
Důvodová zpráva 
 

Rada HMP schválila svým usnesením č. 95 ze dne 31.1.2012 (viz příloha č.1 této důvodové 
zprávy) Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací  a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě (dále jen „zásady“). 

 
Na základě zkušeností při uplatňování zásad je navržena jejich aktualizace v oblasti 

konečné úpravy krytu chodníků, především při provádění liniových staveb. Navrhované zmírnění 
požadavků na investory, zejména v případě realizace liniových staveb, bude znamenat snížení 
finančních nákladů spojených s konečnými úpravami chodníků a nebude mít dopad    na kvalitu 
povrchu, neboť Technická správa komunikací hl.m. Prahy v průběhu záruční doby provádí 
namátkové kontroly a v závěru záruční doby je provedena celková prohlídka díla, při které je 
v případě nutnosti zahájeno reklamační řízení k odstranění závad. 

 
Navržená úprava se týká znění bodů 8.2.1 a 8.2.2 zásad. 
 
 

Stávající znění zásad: 
 
     8.2.1. Asfaltové kryty chodníků 

a)  do 3 m šíře : 

budou obnoveny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě narušení 
menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou obnoveny v délce 
minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm 
na každou stranu (pokud je to možné). Obnova bude provedena včetně znovu-položení 
nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 
V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou ve 
vzdálenosti do 10m od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajními 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné) neurčí-li správce komunikace jinak.  

Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračním nátěrem. Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. 
Těsnění musí být provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou 
vodo-nepropustnost.  
 

b) nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí bude požadovaný rozsah oprav krytů určen  správcem 
komunikace. 

 
 8.2.2. Dlážděné kryty chodníků 

a)  do 3 m šíře: 

budou předlážděny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě narušení 
menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou předlážděny 
v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 
500 mm na každou stranu (pokud je to možné).  Současně je nutné zachovat typ, vzor 
a barevnost dlažby. Obnova bude provedena včetně kladecí vrstvy a znovu-položení 
nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou ve 
vzdálenosti do  10m  od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajní 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné) neurčí-li správce komunikace jinak.  

V případě, že nebude možno doplnit stávající typ dlažebního materiálu z důvodů 
narušení jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební materiál doplněn materiálem 
novým stejné barevnosti a typu dlažební kostky.            



  

  
 

V případě dláždění jednotlivých vzorů bude přesah dlažby proveden vždy do konce 
vzoru (kraje vzoru). 

b)  nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí bude požadovaný rozsah oprav krytů určen správcem 
komunikace. 

 

Navrhované nové znění zásad (úpravy vyznačeny zabarvením): 
         8.2.1. Asfaltové kryty chodníků 
 

a)  do 1,5 m šíře : 

budou obnoveny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě narušení 
menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou obnoveny v délce 
minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm 
na každou stranu (pokud je to možné). Obnova bude provedena včetně znovu-položení 
nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou      ve 
vzdálenosti do 10 m od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajními 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  

Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračním nátěrem. Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. 
Těsnění musí být provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou 
vodo-nepropustnost.  

b)  šíře 1,5 m až 3 m: 

budou obnoveny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné) s výjimkou liniových 
staveb delších než 50 m, kde budou kryty chodníků obnoveny vždy v rozsahu od 
okrajového prvku po nejvzdálenější stávající podélnou spáru tak, aby po provedení 
definitivních zpětných úprav vznikla pouze jedna finální podélná spára, neurčí-li 
správce komunikace jinak. 

 
V případě narušení menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou 
obnoveny v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). Obnova bude 
provedena včetně znovu-položení nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce 
komunikace jinak. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou      ve 
vzdálenosti do 10 m od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajními 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  

Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračním nátěrem. Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. 
Těsnění musí být provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou 
vodo-nepropustnost.  

c) nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí: 

 bude požadovaný rozsah oprav krytů určen  správcem komunikace. 

 
 8.2.2. Dlážděné kryty chodníků 

 



  

  
 

a)  do 1,5 m šíře: 

budou předlážděny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě narušení 
menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou předlážděny 
v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 
500 mm na každou stranu (pokud je to možné).  Současně je nutné zachovat typ, vzor 
a barevnost dlažby. Obnova bude provedena včetně kladecí vrstvy a znovu-položení 
nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou      ve 
vzdálenosti do  10 m  od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajní 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  

V případě, že nebude možno doplnit stávající typ dlažebního materiálu z důvodů 
narušení jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební materiál doplněn materiálem 
novým stejné barevnosti a typu dlažební kostky.            

V případě dláždění jednotlivých vzorů bude přesah dlažby proveden vždy do konce 
vzoru (kraje vzoru). 

 

b)  šíře 1,5 m až 3 m: 

budou předlážděny na obě strany výkopu v příčném přesahu min. 500 mm             na 
každou stranu, nebo k obrubníku či jinému pevnému okrajovému prvku (fasáda domu) 
v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou 
stranu (pokud je to možné). V případě narušení menším než je šířka chodníku (příčný 
překop, lokální zásah), budou předlážděny v délce minimálně rovnající se šířce 
chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm            na každou stranu (pokud 
je to možné).  Současně je nutné zachovat typ, vzor          a barevnost dlažby. Obnova 
bude provedena včetně kladecí vrstvy a znovu-položení nebo výškového vyrovnání 
obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 

V případě, že při výkopových pracích dojde ke zborcení stěn výkopu, musí být 
provedena předlažba v celé šíři chodníku. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou       ve 
vzdálenosti do  10 m  od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajní 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  

V případě, že nebude možno doplnit stávající typ dlažebního materiálu z důvodů 
narušení jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební materiál doplněn materiálem 
novým stejné barevnosti a typu dlažební kostky.            

V případě dláždění jednotlivých vzorů bude přesah dlažby proveden vždy do konce 
vzoru (kraje vzoru). 

 

c) nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí: 

 bude požadovaný rozsah oprav krytů určen správcem komunikace. 

 

Schválení navrhovaných úprav bude znamenat zmírnění požadavků na investory, zejména 
v případě realizace liniových staveb, a tedy i snížení finančních nákladů spojených 
s konečnými úpravami chodníků. Aby se stav chodníků nezhoršoval, jsou mimo kontrolních 
mechanizmů popsaných v bodu 9 zásad, prováděny Technickou správou komunikací hl.m. 
Prahy v průběhu záruční doby namátkové kontroly a v závěru záruční doby je provedena 
celková prohlídka díla a v případě nutnosti zahájeno reklamační řízení k odstranění závad. 



  

  
 

 
 
 
 


