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16.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení definic, pokynů a doporučení uvedených v kap.
1 TKP - Všeobecně.

16.1.1 Rozsah kapitoly

Následující technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací (dále jen TKP) se týkají pilot 
a podzemních stěn, pro něž platí ČSN 73 1002 

a ON 74 2861. Použití jiných postupů a netradičních 
technologií je přípustné za předpokladu, že se prokáže 
požadovaná spolehlivost takto vyrobených základových 
prvků. Postupy musí mít nejméně takovou úroveň jakou 
stanovují normy a nesmějí být v rozporu s jejich zása
dami, s těmito TKP případně se ZTKP. Má-li zhotovitel 
v úmyslu použít jiných postupů nebo netradičních 
technologií, předloží objednateli doklady charakte
rizující jeho metodu včetně technologického postupu. 
Teprve se souhlasem objednatele mohou být tyto 
technologie zařazeny do realizační dokumentace a na 
stavbě použity.

16.1.2 Obsah dodávky

Práce prováděné podle této kapitoly obsahují dodán 
všech potřebných materiálů, mechanizmů, zařízení 
zhotovitele a pracovníků a provedení všech úkonů 
nutných k vybudování pilot nebo podzemních stěn 
včetně předepsaných zkoušek podle dokumentace 
stavby a příslušných norem, v souladu s těmito TKP, 
případně se ZTKP stavby. Zásadně pro pilotové základy 
platí normy pro konstrukce betonové, ocelové nebo 
dřevěné.

16.1.3 Odborná způsobilost

Piloty a podzemní stěny může provádět odborný podnik, 
který disponuje potřebným strojním a jiným vybavením 
a dostatečným počtem pracovníků předepsané kvalifikace 
v obom zakládání staveb. Podnik prokáže svou zkušenost 
získanou prováděním prací stejného nebo podobného 
druhu jaký je předmětem smlouvy o dílo.

Odborné vedení pilotovacích prací na stavbě provádí 
technik mající úplné střední odborné vzdělání doplněné 
znalostmi z oboru inženýrské geologie a vrtné techniky. 
U vrtmislra je předpokladem vyučení nebo zaučení v obom 
a na používaném mechanizmu, doplněné znalostmi z klasi
fikace a popisu hornin, jejich základních fyzikálně mecha
nických vlastností a znalostmi z technologie betonářských 
prací.

16.1.4 Vytyčení

Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli tako
vé vytyčení pracoviště, z něhož lze umístění zákla
dových prvků snadno odvodit. Zhotovitel předané body 
zajistí a je za ně nadále zodpovědný. Důsledky chybné
ho vytyčení jednotlivých prvků nese zhotovitel.

16.1.5 Sledování okolních objektů

Před zahájením pilotovacích prací zajistí objednatel 
pasportizaci okolních objektů, které by mohly být vlivy 
pilotování porušeny, např. grafickou nebo fotografickou 
dokumentací starých poruch nebo umístěním sádrových 
pásků na charakteristických trhlinách. Značky, popří
padě nově vzniklé poruchy sleduje během pilotován' 
stavební dozor spolu se zhotovitelem.

V závažných případech se stanoví minimální vzdáenost 
stroje, při které nedojde k poruchám staveb, zkušebním 
měřením rychlosti kmitání (ČSN 73 0036 čl.66). První 

známky škod se projevují od rychlosti kmitání 10 mm/s, 
u staveb velmi chatrných uvažuje ČSN 73 0036 s po

ruchami už od rychlosti kmitání 5 mm/s.

16.1.6 Změny vyvolané geologickými poměry

Zhotovitel oznámí stavebnímu dozoru bez prodlení 
všechny zjištěné okolnosti naznačující, že se skutečné 
geologické poměry liší od předpokládaných a mohou 
ovlivnit únosnost základů. Takové okolnosti musí uvážit 
projektant a navrhnout potřebná opatření, která podlé
hají schválení stavebního dozoru. Taková opatření může 
po dohodě s projektantem a stavebním dozorem navrh
nout i zhotovitel.

16.1.7 Změna základových prvků

Přeje-li si zhotovitel provést piloty nebo podzemní stěny 
jinak než je stanoveno v dokumentaci pro zhotovovací 
práce stavby z důvodů ležících na jeho straně, předloží 
stavebnímu dozoru k odsouhlasení detailní projekt 
a výpočet. Dá-li stavební dozor po dohodě s projek
tantem souhlas k takové změně, která si vyžádá zvětšení 
rozsahu některých prací, ponese náklady z toho plynou
cí zhotovitel.

