63). Tato část normy 

popisuje, jak uţ sám název napovídá, práce před provedením samotných zemních prací. 

Popisuje hlavně, jak se chovat a co dělat s místní flórou a jak nakládat s kulturní půdou.  

3.1.4. IV. Vykopávky 

Následující kapitola s číslem IV „Vykopávky“ (body 64 – 91). Dělí se, podobně jako 

kapitola 2, na několik podkapitol (6). První podkapitolou je ta část normy, která nás zajímá 

nejvíce, a sice „Třídění hornin“ (body 64 - 68). Popisuje, ţe se horniny dělí do 7 tříd, a to 

podle toho, jak je obtíţné jejich rozpojování. Této problematice je podrobně věnován 4. 

bod osnovy „Analýza norem“. Dále jsou součástí této podkapitoly pokyny, jak postupovat 

při situaci, kdy se v zájmové zemině nachází osamělé kamení s objemem do 0,1 m
3
 a 

zaujímá maximálně 1% z celkového objemu zájmové zeminy. Jak zatřídit kamení s 

objemem nad 0,1 m
3
, které kamení je povaţováno za lepivé a jak postupovat ve sporných 

případech. Následující podkapitola obsahuje pouze 2 body a nazývá se „Volba způsobů a 

postupů“. Tato podkapitola popisuje, jakým způsobem vybrat správnou sestavu strojů a 

podle jakých předpisů postupovat při trhacích pracích. Další podkapitola s názvem 

„Vykopávky v zimě“ obsahuje 3 body a v nich popisuje, ţe vykopávky zmrzlé půdy 

prováděné lopatovými rypadly jsou přípustné pouze za určitých podmínek, dále pak 

popisuje ochranu dna výkopů proti zamrzání a nakonec se zaobírá povinnými činnostmi, 

které se musí provádět za určitého sklonu stěn výkopů. Další podkapitolou je „Šířka 
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pracovního prostoru  a šířka na paţení ve výkopech“ (body 74 – 76). Je zde popsáno, jak 

má být široká světlá šířka a jak se světlá šířka měří. K této problematice je v normě 

uvedena tabulka nejmenší šířky pracovního prostoru a 2 obrázky, které zobrazují postup 

měření nejmenších světlých šířek. Taky se zde popisuje, jak postupovat, kdyţ pouţíváme 

bednění a jak se dimenzuje šířka paţení stěn. V další podkapitole „Šířka dna výkopů na 

potrubí“ (body 77 – 81) je obsaţena tabulka, obrázek a pokyny pro správný postup při 

provádění zemních prací pro pokládku potrubí. Dále pak 4. kapitola obsahuje podkapitolu 

„Svahy výkopů“ (body 82 – 88), ve které je rozebrán problém navrhování svahů vykopů. 

Je zde obsaţena i tabulka přibliţných sklonů šikmých svahů a dočasných výkopů pro 

některé druhy zemin, podle které se obyčejně postupuje (za určitých podmínek, které jsou 

zde rovněţ obsaţeny). Dále se zde popisuje celková stabilita svahů, trvalé sklony svahů 

výkopů do 6 m a nad 6 m a sklon svahu výkopů ve skalních horninách. Následuje 

podkapitola „Zemníky“ (body 89 – 91), ve které se norma věnuje návrhům zemníků, 

změnám zemníků během probíhajících zemních prací a předepsaným úkonům, které je 

nutno vykonat po skončení zemních prací.  

3.1.5. V. Manipulace s výkopkem 

V. kapitola této normy se nazývá „Manipulace s výkopkem“ a její rozsah je od bodu 92 po 

bod 100. První dva body seznamují se základními pojmy této oblasti. Dále se tato kapitola 

věnuje návrhu a vybudování dočasných cest, slouţících k odvozu neţádoucí zeminy a to i 

včetně nejrůznějších parametrů, jako je např.: maximální povolená rychlost vozidel 

odváţející zeminu, podélný sklon cest, aj.  

3.1.6. VI. Sypání 

Kapitola s číslem VI je obsaţena v bodech 101 aţ 134 a nazývá se „Sypání“. Dělí 

se na 7 podkapitol a je zároveň nejobsáhlejší kapitolou celé normy. První podkapitolou je 

krátká podkapitola „Sypanina“ (body 101 – 103), která se věnuje tomu, podle čeho se 

posuzuje vhodnost sypaniny, opravám sypaných konstrukcí s nevhodnou sypaninou a 

násypům na podkopaném území. Druhá podkapitola „Úprava podloţí“ (body 104 – 107) 

udává pokyny pro úpravu podloţí před samotným sypáním, jak postupovat při určitých 

sklonech svahu zájmového území a jak (a za jakých podmínek) při sypání na stávající 
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násyp. Následující podkapitola č. 3 se nazývá „Ukládání sypaniny do sypaných 

konstrukcí“ (body 108 – 113). Obsahuje pokyny pro ukládání sypaniny ve vrstvách, včetně 

sklonu povrchu násypu. Doporučují se určité postupy, které zamezují pronikání zrn 

jednotlivých vrstev do vrstev jiných. Také jsou popsány objekty, kterým je doporučeno se 

při sypání vyhýbat, aby nedocházelo k tvoření neţádoucích aktivit. Podkapitola č. 4 

„Zhutňování sypaniny“ (body 114 – 122) říká, ţe volba zhutňovacích prostředků závisí na 

vlastnostech sypaniny a poţadované míry zhutnění a udává, jak se podle této vlastnosti 

řídit. Následují body s popsanými úkony, které slouţí ke kontrole zhutnění zemin. 5. 

podkapitola „Tvar a objem sypaných konstrukcí“ (body 123 – 128) popisuje sedání, které 

je následně potřeba pro určení potřebného celkového objemu sypané konstrukce. Následně 

je uvedena tabulka se změnami v objemech zemin. 6. podkapitola „Svahy násypů“ (body 

129 – 131) popisuje navrhování sklonů násypů zvlášť do 6 m a zvlášť nad 6 m. Poslední, 7. 

podkapitola „Zemní skládky“ (body 132 – 134), obsahuje pokyny pro navrhnutí vhodného 

místa pro takovou skládku a nutné činnosti po dovršení skládky (nutná rekultivace).  

3.1.7. VII. Pomocné a zabezpečovací práce 

Kapitola „Pomocné a zabezpečovací práce“ s číslem VII (body 135 – 151) se dělí na dvě 

pod kapitoly: „Odvodnění stanoviska“ (body 135 – 140) a „Roubení“ (body 141 – 151). 

V podkapitole „Odvodnění stanoviska“ norma popisuje, jak chránit jednak vodu před 

škodlivými látkami, které jsou obsaţeny ve strojích, a které by tak mohly teoreticky 

znečistit povrchové a podzemní vody, a jednak jak chránit staveniště před povrchovými a 

podzemními vodami. Případně jak by mohla porucha čerpadla ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo staveniště. Podkapitola „Roubení“ se zabývá v první řadě bezpečností a to 

tak, ţe musí být především navrţeno takovým způsobem, aby chránilo pracující před 

stěnami výkopů. Roubení musí odpovídat technologickým a jiţ zmiňovaným 

bezpečnostním zásadám. Následuje rozdělení paţení, které se u roubení pouţívá, jaké 

nástroje a konstrukce se pouţívají u výkopů menších a větších rozměrů. Je uvedena tabulka 

„Orientační časový údaj na vybudování roubení po strojní vykopávce“, ve které jsou 

uvedeny základní druhy hornin, a k nim je přiřazen patřičný časový údaj (v dnech), který 

udává maximální zpoţdění stavby roubení. Následuje bod, ve kterém se uvádějí příklady 

různých vlastností výkopů (jako např. výška stěny, tlak horniny na paţení, aj.), kdy je 

nutné provádět výpočet pro návrh dimenzování roubení.  
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3.1.8. VIII. Dokončovací práce 

VIII. kapitola se nazývá „Dokončovací práce“ (body 152 – 161) a podobně jako 

předchozí kapitola se i tato dělí na 2 podkapitoly: „Mezní odchylky a přípustné tolerance 

povrchových úprav“ (body 152 – 160) a „Zpevňování povrchu“ (bod 161). V první 

podkapitole (Mezní odchylky a přípustné tolerance povrchových úprav) se píše o přesnosti 

tvarových úprav povrchu. Ve druhé kapitole (Zpevňování povrchu) je uvedeno, ţe po 

dokončení práce se musí uţívaný terén patřičně upravit – aby zapadal esteticky do okolí a 

aby odolával povětrnostním podmínkám.  

3.1.9. IX. Bezpečnost a ochrana zdraví 

IX. a poslední kapitola této normy má název „Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících“ 

(bod 162), ve které je psáno, ţe v rámci bezpečnosti je nutné dodrţovat pokyny uvedené 

jako dodatky (citované v normě) nebo různé normy a předpisy s tímto problémem 

související.  

