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Evidování výrobků a výrobců na stavbách ŘSD 

Vzorové TePř a KZP 



www.rsd.cz 

Každý výrobek zabudovaný do stavby musí být odsouhlasen 

objednatelem prostřednictvím správce stavby. 
 

Na všech stavbách pozemních komunikací ŘSD ČR je nutnost použít 

pouze schválené „VÝROBKY“  

- tj. stavební materiály, stavební směsi včetně zdrojů materiálů, stavební 

dílce, prvky a výrobky,  

tedy takové výrobky, u kterých je prokázáno, že splňují požadavky 

a parametry dané zadávací dokumentací, TKP, ZTKP a navazujícími 

předpisy.  

Zajištění kvality díla a postup schvalování výrobků 

pro zabudování do stavby PK 
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Zajištění kvality díla a postup schvalování výrobků 

pro zabudování do stavby PK 

Neschválené výrobky, stavební materiály a směsi 
nesmí být skladovány ani dočasně složeny na 

staveništi. 

         

 

 

Každý výrobek zabudovaný do stavby musí být 
odsouhlasen objednatelem prostřednictvím správce 

stavby. 
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Schvalování výrobků 

Správce stavby kontroluje soulad s požadavky  

 
- Zadávací dokumentace (ZDS/PDSP, ZTKP) 

- RDS,  

- TKP,  

- TP, 

- dalších souvisejících předpisů (např. VL, normy, …) 

- platné legislativy (Z 22/1997 Sb., NV 163/2002 Sb., 
NEPaR(EU) 305/2011, MP SJ-PK … v platném znění) 
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 Centrální evidenční systém pro 

stavby Pozemních komunikací - CES 
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Pro zajištění jednotné evidence výrobků a zhotovitelů na 

stavbách PK bude využit  Centrální evidenční systém - 

CES. 
 

• Jedná se o webovou aplikaci, která uživatele navede a bude 

směřovat při schvalování a kontrole dokumentů ve všech 

fázích stavby. 

• Aplikace bude pro přihlášené uživatele (dotčené stavbou – 

objednatel, správce stavby, dozor, zhotovitel apod.)  

     i veřejnost (základní informace o schváleném výrobku). 

CES – centrální evidenční systém pro stavby PK 
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CES – centrální evidenční systém pro stavby PK 

CES má zajistit: 

 

• evidenci všech zabudovaných výrobků na stavbách 

• jednotný schvalovací proces při posouzení výrobců, výroben, 
výrobků 

• výrazné snížení a urychlení administrace spojené se 
schvalováním výrobků a zhotovitelů pro jednotlivé stavby 

• dlouhodobé vyhodnocování jejich spolehlivosti v rámci záručních 
dob 

• napojení na Active Directory, Helios Green, e-mailing, DIKOS 
(CEV). 
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Systém umožní definovat uživatelská oprávnění na několika úrovních a 

role jednotlivých uživatelů, a to i ve vazbě ke stavbě. 
 

Uživatelské role v CES:  

• veřejnost (může prohlížet seznam výrobků) 

• zhotovitel (odesílá žádost správci stavby k odsouhlasení výrobku, včetně 

vložení dokumentů a dokladů),  

• výrobce (vkládá do CES dokumenty nutné pro prodloužení obecného 

schválení výrobku pro zabudování do PK),  

• správce stavby, vedoucí asistent SS a asistent SS (kontroluje 

dokumenty předané zhotovitelem a ověřuje možné použití výrobku pro 

konkrétní stavbu, přiřazuje role ke stavbě),  

• majetkový správce (provádí evidenci a zhodnocení použitých výrobků v 

rámci reklamací a životnosti),  

• správce CES (odsouhlasuje údaje vložené do CES a vydává souhlasné 

stanovisko s použitím výrobku, nebo prodloužení platnosti, pro obecné 

použití na stavbách PK). 

 

CES – Uživatelské role 
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CES – centrální evidenční systém pro stavby PK 
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CES – tok informací 

Správce CES Pověřená osoba 

Správce stavby 

ASS Správce 

stavby 

Zhotovitel – 

kvalitář 

 

Výrobce 

Asistent 

specialista 
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• Výstupem bude oznámení, že výrobek splňuje legislativní a 

resortní předpisy pro zabudování do staveb PK. 

 

• Po zaevidování výrobku do CES bude možné vygenerovat 

schvalovací dopis pro konkrétní stavbu. 

 

• Doklady prodlužující platnost výrobku bude dokladovat 

výrobce. 