16.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

16.2.1 Všeobecně

Veškerý materiál, který se stane trvalou součástí 
předmětu díla, musí odpovídat požadavkům uvedeným 
v dokumentaci pro zhotovovací práce stavby a toho se 
týkajících normativních předpisech. Musí být bez zjev
ných vad a musí vyhovět předepsaným zkouškám.

16.2.2 Beton a materiály k jeho výrobě

Požadovanou kvalitu betonu, odolnost proti agre
sivnímu prostředí, případně další vlastnosti a opatření 
předepisuje dokumentace stavby. Použije se vodosta- 
vební beton podle ČSN 73 1209 stupně vodotěsnosti V4 
nebo vyššího podle ustanovení ČSN 73 1209 čl. 38 až 

42. Technické požadavky na beton se zvýšenou odol
ností proti působení agresivního prostředí stanoví 
ČSN 73 1216 čl. 3.1 až 3.4.

Technické podmínky pro beton a konstrukce navazují 
na ČSN P ENV 206. Pokud je v ní odkaz na národní

3



normy, platí v jrlném rozsahu příslušná ČSN. 
Z ČSN 73 2400, CSN 73 2401 a ČSN 73 1209 platí ta 
ustanovení, která nejsou v rozporu s ČSN P ENV 206, 

ale pouze ji doplňují, upřesňují nebo zpřísňují, zohled
ňujíce tak dosavadní stav poznatků ČR.

Technické požadavky na složky betonové směsi předepisuje 
kap. 18 TKP. Předepisuje se používat struskoportlandských 
nebo síranovzdomých cementů v minimálním množství 350 
kg/nv, při betonáži pod vodou nebo suspenzi 375 kg/m .

Požadavky na složky betonu, složení betonové směsi, 
trvanlivost, výrobu, dopravu, ošetřování a kontrolu 
uvádí kapitola 18 těchto TKP.

Pro kamenivo a přísady platí ustanovení kap. 18 TKP. 
Kamenivo použité pro betonáž pilot na místě má být 
oblé s plynulou křivkou zrnitosti a největším zrnem 
32 mm.

16.2.3 Prefabrikované betonové piloty 
a podzemní stěny

Pro výrobu, dodávku a kvalitu prefabrikátů, jakožto 
stavebních dílců, platí ČSN 72 3000 a ustanovení 
příslušných článků kap. 18 TKP s tím, že materiál pro 
jejich výrobu bude odpovídat článku 16.2.2. Technické 
požadavky na prefabrikáty stanoví dokumentace pro 
zhotovovací práce stavby. Pro piloty platí ON 72 3450. 
Třída betonu pro piloty do 10 m délky bude nejméně 
B 30, pro delší piloty a piloty z předpjatého betonu 
nejméně B 40 podle CSN 73 2400 tab.l. Krytí výztuže 
bude nejméně 30 mm, v silně agresivním prostředí 
50 mm, třída přesnosti u pilot bude 7. u prefabrikátů 
podzemních stěn 10 podle ON 73 0220 tab 1., pokud 
dokumentace stavby nepředepise jinak. Povrchovou 
úpravu předpisuje dokumentace stavby. Má-li být 
použito sekundární ochrany proti agresivitě prostředí, 
musí povrch odpovídat podmínkám daným normou 
navržené ochrany (např. ON 73 0606 čl.84) nebo 
předpisu výrobce ochranného systému.

16.2.4 Betonářská ocel

Značku výztužné oceli stanoví dokumentace stavby. Pro 
ocelovou výztuž platí ustanovení kap. 18 TKP.

Pokud budou v dokumentaci stavby navrženy předpjaté 
konstrukce, budou požadavky na předpínací výztuž 
uvedeny ve ZTKP stavby a platí pro ni rovněž usta
novení kap. 18 TKP.

16.2.5 Ocelové piloty

Tvar, kvalitu, případně další požadavky na ocelový 
materiál předepisuje dokumentace stavby. Ocelové 
prvky mají být jakostní třídy 11 nebo vyšší, dodané 
s^ hutním atestem, např. podle ČSN 42 0135 nebo 
ČSN 42 0250. Pro ocelové konstrukce, jejich výrobu 

a ochranu platí ustanovení kap. 19 TKP.