 V závěru normy jsou uvedené, kromě obsahu, ještě různé dodatky, které se váţí 

k několika oblastem zmiňovaným v normě.  
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3.2. Rešerše normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací 

Tato norma se nazývá „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. 

Byla vydána v roce 2010 a nahrazuje tak předchozí normu ČSN 73 3050 „Zemní práce“ 

z roku 1986. Na prvních stranách normy se, kromě obsahu, nacházejí související normy, 

související technické podmínky a vypracování normy. Následuje krátký úvod, kde se např. 

popisuje, ţe se tato norma zabývá zemním tělesem pozemních komunikací – násypem, 

zářezem a odřezem. Norma se dělí na 11 velkých kapitol + přílohy. Téměř kaţdá kapitola 

obsahuje řadu dalších podkapitol.  

3.2.1. 1 Předmět normy 

1. kapitola je kapitolou nejkratší a nese název „Předmět normy“. Zde je popsáno, 

pro jaké účely tato norma slouţí. 

3.2.2. 2 Citované normativní dokumenty 

2. kapitola s názvem „Citované normativní dokumenty“ obsahuje všechny citované 

normativní dokumenty v normě obsaţené. 

3.2.3. 3 Termíny a definice 

Kapitola s číslem 3 je první větší kapitolou, poněvadţ obsahuje veškerou 

terminologii. Tato kapitola se nazývá „Termíny a definice“. Této kapitole je podrobněji 

věnována 2. část celé této práce s názvem „Terminologie“. 

3.2.4. 4 Materiály zemního tělesa, vlastnosti 

Kapitola č. 4 se jmenuje „Materiály zemního tělesa, vlastnosti“ a je rozdělena do 8 

podkapitol – „Zatřídění a kritéria pouţitelnosti“, „Zeminy neupravené“, „Zeminy 

upravené“, „Kamenitá sypanina“, „Sypanina z druhotných surovin“, „Geotextílie a další 

geosyntetické materiály“, „Materiály pro speciální zemní konstrukce“ a „Materiály pro 

vylehčené násypy“. V první podkapitole „Zatřídění a kritéria pouţitelnosti“ je popsáno 
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podle čeho se zeminy roztřiďují a ţe jejich pouţitelnost se posuzuje podle skutečných 

vlastností (např. vlhkost, aj.). Následně jsou popsány zvláštní případy pouţitelnosti zemin, 

je uvedena i speciální tabulka. Druhá podkapitola „Zeminy neupravené“ obsahuje pouze 

jediný bod, který odkazuje na určité body z předchozí podkapitoly a říká, ţe pokud 

neupravené zeminy tyto poţadavky splňují, lze je pouţívat přímo bez úprav. Třetí 

podkapitola „Zeminy upravené“ popisuje, podle kterých norem je zapotřebí zeminy (pokud 

nesplňují jiţ zmíněné 2 poţadavky z první podkapitoly) upravovat. Jsou zde uvedeny i dvě 

tabulky týkající se tohoto problému: první tabulka se nazývá „Poţadované hodnoty 

únosnosti CBR pro upravené zeminy pro aktivní zónu“ a druhá „Poţadované hodnoty 

únosnosti CBR, IBI pro upravené zeminy na násypu“. Následuje čtvrtá podkapitola 

s názvem „Kamenitá sypanina“ a přináší informace o sypaninách z tvrdých skalních hornin 

a měkkých skalních hornin. Pátá kapitola „Sypanina z druhotných surovin“ se zvlášť 

věnuje sypanině tvořené popílkem, hlušinovou sypaninou, recyklovanými materiály a 

vysokopecními struskami. Ke všem sypaninám jsou uvedeny základní poţadavky. Šestá 

podkapitola „Geotextílie a další geosyntetické materiály“ uvádí zdroje poţadavků na tyto 

materiály uţívané v zemních tělesech. Podkapitola s pořadovým číslem 7 „Materiály pro 

speciální zemní konstrukce“ popisuje, které materiály se povaţují za materiály pro 

speciální zemní konstrukce a zároveň uvádí zdroje poţadavků pro tyto materiály. Poslední 

částí této kapitoly je podkapitola s číslem 8 „Materiály pro vylehčené násypy“. V této 

podkapitole jsou popsány oba materiály vhodné pro tyto účely, a to lehké keramické 

kamenivo a polystyren.  

3.2.5. 5 Návrh zemního tělesa 

5. kapitola nese název „Návrh zemního tělesa“ a obsahuje 11 podkapitol, které se 

samostatně věnují jednotlivým částem návrhu zemního tělěsa. První podkapitola s názvem 

„Všeobecně“ upozorňuje, ţe návrh zemního tělesa musí odpovídat určitým zásadám a 

poţadavkům. Zdroje poţadavků jsou vypsány. Do druhé podkapitoly „Geotechnické 

problémy staveniště, sloţitost stavby a geotechnické kategorie“ spadá rozbor jednotlivých 

geotechnických kategorií (které obsahují problémy staveniště i sloţitost stavby). Další, 

třetí, podkapitola „Geotechnické vlastnosti zemin, skalních hornin a druhotných materiálů“ 

popisuje, co to vlastně jsou geotechnické vlastnosti a jak je získat. Dále je v této 

podkapitole popsáno jak získat geotechnické parametry pro 2. a 3. geotechnickou kategorii. 
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Následuje čtvrtá podkapitola „Mezní stavy“, která udává, co to mezní stavy jsou, jak k nim 

dospět a na závěr uvádí základní pravidlo (zemní těleso musí být navrţeno jako spolehlivé 

proti dosaţení nebo překročení všech mezních stavů). Pátá podkapitola „Návrh zemního 

tělesa na základě výpočtu“ se dělí na šest dílčích částí, ve kterých je uvedeno, na co si je 

třeba dávat pozor při posuzování jednotlivých charakteristik. Jsou to tyto části: „Výpočetní 

modely“ (co to je výpočetní model, co se má uvaţovat při tvorbě výpočetního modulu); 

„Posouzení celkové stability (únosnosti)“ (na čem závisí pouţitá výpočetní metoda, které 

výpočty je moţno pouţívat, co dělat v případě, ţe je stabilita z nějakého důvodu nevhodná, 

dlouhodobá stabilita, stabilita skalního svahu, stabilita silně narušených skalních masivů); 

„Posouzení povrchové eroze a hydraulického porušení“ (jak postupovat v případě 

povrchové eroze a vymílání a jak při hydraulickém porušení); „Deformace zemního tělesa“ 

(uváţení deformace – stlačení násypů a základové půdy pod násypem); „Mezní hodnoty 

deformace“ (co je to mezní hodnota deformace, uváţení sedání a deformace v návrhu); 

„Tvar zemního tělesa“ (čím je určen tvar zemního tělesa). Šestá podkapitola „Zatíţení“ se 

věnuje nutnosti zavedení do výpočtu tato zatíţení (pokud jsou relevantní): stálá zatíţení 

nebo proměnná zatíţení. Následuje sedmá podkapitola „Návrh zemního tělesa přijetím 

normativních opatření“. Tato podkapitola se dělí na 3 části: „Všeobecně“ (kdy je dovoleno 

normativní opatření provézt); „Svahy zářezů“ (návrh svahů zářezů); „Svahy násypů“ 

(návrh svahů násypů). Osmá podkapitola „Observační metoda“ popisuje v podstatě 

monitorovací metodu pro kontrolu geotechnického chování zemního tělesa. Další, devátá 

podkapitola „Vyztuţené zemní konstrukce“ se dělí na dvě části: „Vyztuţený násyp“ (co to 

je vyztuţený násyp a návrh takového násypu) a „Vyztuţený zářez/hřebíkovaný svah“ (co 

to je hřebíkování, odvodnění takto vyztuţeného svahu, odkaz na zdroj návrhu). Desátá 

podkapitola „Vylehčené násypy“ se zaobírá vylehčenými násypy, které lze pouţít pro 

omezení sedání násypového tělesa. Dále jsou v této podkapitole popsány materiály, které je 

moţno pouţít, a jak pomohou sníţit sedání. Poslední podkapitolou je podkapitola jedenáctá 

s názvem „Zvláštní podmínky pro návrh násypu“. Tato část kapitoly popisuje dva různé 

násypy: „Násyp z popílků“ a „Vrstevnatý násyp“. 
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3.2.6. 6 Podloţí násypu 

6. kapitola se jmenuje „podloţí násypu“ a dělí se na dvě podkapitoly: „Všeobecně“ 

(úprava základové půdy a zajištění perfektního propojení mezí násypem a základovou 

půdou, zaloţení zemního tělesa na terénu se sklonem vyšším neţ 10%) a „Úpravy 

podloţí“. Tato podkapitola rozebírá tři základní problémy: „Zajištění poţadované míry 

zhutnění a průchodnosti“, „Zajištění stability násypu a jeho podloţí“ a „Urychlení 

konsolidace a zmenšení hodnoty sednutí“.  