  
 

CES – centrální evidenční systém pro stavby PK 
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• Každý výrobek používaný na stavbách PK bude v podstatě 

schvalován pouze jednou a v systému bude vyznačeno 

datum, do kdy platí obecné schválení výrobku pro stavby 

PK.  

 

• Zhotovitel může tohoto výrobku (se schválením pro stavby 

PK) využít a jeho žádost bude směřována už pouze na 

správce stavby pro schválení výrobku na konkrétní stavbu. 

Bez dokládání všech potřebných dokumentů. 

 

• Zavedením CES se nijak nemění povinnost zhotovitele 

požádat TDS o schválení každého výrobku, který bude 

zabudován do stavby. 

CES – centrální evidenční systém pro stavby PK 
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CES – centrální evidenční systém 
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A) Nestmelené podkladní vrstvy   

• mechanicky zpevněné kamenivo podle ČSN EN 13285 a ČSN 

736126-1  

• vibrovaný štěrk podle ČSN 736126-2  

• štěrkodrť podle ČSN EN 13285 a ČSN 736126-1  

• štěrkopísek podle ČSN EN 13285 a ČSN 736126-1  

• mechanicky zpevněná zemina podle ČSN EN 13285 a ČSN 

736126-1 
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B) Podkladní vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy 

•   vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy s použitím 

různých druhů pojiv podle ČSN EN 14227-1, -2, -5, -10, -12, -13, 

ČSN 73 6124-1  

• vrstvy ze směsí stmelených popílkem podle ČSN EN 14227-3, -4, -

14, TP 93 a ČSN 73 6124-1  

• mezerovitý beton podle ČSN 73 6124-2 
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C) Prolévané podkladní vrstvy  

• štěrk částečně vyplněný cementovou maltou podle ČSN 73 6127-1 

penetrační makadam podle ČSN 73 6127-2  

• asfaltocementový beton podle ČSN 73 6127-3 (není podkladní 

vrstva)  

• kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí podle ČSN 73 6127-4  

 

D) Použití recyklovaného kameniva a recyklace podkladních 

vrstev 
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Vzorové Technologické předpisy 

• Hutněné asfaltové vrstvy 

• Izolace proti vodě 

• Pilotové založení 

• Speciální zakládání - Injektáže  

• Speciální zakládání - tryskové injektáže 

•  Speciální zakládání – Mikropiloty 

• Speciální zakládání – kotvy 

• Zemní práce 
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Vzorové Technologické předpisy 

LOGO zhotovitele 

NÁZEV 
 

 zhotovitele, příp. sdružení 
 

Číslo dokumentu: 

 

Číslo výtisku:  1 2 3 4 

Účinnost od:  

 

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
 

DÁLNICE D…, STAVBA …,  
SO … 

ČÁST: SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ – INJEKTÁŽE   
 

 
Jméno a příjmení 

Funkce 
Kontaktní údaje 

(tel., e-mail) 
Datum Podpis 

Zpracoval  
za zhotovitele: 

Jméno a příjmení 
kvalitář 

111 222 333 
……..@.........cz 

01.01.1900  

 Kontroloval 
za zhotovitele: 

Jméno a příjmení 
funkce 

111 222 333 
……..@.........cz 

01.01.1900 
 

Schválil 
za zhotovitele: 

Jméno a příjmení 
kontrola kvality a 

řízení jakosti 

111 222 333 
……..@.........cz 

01.01.1900 
 

Kontroloval: 
  Jméno a příjmení      
            TDI 

111 222 333 
……..@.........cz 

01.01.1900 
 

Kontroloval: 
Jméno a příjmení  

referát řízení jakosti 
TDS  

111 222 333 
……..@.........cz 

01.01.1900 
 

Schválil za správce 
stavby: 

Jméno a příjmení 
správce stavby 

111 222 333 
……..@.........cz 

01.01.1900 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název stavby:  Dálnice…, Stavba … 

Část stavby:  …  

Objekt č.   … 

Název objektu:  … 

Konstrukční části:  speciální geotechnické práce (/vypsat jaké) 

Místo stavby:  kraj …, okres … 

Objednatel:  Ředitelství silnic a dálnic České republiky  

Generální projektant: … 

Hlavní zhotovitel: … 

Zhotovitel:  … 

Podzhotovitel:  … 

Laboratoř stavby: … 

Geodet stavby:  …  
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Vzorové Technologické předpisy 

1.  ÚČEL DOKUMENT 
 Tento technologický předpis popisuje činnosti při provádění injektáží. Uvádí technologické postupy 
jednotlivých kroků při výrobě, blíže specifikuje materiály, směsi a jejich zkoušení v rámci výstavby stavebního 
objektu … 