16.2.6 Dřevěné piloty

Dřevěnépiloty musíbýt celou svojídélkou pod hladinou 
vody. Pilotové dřevo musí vyhovovat jakosti podle 
ČSN 49 1531 čl. 21. ČSN 73 2810 čl.ll předpisuje 

používat zdravé odkoměné dřevo odolávající střídavým 
účinkům vlhkosti, nejlépe borové nebo dubové, opatře
né hlubinnou impregnací nebo povrchovým impreg
načním nátěrem. Výřezy nemají mít křivost větší než 
0,5 % délky, přičemž se první metr nepočítá. Vhodné 
dřevo je i modřín nebo smrk. Není-li druh dřeva určen 
v dokumentaci stavby, určí jej stavební dozor.

16.2.7 Hmoty pro sekundární ochranu proti 
korozi

Vyžaduje-li to stupeň agresivity prostředí (podle 
ČSN 73 1215 resp. ČSN P ENV 206), je navržena 

v dokumentaci stavby sekundární ochrana základových 
prvků pro betonové konstrukce. Zásady pro impreg
nační hmoty, nátěry a folie předepisuje ČSN 73 1214 v 

kapitole 3. Existuje řada materiálů vyráběných podle 
podnikových norem např. polymersilikátové kompo
sice, akrylátová disperse, epoxydehty, POE plachto
viny, folie Netex, Arabeva apod. Tyto materiály se 
zpracovávají podle předpisu výrobce.

Při použití folie musí být v atestu výrobce uvedena 
i hodnota měrného elektrického odporu pro posouzení 
účinnosti ochrany proti vlivu bludných elektrických 
proudů.

Ocelové piloty se opatřují pro neabrazivní podmínky 
nátěry dehtu a živice, pro abrazívni podmínky epoxy- 
dehtem. Pro volbu ochranných nátěrů platí normy 
ČSN 03 8220 a ČSN 03 8240.

Dřevěné piloty se opatřují hlubinnou impregnací např. 
podle ČSN 49 0616 2. část nebo impregnačními nátěry 
podle ČSN 49 0600 l.část.

Pokud není materiál pro sekundární ochranu přesně 
určen v dokumentaci stavby, předloží zhotovitel staveb
nímu dozoru ke schválení návrh sekundární ochrany ve 
svém technologickém předpisu s uvedením jejích vlast
ností, technických parametrů, způsobu přejímky a zkou
šení.

16.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

16.3.1 Všeobecně

Před zahájením prací předloží zhotovitel stavebnímu 
dozoru k odsouhlasení technologický předpis pilotovací 
metody, způsobu vrtání, rozšiřování vrtu nebo vhánění 
pažnic, hloubky zapažení, údaje o předem zhotovených 
pilotách nebo výplni vrtu včetně výsledků průkazních 
zkoušek nebo atestů, způsobů kontroly, zkoušek a přejí- 
mek, které zabezpečují kvalitu předmětu díla. Musí být 
uvedeny přípustné odchylky umístění, směru a horní 
úrovně prvku, postup při ukončení vhánění piloty, pořa
dí výroby jednotlivých pilot a osobní zodpovědnosti 
pracovníků zhotovitele. Zhotovitel předá stavebnímu
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dozoru i časový plán prací jakož i předpokládaný čas 
dílčích přejímek. Stavební dozor schválí předložené 
doklady bez zbytečného prodlení, není-li vážný důvod 
k jejich odmítnutí, a zúčastní se dílčích přejímek jak to 
vyžaduje postup prací, nerozhodne-li písemným sděle
ním jinak. Bez souhlasu stavebního dozoru nelze pilo
tování zahájit.

16.3.2 Místo provádění prací

Potřebné úpravy pracovní plochy včetně konstrukcí 
jímek, pažení nebo rozepření budou připraveny ještě 
před zahájením pilotování.

16.3.3 Údaje o strojích

Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru katalog nebo 
specifikaci parametrů beranidla, těžebního stroje nebo 
jiného mechanizmu, který má být použit pro vhánění 
piloty nebo výrobu prvků na místě, který bude obsa
hovat údaje ovlivňující spolehlivost prvku. U beranidel 
musí být předložen atest o tíze beranu nebo musí být 
beran zvážen za přítomnosti stavebního dozoru. Tíha 
musí být na beranu vyznačena.

Podobné informace předá zhotovitel stavebnímu dozoru 
i o výrobně betonové směsi a její kapacitě, systému 
kontroly jakosti včetně atestů měřicích zařízení. Staveb
ní dozor má právo správnost měřicích zařízení zkontro
lovat, kdykoli jek tomu důvod. Při provádění betonářských 
prací se postupuje podle zásad uvedených v kap. 18 
TKP.