3.2.7. 7 Násyp 

7. kapitola „Násyp“ se rozděluje do 9 podkapitol. První z devíti podkapitol se 

nazývá „Obecné zásady stavby násypu“ a je v ní v několika bodech popsán postup stavby 

násypu. Druhá podkapitola s názvem „Omezení stavby klimatickými podmínkami“ se 

zabývá problematikou stavby násypu v deštivém počasí a v zimním období. Třetí 

podkapitola „Násyp z upravené zeminy“ se věnuje návrhu úprav zemin a samotnému 

provádění těchto úprav. Podkapitola s číslem 4 se jmenuje „Násyp z kamenité a balvanité 

sypaniny“. Tato podkapitola na začátku připomíná všeobecné záleţitosti (jako například, 

ţe je třeba vycházet z vlastností uţívané kamenité sypaniny, aj.). Následně se tato 

podkapitola věnuje samotnému provádění takového násypu včetně obrázků znázorňující 

varianty uloţení. Následuje podkapitola „Násyp z hlušinové sypaniny“, která se krátce 

zmiňuje o podmínkách pro tvoření násypu z takového materiálu. Šestá podkapitola 

„Vrstevnatý násyp“ hovoří o obecných podmínkách a konstrukčnímu postupu vrstevnatého 

násypu. Další, sedmá, podkapitola se jmenuje „Odlišná ustanovení pro specifické druhy 

sypanin“. Tato podkapitola se zvlášť věnuje několika specifickým druhům sypanin 

(„Násyp ze spraše a sprašové hlíny“, „Násyp z vátého písku“, „Násyp z popílku“). 

Předposlední podkapitola „Vylehčené násypy“ krátce uvádí základní podmínky při 

pouţívání lehkých materiálů. Poslední kapitola obsahuje pouze jediný bod, kde se píše, 

která norma se musí pouţívat při stavbě přechodové oblasti mostu a přesypaného objektu.  
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3.2.8. 8 Zářez a odřez 

8. kapitola se nazývá „Zářez a odřez“ a dělí se na 3 menší podkapitoly. První z nich 

„Všeobecně“ popisuje obecné podmínky a informace týkající se zářezu a odřezu (jako 

například rozdělení stavby zářezů, aj.). V druhé podkapitole „Hřebíkové svahy“ se píše o 

tom, co to hřebíkování je a krátce je popsán postup provedení hřebíkového svahu. Třetí a 

zároveň poslední podkapitolou osmé kapitoly je „Provádění zářezu a odřezu“. Tato 

podkapitola se zvlášť věnuje krátce „Provádění nevyztuţeného zářezu“ a „Provádění 

hřebíkovaného svahu“. 

3.2.9. 9 Aktivní zóna, zemní pláň 

9. kapitola „Aktivní zóna, zemní pláň“ obsahuje čtyři podkapitoly. První z nich se 

nazývá „Všeobecně“, kde se opět, jako tomu bylo v předešlých kapitolách, popisují 

základní informace. Druhá podkapitola „konstrukční poţadavky“ popisuje stanovení 

tloušťky úpravy podloţí. Dále například popisuje, co dělat v případě výronů vody 

v podloţí. Třetí podkapitola „Provádění“ se ve třech bodech věnuje základním pravidlům 

provádění aktivní zóny. Čtvrtá podkapitola s názvem „Ochrana zemní pláně“ ve zkratce 

popisuje, ţe se zemní pláň musí chránit proti znečištění a co dělat, kdyţ uţ ke znečištění 

dojde. Nakonec je v jednom bodě popsáno přezimování zemní pláně.   

3.2.10. 10 Hodnocení shody – zkoušení 

10. kapitola nese název „Hodnocení shody – zkoušení“. Tato kapitola je rozdělena 

do dvou podkapitol: „Průkazní zkoušky“ a „Kontrolní zkoušky“. V první podkapitole 

(„Průkazní zkoušky“) jsou ve dvou velkých tabulkách popsány průkazní zkoušky 

neupravených a upravených zemin, poţadavky a podmínky těchto zkoušek. Dále jsou 

krátce uvedeny zkoušky výztuţe a jejich interakce se zeminou a zkoušky únosnosti 

hřebíků. Druhá podkapitola „Kontrolní zkoušky“ popisuje zkoušky, kterými se kontrolují 

některé vlastnosti podloţí násypu, násypu (zvlášť zase pro upravené a neupravené zeminy) 

a vyztuţených zemin. Nakonec této podkapitoly jsou uvedeny přípustné odchylky. 
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3.2.11. 11 Kontrolní sledování (geotechnický monitoring) 

11. kapitola „Kontrolní sledování (geotechnický monitoring)“ je poslední velkou 

kapitolou této normy. Opět se na začátku kapitoly nachází podkapitola „Všeobecně“ 

s obecnými cíly a informacemi této činnosti. Podkapitola č. 2 se jmenuje „Měření“ a 

popisuje, které měření (zvlášť u násypu, u zářezu a odřezu, u interakce zemního tělesa a 

objektu) se má uvaţovat, pokud je relevantní, při návrhu rozsahu kontrolního sledování.  

3.2.12. Závěr normy 

Na závěr celé normy je uvedeno 5 příloh (A – E) informativního (A, D, E) a 

normativního charakteru (B, C). Jsou to tyto přílohy: A – „Klasifikace zemin pro pozemní 

komunikace“; B – „Nejmenší poţadované stupně bezpečnosti“; C – „Limitní hodnoty 

výluhu popílku“; D – „Těţitelnost zemin“; E – „Vlastnosti zvláštních typů zemin“ 
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4. Srovnávací analýza 

4.1. Těţitelnost popsaná v normě ČSN 73 3050 Zemní práce 

Těţitelnost hornin se obecně popisuje jako míra obtíţnosti rozpojování a odebírání 

dané horniny. (Aldorf, Müllerová; 1984, Pašek, Matula; 1996) 

Tato norma popisuje těţitelnost hornin a zemin v kapitole číslo IV. „Vykopávky“, 

podkapitola „Třídění hornin“, bod 64 - 68.  

Znění bodu 64: „Horniny se třídí do 7 tříd podle obtíţnosti jejich rozpojování a 

odebírání. Tyto třídy se podle dohody nazývají třídy těţitelnosti.“ Následuje popis 

jednotlivých tříd: (Hofmanová, Motlík; 1986) 

1. Třída 

Horniny: a) soudrţné, měkké konzistence, IC = 0,05 – 0,75
1) 

 
                                                        IP < 17

2) 

    Patří sem např.: ornice, hlína, písčitá hlína, hlinitý písek. 

    b) nesoudrţné 

  ba) kypré, ID < 0,33
3)

 se zrny do 20 mm, 

  bb) se zrny nad 20 mm v objemu do 10% z  celkového objemu  rozpojované  

                              horniny 1. třídy. 

  Patří sem např.: písek, písek se štěrkem, písčitý štěrk, drobný a střední štěrk,  

  příp. štěk s kameny. 

 c) stavební  odpad  a  naváţka  obdobného  charakteru   jako  horniny  zařazené  do 

     1. třídy. (Hofmanová, Motlík; 1986) 

 

 

 

 

1)  IC – číslo konzistence podle ČSN 72 1014 

2)  IP – číslo plasticity ze zkoušky meze tekutosti podle Atterbergera podle ČSN 72 1013 a ČSN 72 1014 

3)  ID – relativní hustota podle ČSN 73 1001 
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2. Třída 

Horniny: a) soudrţné, tuhé konzistence, IC = 0,75 až 1,00, 

                                                     IP < 17. 

    Patří sem např.: ornice,  hlína,   prachovitá  hlína  (spraš),    písčitá  hlína,   hlinitý       

               písek, rašelina, zrašeliněná zemina 

 

    b) nesoudrţné 

  ba) středně ulehlé, ID = 0,33 až 0,67 se zrny do 20 mm, 

  bb) se zrny nad 20 mm do 50 mm v objemu nad 10%  z  celkového  objemu 

        rozpojované horniny, 

bc) se zrny nad 50 mm a objemu do 10% z celkového  objemu  rozpojované 

        horniny 2. třídy. 

  Patří sem např.: písčitý štěrk, střední a hrubý štěrk, příp. s kamením. 

    c) stavební  odpad  a  naváţka  obdobného  charakteru  jako  horniny   zařazené   

        do 2. třídy. (Hofmanová, Motlík; 1986) 

3. Třída         

Hornin: a) soudrţné 

       aa) pevné a tvrdé konzistence, IC > 1,00, IP < 17, 

       ab) měkké aţ pevné konzistence IC = 0,05 až 1,2 

                                                           IP ≥ 17. 

  b) nesoudrţné 

  ba) ulehlé, ID > 0,67 se zrny do 50 mm, 

  bb) se zrny nad 50 mm do 100 mm v objemu nad 10%  z celkového objemu 

        rozpojované horniny, 

  bc) se zrny nad 100 mm v objemu do 10% z celkového objemu rozpojované  

                              horniny 3. třídy. 