Obsah a členění objektu: 
Rozsah prováděné části objektu je ….(vypsat dle RDS) 
 
 

2. TERMÍNY, DEFINICE, ZKRATKY 
TERMÍNY 
Uvést používané zkratky   

ZKRATKY 
Uvést používané zkratky   
 
 

3. TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY 

TECHNICKÉ NORMY 

Uvést platné technické normy pro danou činnost a stavbu 

TECHNICKÉ PŘEDPISY  

TKP , TP, ZTKP stavby (platné k příslušné stavbě)  

TECHNICKÉ PODKLADY 

RDS Stavby ze dne … 
Průkazní zkoušky … pro … (uvést číslo a datum schválení, jež je přílohou TePř.) 
 
 

4. ZJIŠTĚNÉ PRŮZKUMY 
 Uvést informace o provedených průzkumech staveniště, vlastnosti a injektovatelnosti hornin, úrovně 
podzemní vody a její složení atd. 
 
 

5. STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY 
 Uvést veškeré stavební materiály a výrobky a jejich zdroje, které budou v rámci realizace použity (výztuž 
a nosné prvky, materiály po injektážní směsi, malty a beton). U výztuže a nosných prvků věnovat pozornost 
svařitelnosti oceli. 
  
 

6. STAVEBNÍ SMĚSI  
Uvést druh injektážní směsi (cement, přísady, inertní plnivo …), schválené pod číslem … ze dne …. Průkazní 
zkouška doložena přílohou… 
 
 

7. MECHANIZACE 

Použitá mechanizace 

Uvést všechny dopravní prostředky a pracovní pomůcky 
- vrtné soupravy a mechanizmy pro vhánění 
- zařízení pro míchání a dávkování směsi 
- čerpadla 
- injekční trubky a přívodní potrubní systém 
- obturátory 
- zařízení pro monitoring a zkoušení 
 

Použité kontrolní prostředky 

 Uvést všechny laboratorní prostředky pro kontrolní zkoušky. 

Poznámka:  Použité kontrolní prostředky budou kalibrovány. 
 
 

8. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TELEFON) 

Správce stavby:  

Zástupce TDI:  

Stavbyvedoucí zhotovitele:   

Stavbyvedoucí geotechnických prací:   

Mistr: 

Odpovědný geotechnik:   

Odpovědný geodet stavby:   

Laboratoř:  

 
 

9. PROVÁDĚNÍ PRACÍ (KE KAŽDÉMU BODU PODROBNĚ POPSAT PROVÁDĚNÍ) 

Vrtné práce 

Dávkování a míchání injekční směsi 

Čerpání a dodávka směsi 

Ukládání směsi 
 
 

10.    DODÁVKA MATERIÁLU 
Vyjmenovat způsob a požadavky při dodávání a skladování materiálu a směsí při provádění injektáží. 
 
 

11. KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
Kontrolní zkoušky bude provádět schválená akreditovaná zkušební laboratoř (způsob kontroly, zkoušek, 

odsouhlasení a přejímek pro ověření kvality). 
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Vzorové TePř a KZP 

 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
V době, kdy na staveništi nejsou prováděny stavební práce a nejsou přítomni zaměstnanci, je stavba 

zajištěna výstražnými cedulemi „Zákaz vstupu na staveniště“, popřípadě podle konkrétních okolností opatřena 
výstražnou páskou. 

 
 

13. EKOLOGIE 
 
 

14. PŘÍLOHY 
1. Kontrolní a zkušební plán laboratorních zkoušek a geodetických měření (KZP) 
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KZP 
Kontrolní zkoušky krytu z dlažby

podélná průběžně b)

příčná po 100 m b)

vizuálně -- -- --

nerovnost povrchu 

max   (mm) a

Odchylka od příčného sklonu 

max. (mm)

Kvalita vyplnění spár

Výškový rozdíl na styku dvou 

prvků max. (mm)

Vertikální snížení (mm)

vestavěných objektů

odvodňovacích žlabů

Dovolená odchylka od 

tloušťky ložní vrstvy (mm)

Odchylka od výšek 

stanovených dokumentací 

max (mm)
Výška nezasypaného prostoru 

(mm) c

Pokryvnost travního porostu v 

otvorech minimálně (%) d)

ČSN 736175

nivelací

měřením

měřením

měřením

--15 b1015

± 0,5 po 100 m± 0,5± 0,5 b

viz. kapitola 4.3 ČSN 73 6131

7--25

1x na objekt 

namátkově
----

namátkově

± 15

± 10

± 18 e)--

----

3 až 5

--

namátkově

po 100 m

namátkově

----

měřením

vizuálně

-- 20 až 30

měřením

Požadavek na:

Minimální 

četnost
Vlastnost

dočasný 

kryt ze 

silničních 

dílců

kryt z 

vegetačníc

h dílců

dlažbu z 

betonu a 

z 

umělého 

dlažby z 

přírodníh

o kamene

Zkouška

90--

V podélném směru latí o délce 4 m, v příčném směru latí o délce 2 m, u ploch v l ibovolném směru latí o 

délce 4 m. Je možno použít i  jiné zařízení poskytující shodné výsledky

a)
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KZP 
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•     Revize MP Zásady pro hodnocení jakosti 
dokončených staveb PK zhotovitelem. 

 

 

• MP pro hodnocení vad z vizuálních prohlídek 
odvodnění. 

Navazující předpisy 



www.rsd.cz 

Převládající vady a jejich vypořádání: 
 Vyskytují se zejména vady v nižších třídách tvořené sedimenty a odchylkami od předepsané nivelety. Sedimenty je nutno odstranit. Ve vyšších třídách se vyskytují vady v těsnosti potrubí, protispády a chybné vedení trasy, jenž je nutno odstranit opravou úseku. Obecně pak vady úseků ve třídě 1 a 
2 se doporučuje odstranit za předpokladu, že je to přímo vyžadováno PD, objednatelem, nebo následným správcem objektu. V opačném případě se doporučuje navrhnout vhodná smluvní opatření a kompenzace, případně sledování stavu v záruční době. Vady úseků ve třídách 3 až 5 je nutno 
odstranit. Vady ve třídě 5 se musí odstranit neprodleně, bez ohledu na fázi výstavby, nebo plán údržby. Pro úseky třídy 6 se doporučuje provést opakování vizuální prohlídky příslušného úseku. 

Nesrovnalosti v předložených podkladech: 
Graf podélného spádu přípojky 301 svou délkou neodpovídá délce úseku uváděného v protokolu prohlídky. 

Legenda zatřídění úseků do tříd: 

Třída Slovní hodnocení úseků dle tříd stavu 

0 Úsek bez vad, nebo s vadami v rámci povolených kvalitativních požadavků. 

1 Úsek s  vadami nevýznamnými pro provozování či životnost, avšak mimo kvalitativní požadavky. 

2 Úsek s lehkými vadami nebránícími provozu, ale majícími drobný vliv na provozování, či životnost, případně vady nemajícími vliv na provozování ani výrazně nesnižujícími životnost, avšak mimo kvalitativní požadavky. 

3 Úsek se středně těžkými vadami nebránícími provozu, ale majícími podstatný vliv na provozování, či životnost. 

4 Úsek s těžkými vadami bránícími řádné funkci, jenž je nutno odstranit v krátkém časovém horizontu 

5 Úsek s velmi těžkými vadami bránícími provozu, nebo na úrovni havarijního stavu, které je nutno ihned odstranit 

6 Neprohlížený úsek, nebo úsek s částečnou, nebo nedostatečnou vypovídající hodnotou prohlídky. 

Souhrnné vyhodnocení úseků: 

Stoka Úsek Výsledná Popis vad úseku v jednotlivých třídách ( v závorkách případně staničení) 

Doplňující poznámka čís. 
Počáteční 

uzel 
Koncový 

uzel 
Délka Materiál DN třída 5 4 3 2 1 6 

    1   2 (m)   (mm) úseku havarijní silné střední lehké nevýznamné vada prohlídky 

  DŠ 35 DŠ 34 81,01 PP   4   hluboký protispád   výšková odchylka     označení šachet dle TDS 

6 Š 4 V 301 1,02 PP 200 
6 

sedimenty 30% hluboký protispád zcela mimo trasu výšková odchylka   
prohlídka přerušena z 

důvodu překážky neodpovídá projektu 

6 Š 5 V 303 20,66 PP   

3 

    protispád (1-2m;6-9m) 
tvrdé usazeniny (20,8m); 
výšková odchylka (10m) deformace (2,4%/8m)     

6 Š 7 Š 6 41,53 PP   

4 

  
otevřená prasklina 1hod 

(40,2m)   
nedoražený spoj (35,5m); 
protispád (10-14m, 34m)     drenáž SDP 

6 V 301 Š 4 7,02 PP 200 
6 

sedimenty 30%   zcela mimo trasu     
prohlídka přerušena z 

důvodu překážky neodpovídá projektu 
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Děkuji za pozornost 

Daniel Balla DiS 

Vedoucí Odboru kontroly jakosti 

Úsek kontroly kvality staveb 