16.3.4 Osové vzdálenosti pilot
Nejmenší osové vzdálenosti předpisuje ČSN 73 1002 

čl.2.3.2. Udané nejmenší osové vzdálenosti platí za 
předpokladu, že při provádění nedojde k poškození 
nebo snížení únosnosti pilot sousedních např. kaverno- 
váním zeminy mezi pilotami. Jinak je nutno techno
logický postup pilotáže navrhnout tak, aby tyto vlivy 
byly vyloučeny, nebo zvětšit osové vzdálenosti pilot.

16.3.5 Piloty předem zhotovené

16.3.5.1 Všeobecně

Betonové, ocelové nebo dřevěné piloty musí být před 
zahájením beranění převzaty stavebním dozorem, vyho- 
vují-li požadavkům uvedeným v dokumentaci stavby 
a předepsané jakosti. Je-li v dokumentaci stavby 
předepsána ochrana proti korozi, provede se na stavbě 
podle schváleného technologického předpisu nebo 
provádí-li se mimo stavbu, musíbýtjejíkvalitadoložena 
v dokladu o jakosti, který musí obsahovat údaje 
o použitých materiálech. Pro výrobu a svařování ocelo
vých pilot platí ustanovení kap. 19 TKP.

Na každé pilotě musí být nesmazatelně vyznačeno 
identifikační číslo, délka, kvalita oceli nebo datum beto
náže. Na předpjatých pilotách se vyznačí i napínací síla.

16.3.5.2 Prefabrikované piloty betonové

Při výrobě betonové piloty se musí splnit požadavky na 
tvar, výztuž, kvalitu betonu, vystrojení, případně další 
opatření uvedené v dokumentaci stavby.

Požadavky na složení betonové směsi, vlastnosti beto
nu, výztuž a tvarovou přesnost jsou dány v čl. 16.2. 
Výztuž piloty musí být dimenzována na ohyb vznikající 
při dopravě a manipulaci. Výztuž u hlavy a špičky má 
být zesílena. Jakost výchozích materiálů musí být před 
zahájením výroby prefabrikátů doložena zkouškami 
a návrh směsi průkazní zkouškou. Výroba, doprava, 
ukládání a ošetřování betonu, musí odpovídat usta
novením kap. 18 TKP. Prefabrikáty se betonují ve vodo
rovné poloze, bez přerušení; je třeba vyloučit vytvoření 
ploch možného štěpení. Otvory pro závěsy se vytvoří 
v místech určených v dokumentaci stavby. Zvolí-li se 
pro urychlení výroby tepejné ošetřování betonu, postu
puje se podle ustanovení ČSN 73 2400 čl. 11.3.

Jsou-li prefabrikáty dodávány z výrobny mimo stave
niště, předloží dodavatel Osvědčení o jakosti a kom
pletnosti dodávky doložené doklady o jakosti betonu, 
výztuže, popřípadě o předpínání, kotevním materiálu, 
o povrchových úpravách a rozměrových tolerancích.

Prefabrikované piloty betonové se mohou beranit, 
dosáhnou-li technologické pevnosti betonu rovné 90% 
pevnosti předepsané po 28 dnech.

16.3.5.3 Beranění

Pro vhánění beraněných pilot platí čl. 4.2.1. až 4.2.5. 
ČSN 73 1002. Vnik piloty do základové půdy v po

slední fázi beranění se zpravidla měří geodetickými 
metodami v přítomnosti stavebního dozoru, pokud pí
semně nerozhodne jinak. Piloty se beraní v pořadí a do 
hloubky podle dokumentace stavby a zkušeností získa
ných během stavby.

Špička dřevěné piloty se otesá v ose piloty na délku 

jednoho až dvou průměrů a opatří se ocelovou botkou. 
Hlava se při beranění chrání ocelovým čepcem vylo
ženým tvrdým dřevem nebo zděří z ocelového pásku asi 
60x20 mm. Botky betonových pilot budou z tvrzené 
litiny nebo kované s ocelovými pásky. K výztuži budou 
upevněny podle dokumentace stavby. Hlava se při bera
nění chrání čepcem s dřevěným tlumícím blokem podlo
ženým provazcem nebo jiným polštářem. Rozbité, 
rozštípnuté nebo ohnuté piloty budou nahrazeny jinými 
na účet zhotovitele.