  Patří sem např.: písčitý hrubý štěrk, hrubý štěrk, příp. štěrk s kamením 

  c) nesoudrţné, zařazené do  2.  a  3. třídy,  spojené  soudrţným  tmelem,  který  má 

     vlastnosti třídy 3, ods. a) a b), kdyţ jejich zrna zůstávají po rozpojení v hrudkách.  
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  d) zvětralé pevné horniny s velmi oslabenou strukturální vazbou, technicky hodno- 

      cené jako jílovito – písčité a skeletové zeminy, příp. zvětraliny. 

  Patří sem např.: eluvia, tektonicky porušené zóny  

  e) stavební  odpad  a  naváţka  obdobného   charakteru  jako  horniny  zařazené  do 

     3. třídy. (Hofmanová, Motlík; 1986) 

4. Třída 

Horniny: a) soudrţné, pevné a tvrdé konzistence, IC > 1,20 

                                                                    IP ≥ 17. 

    Patří sem např.: jíl, písčitý jíl, jílovitá hlína, písčitá hlína, prachovitá hlína. 

    b) nesoudrţné 

  ba) se zrny nad 100 mm do 250 mm v objemu nad 10% do 50% z celkového  

                   objemu rozpojované horniny. 

  bb) se zrny nad 250 mm v objemu nad 10% z celkového objemu rozpojova- 

                   né horniny 4. třídy. 

  Patří sem např.: hrubý štěrk a kamení, příp. štěrk s balvany. 

     c) nesoudrţné, zařazené do  2. a 3.třídy,  spojené  soudrţným  tmelem,  který  má 

         vlastnosti  třídy 4, ods. a),  kdyţ  jejich  zrna  zůstávají   po  rozpojení  horniny   

         v  hrudkách. 

     d) pevné navětralé a zvětralé. 

     Patří sem např.: navětralé  jílovce,  slínovce,  prachovce, vulkanické tufy, turify,  

     zvětralé pískovce, břidlice, měkké vápence, písčité slínovce (opuky). 

     e) pevné zvětralé,  značně  rozpukané.  Hornina  je  porušená  podél  puklin  a při  

     jejím   rozpojení  se   uvolněně   šíří  do  okolí  záběru.  Jednotlivé  kusy  zrnitosti   

     zodpovídají  nesoudrţným horninám 4. třídy.  

     Patří sem např.: značně rozpukané ţuly, ruly, andezity, vápence a křemence. 

     f) kašovité a tekuté konzistence, IC < 0,05. 

     Patří sem např.:   bahnité    náplavy,   tekutý   písek,    silně   rozloţená    rašelina          

     kašovité konzistence
4)

. (Hofmanová, Motlík; 1986) 

4) Podle Postové klasifikační stupnice 7. aţ 10. stupeň rozloţení. 

 



30 

 

5. Třída 

Horniny: a) nesoudrţné 

  aa) se zrny nad 100 mm do 250 mm v objemu nad 50% z celkového objemu 

                  rozpojované horniny, 

  ab) se zrny nad 250 mm do objemu 0,1 m
3
 zrn jednotlivě v objemu nad 10% 

                   do 50% z celkového objemu rozpojované horniny. 

  Patří sem např.: hrubý štěrk s kamením, balvany. 

    b) nesoudrţné,  zařazené do  4.  třídy,   spojené   soudrţným   tmelem,   který   má  

       vlastnosti třídy  4, ods. a),  kdyţ  jejich   zrna  zůstávají  po  rozpojení   horniny             

       v hrudkách. 

        Patří sem např.: hrubý štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem. 

    c) pevné, zdravé, ve vrstvách s tloušťkou do 150 mm. 

    Patří sem např.: slepenec s  jílovitým tmelem,  jílovec,  jílovité,  písčité,  fylitické,  

    chlorotické břidlice, pískovec s jílovitým  nebo slínitým tmelem, travertin, písčitý 

    slínovec (opuka) 

    d) pevné, vyvřelé, přeměněné a usazené, navětralé, rozpukané s plochami  dělitel- 

        nosti vzdálenými méně něţ 150 mm. 

    Patří sem např.: zvětralá ţula, navětralé rula, navětralý andezit,  navětralý  křeme- 

    nec, navětralý pískovec. 

    e) naváţka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 5. třídy. 

    f) zmrzlé zeminy. (Hofmanová, Motlík; 1986) 

6. Třída 

Hornin: a) nesoudrţné 

  aa) s balvany se zrny nad 250 mm do objemu 0,1 m
3
 zrn  jednotlivě  v  obje- 

                   mu nad 50% z celkového objemu rozpojované horniny, 

  ab) s balvany se zrny nad objem 0,1 m
3
 zrn  jednotlivě  v  objemu do  50% z  

                   celkového objemu rozpojované horniny 6. třídy. 

   b) pevné, vyvřelé a  přeměněné   zdravé,  s  plochami  dělitelnosti  vzdálenými  do 
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       1,0 m, v lavicovité, kvádrové odlučnosti. Vzdálenost ostatních  puklin  je  menší 

       neţ 250 mm. 

   Patří sem např.:  ţula, rula, andezit,  čedič,  křemité  břidlice,  svor,  svorová rula,   

    pórovitý čedič, fylit 

    c) pevné,  usazené,   zdravé  se   vzdáleností  ploch  dělitelnosti do  1,0  m (hrubě  

        laicovité), se vzdáleností ostatních puklin do 250 mm. 

     Patří sem např.:  hrubě   úlomkovité   aţ  balvanité slepence,   droby,   pískovce  s 

    vápnitým a křemito – vápnitým tmelem, dolomit. (Hofmanová, Motlík; 1986) 

7. Třída 

Horniny: a) nesoudrţné   se  zrny  nad  objem  0,1 m
3 
 zrn  jednotlivě  v  objemu  nad  50%     

                   z celkového objemu rozpojované horniny      

     b) pevné,  zdravé,  masivně  nebo  s   nepravidelnou   odlučností   (polyedrickou),  

         kulovitou,   sloupcovitou    apod.    s   jednotlivými   zaklíněnými   hranami,  s    

         plochami dělitelnosti vzdálenými od sebe více neţ 250 mm. 

Patří sem např.:  křemence,  křemité  ţuly,  křemité ruly,  diority, diabasy,  

čediče s hrubě sloupcovitou odlučností, spility, buliţníky, rohovce, gabra,  

andezity, amfibolity, granulity, granodiority, slepence s křemitým tmelem, 

rohovcové vápence, ţilné křemence, znělce. (Hofmanová, Motlík; 1986) 

 

 

Poznámka: Třídy těžitelnosti se dají charakterizovat způsoby, kterými je možno příslušné horniny rozpojovat. 

1. třída – sypké horniny, dají se nabírat lopatou, nakladačem; 

2. třída – rypné horniny rozpojitelné rýčem, nakladačem; 

3. třída – kopné horniny rozpojitelné cepínem, rypadlem; 

4. třída – drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem, rypadlem; 

5. třída – lehce trhatelné pevné horniny rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (nad 40 t), trhavinami; 

6. třída – pevné horniny těžce trhatelné těžkým rozrývačem, trhavinami; 

7. třída – pevné horniny velmi těžce trhatelné, rozpojitelné trhavinami   
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 Následuje 65. bod: „Osamělé kameny s objemem do 0,1 m
3
 jednotlivě se povaţují 

za součást té horniny, ve které jsou uloţené. Jde o kameny, které se ve výkopu vyskytují 

nanejvýš po dvou na jednom místě a vcelku představují nejvíce 1% objemu daného 

výkopu. (Hofmanová, Motlík; 1986) 

 66. bod uvádí: „Kmeny a piloty se zatříďují podle stavu, v jakém jsou zachované, a 

podle objemu jednotlivých kusů. (Hofmanová, Motlík; 1986) 

 Kameny s objemem více neţ 0,1 m
3
 jednotlivě se zatříďují do 5., 6. nebo 7. třídy 

podle charakteristik platných pro tyto třídy.“ (Hofmanová, Motlík; 1986) 

 67. bod říká: „Za lepivé se povaţují zeminy s číslem plasticity IP
2)

 větším neţ 10, 

kdyţ jejich přirozená vlhkost wn
5)

 je větší neţ jejich mez plasticity wp
6)

, nebo kdyţ při 

vykonávání stavebních prací vzniká nevyhnutelnost odstraňování horniny z nářadí a 

dopravních prostředků. Ve sporných případech jsou rozhodující stanovení obsahu 

přirozené vlhkosti a meze plasticity průkaznými zkouškami na stavbě.“ (Hofmanová, 

Motlík; 1986) 

 Závěrečný 68. bod uvádí: „Třídy těţitelnosti se pro objekty menšího rozsahu můţou 

stanovit na základě zkušeností z okolních objektů, pro objekty rozsáhlé nebo takové, které 

vyţadují zvláštní pozornost při zakládání na základě výsledků průzkumu. Kdyţ je uloţení 

ve výkopu sloţité, je moţné stanovit poměr objemů hornin jednotlivých tříd odhadem.  