Musí se počítat s nadzdvižením dna jámy v důsledku 
vhánění pilot. Materiál vytlačený pilotami nad projekto
vanou úroveň se musí odstranit před betonáží základů. 
Pokud nadzdvižení nedosáhlo projektované úrovně, je 
možné dno vyrovnat vrstvou vhodného kameniva nebo 
hubeného betonu. Piloty, které byly vyzdviženy při 
beranění sousedních pilot, se doberaní. Délka piloty, 
která přesahuje úroveň určenou k vetknutí do základu 
objektu se odstraní. Při odbourávání betonu piloty se 
nesmí poškodit výztuž určená ke kotvení základu.
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Dřevěné piloty podporující dřevěné rošty musí být 
odříznuty přesně do úrovně podporované konstrukce.

16.3.5.4 Nastavení piloty

Nastavení piloty se může provést jen se souhlasem 
stavebního dozoru. U železobetonových pilot se obnaží 
hlavní výztuž na kotevní délku, nejméně však 40 průmě
rů. Rez musí být kolmý k ose piloty. Hlavní výztuž se 
nastaví výztuží stejného průměru a kvality pevným 
vázáním. Je možno obnažit hlavní výztuž jen na délku 
30 průměrů a nastavit ji plnohodnotnými tupými svary 
doloženými průkazními zkouškami. Třmínky budou 
stejného tvaru a průřezu z oceli stejného druhu ve 
stejných vzdálenostech jako na původní pilotě. Beton 
má být stejné kvality. Stavební dozor může dát souhlas 
k použití rychlovazného cementu. Beranění může 
pokračovat až pevnost betonu dosáhne předepsané 28 
denní pevnosti betonu původní piloty.

Piloty z předpjatého betonu mohou být nastaveny ocelo
vým nástavcem podle dokumentace stavby.

16.3.5.5 Záznam o beraněné pilotě

O provádění každé piloty vede vedoucí technik nebo 
vrtmistr pravidelný záznam podle ČSN 73 1002 čl. 

2.5.1. Kromě údajů, které předepisuje norma, se 
v záznamu uvede čas potřebný k zaberanění piloty. 
Nejdůležitější je zachycení počtu úderů k zaberanění 
posledních 30 mm u pilot železobetonových a 40 mm 
u pilot dřevěných. Není-li v dokumentaci stavby uvede
no jinak, má být zaznamenán počet úderů potřebný 
k zaberanění posledních 100 mm piloty. Zaznamenávají 
se i odchylky v umístění a svislosti piloty.

Záznam se vede ve stavebním (montážním) deníku nebo 
na formulářích, které jsou přílohou deníku. U vháně
ných pilot plní podrobný záznam o beranění každé pilo
ty úlohu technického atestu podle zásad kontroly jakosti. 
Atesty potvrzuje vedoucí stavby a stavební dozor.

16.3.6 Piloty betonované na místě

16.3.6.1 Všeobecně

Pro provádění vrtaných pilot platí články 4.3.1. až 4.3.6. 
ČSN 73 1002, pro jiné technologie článek 4.4.1.

Pro hloubení piloty se použije technologie předpoklá
dané v dokumentaci stavby. Změna je možná jen se 
souhlasem stavebního dozoru (po dohodě s projektan
tem) s ohledem na její vliv na parametry uvažované ve 
výpočtu (např. plášťové tření).

Vnější průměr výpažnice nebo průměr těžícího nástroje 
včetně rozšiřováků se musí rovnat předepsanému 
průměru vrtu. Poslední část vrtu se dělá tak, aby nebyla 
porušena zemina v podloží a dno bylo vodorovné. Při 
dosažení skalního podloží se pokračuje do hloubky 
určené v dokumentaci nebo podle přání stavebního 
dozoru po poradě s projektantem a zhotovitelem, aby se 
vytvořilo dostatečné vetknutí do skály, obvykle 1 až 2 
průměry piloty. Těžká skalní dláta mají být opatřena

kalibračními břity. Dásně drapáků a hrany dlát se 
kontrolují co do ostrosti a rozměrů, aby se průměr vrtu 
jejich opotřebením nezmenšoval.

Stavební dozor nebo jím pověřený odborný pracovník 
spolu se zhotovitelem sledují během těžení kvalitu ze
miny, odpovídá-li předpokladům projektu. V odůvod
něných případech lze kvalitu zeminy v podzákladí 
kontrolovat standardní nebo dynamickou penetrační 
zkouškou (SPT nebo DPT). Zhotovitel tuto zkoušku 
provede na přání stavebního dozoru. Pokud o to stavební 
dozor požádá, odebere zhotovitel vzorky zeminy, které 
se vyzkoušejí ve schválené laboratoři.