(Hofmanová, Motlík; 1986) 

 Při vykopávkách se horniny zatřiďují do tříd těţitelnosti podle skutečného stavu 

v čase vykonávání zemních prací. (Hofmanová, Motlík; 1986) 

 Zatřídění je moţné vykonat bez průkazných zkoušek. Průkazné zkoušky se 

provádějí pouze ve sporných případech. Ve sporných případech se postupuje podle 

platných předpisů.
7)

“ (Hofmanová, Motlík; 1986) 

 

 

 

5) wn – vlhkost zeminy podle ČSN 72 1012 ze vzorků odebraných ze zeminy po rozpojení. 

6) wp – mez plasticity podle ČSN 72 1013 

7) § 72 vyhlášky FMTIR č. 105/1981 Sb. 
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4.2. Těţitelnost popsaná v normě ČSN 73 6133 Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací 

Část s názvem „Těţitelnost zemin“ se nachází ke konci této normy jako příloha D, 

která mimo psané části obsahuje i tabulku D.1 – „Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a 

těţitelnosti“. (Kleinová; 2010) 

 Znění přílohy D „Těţitelnost zemin“: „Pro stavby pozemních komunikací se 

stanovují 3 třídy těţitelnosti v závislosti na pevnosti horniny a na průměrné vzdálenosti 

diskontinuit podle tabulky D.1: (Kleinová; 2010) 

„Třída I. Těţba je prováděna běţnými výkopovými mechanizmy (buldozery, 

rypadla, ručně prováděné výkopy).“ (Kleinová; 2010)  

„Třída II. Pro těţbu a rozpojování horniny je nutné pouţít speciální rozpojovací 

mechanizmy (rozrývače, skalní lţíce, kladiva). Lze pouţít i trhací práce, pokud je to z 

hlediska výsledné fragmentace a/nebo hospodárnosti výhodné.“ (Kleinová; 2010) 

„Třída III. K rozpojování je nutné pouţít trhací práce. K rozpojování se mohou 

pouţít kladiva, rozrývače nebo jiné technologie, pokud by pouţití trhacích prací ohrozilo 

okolní stavby (obydlené oblasti).“ (Kleinová; 2010)  

„Zatřídění hornin musí být uvedeno v dokumentaci stavby na základě výsledků 

geotechnického průzkumu. Při zatřiďování skalních hornin podle těţitelnosti pouze na 

základě vrtných prací je nutné vzít v úvahu moţné větší porušení jádra, a tudíţ niţší třídu 

těţitelnosti, neţ je ve skutečnosti při těţbě. Proto se stanovení třídy těţitelnosti u skalních 

hornin doplňuje geofyzikálním měřením (refrakční seismika), případně strojně hloubenými 

sondami.“ (Kleinová; 2010)  

„U třídy těţitelnosti II. je nutné zohlednit rozměr výkopu (u úzkých rýh pro 

kanalizaci, podzemní vedení apod.) s ohledem na moţnou technologii rozpojování.“  

(Kleinová; 2010)  

„U kompaktních skalních hornin, u kterých se předpokládá pouţití trhacích prací, 

se technologie provádění stanoví na základě zkušebních odstřelů za současného měření 

dynamických účinků na okolní objekty. Kmitání od odstřelů nesmí překročit hodnoty 

uvedené v ČSN 73 0040 pro příslušné kategorie objektů a odpovídající stupeň poškození 

uvedený v dokumentaci (obvykle O).“ (Kleinová; 2010) 
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„Střídají-li se horniny v příčném řezu tak, ţe je lze těţit selektivně, zaměří se kaţdá 

vrstva a určí se objem výkopku příslušné třídy.“ (Kleinová; 2010)  

„Střídají-li se horniny v příčném řezu tak, ţe selektivní těţba je vyloučena, zaměří se 

posuzovaný vytěţený profil a zatřídění se provede takto:  

a) procentuálně odborným odhadem podle horninových tříd zastoupených v profilu;  

b) v celém sledovaném profilu ve vyšší třídě, pokud vyšší třída je zastoupena podle 

odborného odhadu v mnoţství větším neţ 75 % příslušného posuzovaného profilu.  

Zatřídění se provádí v kaţdém profilu podle projektové dokumentace.“ (Kleinová; 2010) 
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Tabulka D.1 – Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti (Kleinová; 2010) 

Třída Pevnost v tlaku Střední hustota diskontinuit vzdálenost v mm 

ČSN 73 6133 Mpa < 150 150 aţ 250 >250 

R 1 > 150 II III III 

R 2 50 aţ 150 II III III 

R 3 15 aţ 50 II III III 

R 4 5 aţ 15 I II II 

R 5 1,5 aţ 5 I I I 

R 6 < 1,5 I I I 

F 1 aţ F 8 I 

S 1 aţ S 5 I 

G 1 aţ G 5 I 

G a S s kameny a balvany 100 mm aţ 250 mm v objemu nad 50% anebo s balvany nad 250 mm do 0,1 m
3
 v 

objemu 10% aţ 50% celkového objemu rozvolňované horniny (neplatí pro těţbu z deponie mladší 5 let). 
II 
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K tabulce D.1 . „Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těţitelnosti“ se přímo váţou tabulky 

z přílohy A „Klasifikace zemin pro pozemní komunikace“, a to: tabulka zrnitostního 

sloţení, tabulka výchozích skupin zemin a tabulka A.4 – „Zatřídění hornin podle pevnosti 

materiálu“. 

 

Tabulka zrnitostního složení (Kleinová; 2010) 

 

Částice  Popis  Označení  Rozsah  

Velmi 

hrubé  

balvanitá sloţka  b  >200 mm  

kamenitá sloţka  cb  60 mm aţ 200 mm  

Hrubé  
štěrková sloţka  g 2 mm aţ 60 mm  

písčitá sloţka  s  0,06 mm aţ 2 mm  

Jemné (f)  
hlinitá sloţka  m  0,002 mm aţ 0,06 

mm  
jílová sloţka  c  <0,002 mm  

Velmi hrubé částice se při zatřiďování vyjmou, zaznamená se jejich 

hmotnostní podíl. Zbytek zeminy se klasifikuje podle dalších 

hledisek.  

 

Tabulka výchozích skupin zemin (Kleinová; 2010) 

 

Výchozí 

skupina 
Základní název Symbol Kvalitativní znaky 

Jemnozrnná Jemnozrnná zemina 
F (jíl - C, hlína - 

M) 
f > 35% (g + s + f) 

Písčitá Písek S f < 35% (g + s + f) ^ s > g 

Štěrkovitá Štěrk G f < 35% (g + s + f) ^ g > s 

POZNÁMKA Symbol tvoří základ názvu zeminy a stojí na prvním místě názvu v 1. pádě. 

Doplňující písmeno tvoří přívlastek názvu. Např.: S - písek, S-F - písek s příměsí jemnozrnné 
zeminy, SC - písek jílovitý.  
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Tabulka A.4 – Zatřídění hornin podle pevnosti materiálu (Kleinová; 2010) 

Třída 
Pevnost a)   

σc    (Mpa) 
Znak 

pevnosti 
Charakteristika Příklady horniny b) 

R 1 >150 
Velmi 
vysoká 

Horninu lze 
kladívkem těžce 

otloukat 

Zdravé: granitoidy, diority, gabra, 
migmatity, granulity, kvarcity, amfibolity, 
bazalty, prokřemenělé pararuly, ortoruly, 
krystalické vápence, silicity 

R 2 50 až 150 Vysoká 
Horninu lze 

kladívkem těžce 
rozbíjet 

Zdravé: vápence, dolomity, slepence, 
pískovce, droby, pevné prachovce, 
pararuly, svory, fylity                                        
Mírně zvětralé: horniny třídy R 1 
Navětralé: horniny třídy R 2 

R 3 15 až 50 Střední 
Horninu leze 

kladívkem lehce 
rozbíjet 

Zdravé: Jílovce, slínovce, vulkanické tufity, 
kataklasity                                                    
Mírně zvětralé: horniny třídy R 1 

R 4 5 až 15 Nízká 
 Horninu lze škrábat 

nožem, nikoli 
nehtem 

Zdravé: slabě zpevněné pískovce, 
prachovce a jílovce; chloritické a grafitické 
břidlice, fylity; ultramylonity                 
Silně zvětralé: horniny tříd R 1 a R 2 

R 5 1,5 až 5 Velmi nízká 
Horninu lze rozbíjet 

rukou 

Zdravé: velmi slabě zvětralé pískovce, 
prachovce a jílovce; tufity; dislokační jíl 
Zcela zvětralé: horniny tříd R 1 a R 2    
Silně zvětralé: horniny třídy R 3         
Mírně zvětralé a navětralé: horniny třídy 
R 4 

R 6 0,5 až 1,5 
Extrémně 

nízká 
Horninu lze škrábat 

nehtem 
Zcela zvětralé: horniny tříd R 3 až R 5                                                
Eluvia: charakteru zemin 

a)   Pevnost v prostém tlaku stanovená zkouškou na nepravidelných vzorcích horniny. 
b)   Stupeň zvětrání skalních hornin je charakterizován procentem obsahu zvětralých minerálů:  

    - zdravá: 0% 
     

  

    - navětralá: 0% až 10% 
     

  

    -mirně zvětralá: 10% až 35% 
    

  

    - silně zvětralá: 35% až 75% 
     

  

    - zcela zvětralá: 75%             
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4.3. Srovnání norem 

Základní rozdíl mezi těmito normami vyplývá uţ z názvů obou norem. Zatímco 

starší norma ČSN 73 3050 nese název „Zemní práce*“, tak nová norma ČSN 73 6133 se 

jmenuje „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. Z čehoţ vyplývá, ţe 

původní norma se zabývala obecně zemními prácemi při provádění stavebních úkonů, ale 

norma nová se soustřeďuje na provádění zemních prací pouze při stavbě liniových 

stavebních děl.  Starší norma se proto věnuje všeobecnějším záleţitostem, všeobecně 

přípravám, vykopávkám, sypání, pomocným pracím a dokončovacím pracím. Kdeţto nová 

norma se věnuje hlavně násypu, zářezu a odřezu. Jak je uţ na předchozích stránkách 

popsáno, tak se těţitelnost v normách objevuje buď v textové, nebo tabulkové podobě. 

Navrhl jsem tedy komplexní tabulku „Komplexní srovnávací tabulka“ (str. 43), která 

zobrazuje obě normy v tabulkové, upravené podobě se srovnávací grafickou úpravou. 

Rozdíly v normách v oblasti těţitelnosti hornin a zemin:  

1. Těţitelnosti skalních hornin a zemin se více věnuje starší norma, která tuto problematiku 

obsahuje ve 4. kapitole „Vykopávky“, podkapitola „Třídění hornin“ ve článcích 64 – 68. 

Nová norma se této problematice věnuje pouze v příloze D ke konci normy.  

2. Nejzásadnější rozdíl je bezesporu ten, ţe starší norma dělí horniny a zeminy do 7 tříd, 

novější norma dělí horniny do tříd tří. Tabulka č. 1 „Srovnání tříd těţitelnosti“ zobrazuje, 

které třídy starší normy (ČSN 73 3050) lze zařadit k jednotlivým třídám těţitelnosti nové 

normy (ČSN 73 6133). Přiřazení tříd těţitelnosti staré normy k třídám těţitelnosti nové 

normy je provedeno na základě porovnání některých parametrů charakterizujících 

jednotlivé třídy těţitelnosti staré i nové normy (např.: způsob rozpojování, aj.)        

 

 

 

 

*Zemní práce jsou obecně definovány jako soubor prací, které se zaobírají rozpojováním, přemísťováním, 

sypáním zpevňováním hornin a jinými, podobnými prácemi směřující k násypu, zářezu, apod. (Mahr, 

Malgot, et al.; 1980, Pašek, Matula; 1996, Šámalíková; 1982) 
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Komplexní srovnávací tabulka 
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Tabulka č. 1 – Srovnání tříd těžitelnosti 

ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 

1 

I 
2 

3 a,b,c 

4 a,b,c 

3 d,e 

II 4 d,e,f 

5 

6 
III 

7 
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3. Rozdíl v posuzovaných, relevantních vlastnostech, podle kterých se kaţdá norma řídí, 

aby skalní horniny a zeminy rozdělila do jednotlivých tříd. 

 3a. Norma ČSN 73 3050 (starší norma) – index  konzistence IC  

         

Index konzistence IC třída 

soudrţné horniny, měkká konzistence: IC  = 0,05 - 0,75     1 

soudrţné horniny, tuhá konzistence: IC  = 0,75 - 1,00     2 

soudrţné horniny, pevná aţ tvrdá konzistence: IC  > 1,00     3 

soudrţné horniny, měkká aţ pevná konzistence: IC = 0,05 - 1,2   3 

soudrţné horniny, pevná a tvrdá konzistence: IC  > 1,2     4 

kašovitá aţ tekutá konzistence:  IC  < 0,05       4 

               pozn.: Pro 5., 6. a 7. třídu není IC definováno 

 

     index plasticity IP 

 

Index plasticity IP třída 

soudrţné horniny, měkká konzistence: IP < 17     1 

soudrţné horniny, tuhá konzistence: IP < 17     2 

soudrţné horniny, pevná aţ tvrdá konzistence: IP < 17     3 

soudrţné horniny, pevná a tvrdá konzistence: IP  ≥ 17     4 

               poznámka: Pro 5., 6. a 7. třídu není IP definováno 

      

 Tyto dvě vlastnosti jsou následně převedeny do grafické podoby (graf č. 1 

„Závislost třídy těţitelnosti na indexu konzistence IC a indexu plasticity IP“). 
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Graf č.1 - Závislost tříd těžitelnosti na indexu konzistence IC a indexu plasticity IP 
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                                                                              relativní hustota ID 

 

relativní hustota ID třída 

nesoudrţné horniny, kypré: ID < 0,33 se zrny do 20mm     1 

nesoudrţné horniny, středně ulehlé: ID  =  0,33 - 0,67 se zrny do 20mm 2 

nesoudrţné horniny, ulehlé: ID  > 0,67 se zrny do 50mm     3 

               poznámka: Pro 4., 5., 6. a 7. třídu není ID definováno 

 

 

Graf č. 2 - Závislost tříd těžitelnosti na relativní hustotě 
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    velikost zrn 

  

Velikost zrn Objem Třída 

> 20mm do 10% 1 

20mm - 50mm nad 10% 2 

> 50mm nad 10% 2 

50mm - 100mm nad 10% 3 

> 100mm do 10% 3 

100mm - 250mm 10% - 50% 4 

> 250mm do 10% 4 

100mm - 250mm nad 50% 5 

250mm - 0,1m
3
 10% - 50% 5 

250mm - 0,1m
3
 nad 50% 6 

> 0,1m
3
 do 50% 6 

> 0,1m
3
 nad 50% 7 

 

 

 Na základě této tabulky jsem vytvořil tabulku č. 2 „Závislost tříd těţitelnosti na 

objemu zrn (resp. velikosti zrn) v nesoudrţné hornině“, která by (díky své grafické 

výhodě) měla ulehčit orientaci v této problematice. V této tabulce je hlavním aspektem 

objem zrn v hornině, v příloze č. 7 „Tabulka závislosti tříd těţitelnosti na velikosti zrn 

(resp. na objemu zrn) v nesoudrţné hornině“ je hlavním aspektem velikost zrn. 
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třída / 
objem 

zrn 
10% 50% 100% 

1 
> 20 

mm 
    

2 
  

> 50 mm 

20 mm - 50 mm 

3 
  50 mm - 100 mm 

> 100 

mm     

4 
  100 mm - 250 mm 

  
> 250 

mm   

5 
  

  100 mm - 250 mm 

250 mm - 463 mm*   

6 
    250 mm - 463 mm* 

  > 463 mm*   

7 
    

> 463 mm* 

* Poznámka: Hodnota 463 mm platí pouze pro krychlovitý tvar zrna (tzn. 463 mm
3 
= 0,1 m

3
) 

 

Tabulka č. 2 - Závislost tříd těžitelnosti na objemu zrn (resp. velikosti zrn) v nesoudržné hornině 
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3b. Norma ČSN 73 6133 (nová norma) –  pevnost v prostém tlaku σc  

               střední hustota diskontinuit  

       (viz tabulka D. 1, str. 36) 

 

4. Rozdíly ve způsobech rozpojování nejsou tak markantní jako např. posuzované 

vlastnosti (viz bod č. 3 této kapitoly). Způsoby rozpojování jsou detailnější ve starší normě, 

logicky díky většímu počtu tříd těţitelnosti. Porovnání způsobů rozpojování uvádí tabulka 

č. 3 – „Způsoby rozpojování“. 

 

Tabulka č. 3 – Způsoby rozpojování 

ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 

1 nabíratelné lopatou, nakladačem 

I 

buldozery, 

rypadla, 

ručně 

prováděné 

výkopy 

2 rozpojitelné rýčem, nakladačem 

3 rozpojitelné cepínem, rypadlem 

II 

rozrývače, 

skalní lţíce, 

kladiva, 

trhaviny 

4 rozpojitelné klínem, rypadlem 

5 
rozpojitelné rozrývačem, těţkým 

rypadlem (nad 40 t), trhavinami 

6 
těţce trhatelné těţkým 

rozrývačem, trhavinami 
III 

trhací práce, 

rozrývače 
7 

velmi těţce trhatelné, rozpojitelné 

trhavinami 

 

5. Jako další rozdíl zde můţeme ještě zařadit problematiku zaloţenou na 

zatříďování příkladných hornin a zemin do jednotlivých tříd těţitelnosti. Toto porovnání 

vystihují tabulka č. 4 – „ČSN 73 3050 - příkladné horniny a zeminy“ a tabulka č. 5 – „ČSN 

73 6133 – příkladné horniny a zeminy“. 
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Tabulka č. 4 – ČSN 73 3050 – příkladné horniny a zeminy 

ČSN 73 3050 

1 
soudržné: ornice, hlína, písčitá hlína, hlínitý písek                                     

nesoudržné: písek, písek se štěrkem, písčitý štěrk, drobný a střední štěrk, 
příp. štěrk s kamením 

2 
soudržné: ornice, hlína, prachovitá hlína (spraš), písčitá hlína, hlínitý písek, 

rašelina, zrašelinovaná zemina                                                                                    

nesoudržné: písčitý štěrk, střední a hrubý štěrk, příp. s kamením 

3 
nesoudržné: písčitý hrubý štěrk, hrubý štěrk, příp. štěrk s kamením                  

zvětralé pevné horniny s velmi oslabenou strukturální vazbou: eluvia, 

tektonicky porušené zóny, hydrotermálně rozloţené horniny 

4 

*soudržné: jíl, písčitý jíl, jílovitá hlína, písčitá hlína, prachovitá hlína                    
*nesoudržné: hrubý štěrk a kameny, příp. štěrk s balvany                                       

pevné navětralé a zvětralé: navětralé jílovce, slínovce, prachovce, 

vulkanické tufy, turify, zvětralé pískovce, břidlice, měkké vápence, písčité 
slínovce (opuky)                                                                                           

pevné zvětralé, značně rozpukané: značně rozpukané ţuly, ruly, andezity, 

vápence a křemence                                                                                                              

kašovité a tekuté konzistence, IC < 0,05: bahnité náplavy, tekutý písek, silně 

rozloţená rašelina kašovité konzistence  

5 

nesoudržné: hrubý štěrk s kamením, balvany                                                

nesoudržné, zařazené do 4. třídy, spojené soudržným tmelem, který má 

vlastnosti třídy 4, ods. a), když jejich zrna zůstávají po rozpojení v 

hrudkách: hrubý štěrk s jílovitým nebo hlínitým tmelem                                                                              
pevné, zdravé, ve vrstvách s tloušťkou do 150 mm: slepenec  s  jílovitým  

tmelem,  jílovec,  jílovité,  písčité,  fylitické, chlorotické břidlice, pískovec  s  

jílovitým  nebo  slínitým tmelem, travertin, písčitý slínovec (opuka)                                                 

pevné, vyvřelé, přeměněné a usazené, navětralé, rozpukané s plochami  

dělitelnosti vzdálenými méně něž 150 mm: zvětralá ţula, navětralé rula, 

navětralý  andezit, navětralý křemenec, navětralý pískovec 

6 

pevné, vyvřelé a přeměněné zdravé, s plochami dělitelnosti vzdálenými do 

1,0 m, v lavicovité, kvádrové odlučnosti. Vzdálenost ostatních puklin je 
menší než 250 mm: ţula, rula, andezit, čedič, křemité břidlice, svor, svorová 

rula, pórovitý čedič, fylit 

pevné, usazené, zdravé, se vzdáleností ploch dělitelnosti do 1,0 m (hrubě 
lavicovité), se vzdáleností ostatních puklin do 250 mm: hrubě úlomkovité 

aţ balvanité slepence, droby, pískovce s vápnitým a křemito – vápnitým 

tmelem, dolomit. 

7 

pevné, zdravé, masivně nebo s nepravidelnou odlučností (polyedrickou), 

kulovitou, sloupcovitou apod. s jednotlivými zaklíněnými hranami, s 

plochami  dělitelnosti vzdálenými od sebe více než 250 mm: křemence,  

křemité ţuly, křemité ruly, diority, diabasy, čediče s hrubě sloupcovitou 
odlučností, spility, buliţníky, rohovce, gabra, andezity, amfibolity, granulity, 

granodiority, slepence s křemitým tmelem, rohovcové vápence, ţilné 

křemence, znělce 

*Poznámka: soudržné a nesoudržné horniny 4. třídy se řadí do I. třídy 

 

 

I 

II 

III

I 
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Tabulka č. 5 – ČSN 73 6133 – příkladné horniny a zeminy 

 

ČSN 73 6133 

I 
zeminy: F1 - F8; S1 - S5; G1 - G5                                                                      

třída R5 a R6                                                                                              

třída R4 se střední hustotou diskontinuit do 150 mm 

II 

třída R4 se střední hustotou diskontinuit nad 150 mm                                    

třídy R3, R2 a R1 se střední hustotou diskontinuit do 150 mm 

G a S s kameny a balvany 100 mm aţ 250 mm v objemu nad 50%   
anebo s balvany nad 250 mm do 0,1 m

3
 v objemu 10% aţ 50% 

celkového objemu rozvolňované horniny (neplatí pro těţbu z deponie 

mladší 5 let 

III třídy R3, R2 a R1 se střední hustotou diskontinuit nad 150 mm 

 

 

 Srovnání norem lze provézt i z ekonomického hlediska. Z tabulky „Ceník zemních 

prací“ (příloha č. 1), která mi byla zaslána p. Petrem Konečným (firma HANT BA CZ 

a.s.), jsem vybral jako příklad jednu zemní práci (výkop nezapaţené jámy), která se 

provádí u kaţdé třídy těţitelnosti. Tabulka má základ ve starší normě ČSN 73 3050, tzn. ţe 

obsahuje 7 tříd těţitelnosti. Vybranou zemní práci i s cenami (jsou pouţity ceny obvyklé) 

pro nejniţší a největší kubatury jsem zapsal do tabulky „Cena výkopu nezapaţené jámy 

(cena za 1 m
3
)“. Z této tabulky poté vzešel graf se stejným názvem, kde můţeme 

vysledovat trend zvyšující se ceny s vyšší třídou těţitelnosti. Ale hlavně si můţeme 

všimnout přirovnání nových tříd těţitelnosti ke starým a díky tomu, ţe nové třídy jsou 

pouze tři, tak vidíme, ţe kaţdá z nových tříd obsahuje velký cenový rozsah. Tento aspekt 

dovoluje velké manévrování při naceňování zemních prací. 
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Tabulka č. 6 – Cena výkopu nezapažené jámy (cena za 1 m
3
) 

třída/kubatura do 100 m
3
 nad 10 000 m

3
 

1 – 2 79,00 Kč 45,00 Kč 

3 85,00 Kč 49,00 Kč 

4 165,00 Kč 65,00 Kč 

5 205,00 Kč 109,00 Kč 

6 255,00 Kč 125,00 Kč 

7 335,00 Kč 160,00 Kč 

Poznámka: v tomto příkladu jsou použity ceny obvyklé. 

Graf č. 3 - Cena výkopu nezapažené jámy (cena za 1 m
3
) 

 

Poznámka: zeminy ze 4. třídy se řadí do I. třídy 

 

I 

II 

III 

I II 

III 
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Při převedení těchto údajů získáme tabulku č. 7 „Převedení cen na novou normu“ 

vidíme, jaké rozpětí cen znamená přechod ze staré na novou normu. 

Tabulka č. 7 - Převedení cen na novou normu 

třída/kubatura do 100 m
3
 nad 10 000 m

3
 

I 79,00 Kč - 85,00 Kč 45,00 Kč - 49,00 Kč 

II 85,00 Kč - 205,00 Kč 49,00 Kč - 109,00 Kč 

III 255,00 Kč - 335,00 Kč 125,00 Kč - 160,00 Kč 

 

Z tohoto příkladu je zřejmé, ţe přechod ze staré normy na normu novou je sloţitý a 

diskutabilní. Stará norma, která dělí třídy těţitelnosti do 7 tříd je více techničtější neţ 

norma nová, ale na druhou stranu naceňování zemních prací je podrobnější a detailnější. 

Kdeţto nová norma, která obsahuje pouze 3 třídy těţitelnosti, je určitě méně technicky 

zaloţená (protoţe řadí velké mnoţství skalních hornin a zemin do jedné kategorie), ale o to 

jednodušší bude naceňování zemních prací. A právě přechod z jedné normy na druhou 

můţe vézt k dohadům a ekonomickým trikům. Vidíme to především na II. třídě 

těţitelnosti, kde je v našem příkladě výkopu nezapaţené jámy do 100 m
3
 horniny rozpětí 

ceny 85 Kč aţ 205 Kč. Znamená to především to, ţe kdyţ je předmětná hornina zařazena 

do 5. třídy těţitelnosti, tak se podle staré normy nacení jako 5. třída, tudíţ 1 m
3
 bude stát 

přibliţně 205 Kč (varianta výhodnější pro realizátora). Jestliţe se ale bude cenit podle 

normy nové, bude předmětná hornina spadala do II. třídy (protoţe 5. třída staré normy se 

řadí do II. třídy nové normy) a teoreticky by cena mohla klesnout aţ na přibliţně 85 Kč 

(varianta vhodnější pro investora). 

Do podstaty výhod a nevýhod realizátora a investora vstupuje ještě jeden faktor. A 

to faktor tzv. soutěţení cen. Pomocí tabulky cen zemních prací firmy HANT BA CZ a.s.  

jsem vypracoval graf č. 4 „Ceny výkopu nezapaţené jámy v objemu nad 10000 m
3
 (cena 

za 1 m
3
)“ a stejnojmennou tabulku č. 8. Z této tabulky a grafu lze vypozorovat určitý trend, 

který obecně platí pro ostatní zemní práce a objemy v tabulce. V tabulce jsou zaznamenány 

ceny obvyklé a ceny ceníkové a v následné tabulce (č. 8) jsou vypočítány rozdíly těchto 

cen. Rozdíl ceny ceníkové a obvyklé určuje rozpětí soutěţení, tzn. minimální a maximální 
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moţnou cenu zemní práce. Tento faktor tedy také významně zasahuje do finančního 

aspektu provádění zemních prací.  

Samozřejmě tento příklad vznikl na základě pouhé analogie a srovnávání. Jsou to 

tedy ceny předpokládané pro nové třídy. Existují jiţ tabulky s danými cenami pro nově 

zaváděné třídy těţitelnosti I, II, III. 

 

 

Graf č. 4 - Ceny výkopu nezapažené jámy v objemu nad 10000 m
3
 (cena za 1 m

3
) 

 

Poznámka: zeminy ze 4. třídy se řadí do I. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

I 

II 

III 
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Tabulka č. 8 - Ceny výkopu nezapažené jámy v objemu nad 10000 m
3
 (cena za 1 m

3
) 

třída/cena ceníková obvyklá rozdíl 

1 - 2 56,06 Kč 45,00 Kč 11,06 Kč 

3 67,24 Kč 49,00 Kč 18,24 Kč 

4 74,60 Kč 65,00 Kč 9,60 Kč 

5 309,20 Kč 109,00 Kč 200,20 Kč 

6 493,50 Kč 125,00 Kč 368,50 Kč 

7 768,84 Kč 160,00 Kč 608,84 Kč 

 

 

 

 Přílohy č. 2 – 6 graficky a tabulkově zobrazují vývoj obvyklých a ceníkových cen 

kaţdé zemní práce popsané v ceníku (příloha č. 1). Grafy a tabulky jsou postaveny vţdy na 

minimální a maximální naceňované kubatuře pro danou zemní práci. Jsou to tyto zemní 

práce:   Příloha č. 2 – Výkop nezapaţené jámy - 2a) tabulka; 2b) graf 

  Příloha č. 3 – Výkop zapaţené jámy – 3a) tabulka; 3b) graf 

  Příloha č. 4 – Výkop rýhy do šířky 600 mm – 4a) tabulka; 4b) graf 

  Příloha č. 5 – Výkop rýhy šířky 600 mm – 2000 mm – 5a) tabulka; 5b) graf 

  Příloha č. 6 – Výkop zapaţené šachty – 6a) tabulka; 6b) graf 

 Z těchto grafů je zřejmé, ţe naceňování zemních záleţí na typu zemní práce, 

objemu těţené horniny, případné přítomnosti neţádoucích přírodních poměrů (např.: 

provádění zemní práce v tekoucí vodě, aj.), zjištěné třídě těţitelnosti a průběhu firemního 

soutěţení. 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo srovnání staré normy ČSN 73 3050 Zemní práce a nové normy ČSN 

73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací z pohledu těţitelnosti 

hornin.  

Bylo zjištěno, ţe se třídy těţitelnosti staré a nové normy prolínají v následně 

uvedených intervalech. Třídy těţitelnosti 1, 2, 3abc, 4abc odpovídá nově zaváděné třídě I. 

Třídy těţitelnosti 3de, 4def, 5 odpovídají nově zaváděné třídě II. A třídy  těţitelnosti 6, 7 

odpovídají nově zaváděné třídě III.  

Toto srovnání není zcela fixní a připouští určitou nepatrnou variabilitu ve smyslu 

překrývajících se technologických postupů těţení a typů hornin, protoţe určitý typ můţeme 

těţit v určitém překrytu i jinou technologií. Platí to však zejména ve směru od niţších tříd 

k vyšším, v opačném směru je to samozřejmostí, ale je to zbytečné z důvodu šetření 

prostředků a i podmínek praktičnosti pouţití dané technologie.  

Znamená to tedy, ţe starší norma ČSN 73 3050 Zemní práce má mnohem citlivější 

kalibraci vzhledem k typu geologického prostředí, reprezentovaného určitým typem 

zeminy a skalní horniny. Z toho vyplývá, ţe se nejedná pouze o umělou klasifikaci 

vyjadřující typ horniny, ale je zde (v této jemnější kalibraci) také jednoznačný vztah 

k pracnosti, která se nemusí vţdy projevovat v typu pouţitého stroje k těţení hornin, ale 

rozhodně se projeví ve spotřebě energie a v opotřebení nástrojů. Nová norma ČSN 73 6133 

Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací má kalibraci hrubší, avšak 

výhodou můţe být, ţe zatříďování hornin je pro realizaci snazší. 

Práce se také zabývala ekonomickým srovnáním obou norem, protoţe uvedená 

problematika je řešená v rámci nabídkových projektů, které jsou soutěţeny, ale také 

rozhodují o cenách výsledných, realizačních. Z ekonomického hlediska je starší norma 

ČSN 73 3050 citlivější k charakteru geologického prostředí. Nová norma ČSN 73 6133 má 

naopak cenovou vůli vůči geologickému prostředí (více typů hornin spadá do jedné ceny), 

tudíţ je důleţitá dohoda mezi investorem a realizátorem a je otázkou, jestli bude příznivější 

jedné nebo druhé straně (a nebo kompromisně oběma stranám – nejlepší varianta). Pro 

názornost můţe být extrémním příkladem stará třída 1 nebo 2 v terénu zaplacená za cenu 

4. třídy, tzn., ţe by toto byla extrémně výhodná varianta pro realizátora. Naopak, kdyby 
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byla v terénu třída 4, ale byla by zaplacená jako třída 1, tak by tato varianta byla 

nejvýhodnější pro investora. Je zřejmé, ţe dle nové normy ČSN 73 6133 spadají všechny 

uvedené třídy do jediné nově zaváděné třídy (I = 1, 2, 3abc, 4abc). 

Na základě provedeného srovnání lze konstatovat, ţe zejména u nové normy lze 

z hlediska finančního provézt projekt zemních prací výhodný jak pro investora, tak pro 

realizátora. Záleţí tudíţ na cenové interpretaci nových tříd těţitelnosti. Dále je moţno 

tvrdit, ţe z hlediska dokumentačního a odborného je mnohem sloţitější starší norma ČSN 

73 3050 Zemní práce. Dalším aspektem je skutečná pracnost, a to náročnost na energie 

(elektrická energie, pohonné hmoty, trhací práce, aj.) a opotřebování nástrojů. Obecně 

platí, ţe čím vyšší třída těţitelnosti, tak tím větší nároky na oba tyto aspekty.  

Důleţitý rozdíl mezi oběma normami je jejich zaměření pro jednotlivé obory 

stavebních prací, kde stará norma ČSN 73 3050 Zemní práce je zaměřená na všechny 

druhy stavebních činností, kdeţto nová norma ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 

tělesa pozemních komunikací je zaměřena pouze na dopravní stavby. Z tohoto pohledu 

bylo zrušení účinnosti staré normy neopodstatněné, protoţe ji v širokém spektru pouţití 

nenahrazuje norma nová. 

Neméně důleţitým výsledkem této práce je převedení veškerých podstatných aspektů, 

na kterých závisí tato problematika, do přehledné grafické podoby. Coţ způsobí 

diametrálně lepší orientaci v této oblasti. 
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