Na sucho vyhloubené vrty nebudou vystaveny atmosfe
rickým vlivům déle než je nutno. Zhotovitel provede 
taková opatření, aby zabránil vnikání povrchové vody 
a nečistot do vrtu a porušení zeminy v okolí piloty. 
Doporučuje se používat betonových šablon a úvodních 
výpažnic.

Po zabetonování piloty se nesmí zahájit další vrtání 
v okolí 5 m ze středu na střed dříve než za 24 hodiny. 
Stavební dozor může souhlasit se zmenšením této vzdá
lenosti, dovolují-li to geologické poměry. Jsou-li piloty 
vytvořeny prvky, které se později vytahují, musí být 
postup vhánění takový, aby se zabránilo poškození 
okolních vyhloubených nebo zabetonovaných pilot.

16.3.6.2 Pažení vrtů výpažnicemi

Výpažnice musí mít dostatečně silné stěny a řeznou 
botku z tvrdé oceli. Spoje výpažnice nesmějí vystupovat 
z hladkého vnějšího ani vnitřního povrchu. Průměr 
řezné hrany nemá být o víc než 2 cm větší než průměr 
výpažnice.

Výpažnice musí dosahovat do hloubky dostatečné pro 
zajištění stability vrtu. Pažení má postupovat spolu 
s hloubením vrtu. Vibroberaněné pažnice lze zaberanit 
na celou hloubku najednou.

Vrtá-li se pod hladinou podzemní vody, musí se zabránit 
poškození zeminy ve stěnách vrtu nebo prolomení dna 
hydraulickým tlakem. Ve výpažnici se udržuje voda 
nebo jílová suspenze s hladinou aspoň o lm vyšší než je 
hladina podzemní vody v okolí. Výpažnice předrá
žených pilot je proti vnikání vody uzavřena botkou. 
Vrtný nástroj nesmí při vytahování z vrtu způsobit sání.

Pokud se výpažnice z vrtu vytahuje během betonáže, 
musí se stále udržovat přetlak betonové směsi proti 
podzemní vodě. Spodní hrana výpažnice musí být vždy 
aspoň lm pod hladinou betonové směsi. Během vyta
hování je třeba počítat s poklesem hladiny betonu 
a nesmí se poškodit uložená výztuž.

16.3.6.3 Piloty pažené jílovou suspenzí

16.3.6.3.1 Jílová suspenze

Jílová pažící suspenze zajišťuje stabilitu stěn a dna vrtu 
nebo rýhy kombinovaným účinkem hydrostatického 
tlaku a elektrochemických vlivů. Suspenze se vyrábí 
z vody, nainfikovaného bentonitického jílu a přísad, t.j.
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soda pro natrifikaci bentonitu nebo pro neutralizaci 
vody, ochranný koloid (např. KMC Lovosa) jako stabi
lizátor, popřípadě ztekucovací přísada. Recepturu 
navrhuje laboratoř zhotovitele podle vlastností použi
tého materiálu.

Namíchaná suspenze se skladuje v nádržích. Je výhod
né, může-li zrát po dobu 24 hodin za pohybu čerpadlem 
nebo čeřením.

Norma ON 74 2861 doporučuje následující parametry 
suspenze:

Parametr Hodnota Měřící přístroj

viskozita 30s až 43s Marsh

střih min 2Pa po lmin SNS 2

tixotropie min 1,5 Pa SNS 2

filtrace max 10ml/30min VM-6

tloušťka koláče max 2 mm VM-6

odstoj vody max 2% /24 hod odměrný válec

obsah písku max 3% * OT-2

PH min 8 indikační papírky

obj.hmotnost min 1,04 TM'3 hydrometr, váhy

pro těsnící podzemní stěny max 5%

Na stavbě dělá zhotovitel zkoušky objemové hmotnosti, 
viskozity, obsahu písku po př. pH na vzorku z výrobny 
aspoň 1 x za směnu a vždy při přejímce vrtu pro betonáž. 
Úplnou zkoušku suspenze dělá laboratoř zhotovitele 

alespoň lx za týden, ale vždy při nové dodávce jílu.

16.3.6.3.2 Hloubení vrtu

Hloubení vrtu se provádí rotačním nebo drápkovým 
způsobem s rozšiřováky nebo stranovými zuby. Je třeba 
vyloučit hydraulické rázy vzniklé prudkými pohyby 
nástroje ve vrtu. Dojde-li při těžbě ke kavernování, vrt 
se zaplní jílobetonem (suchý beton B5 + 1601 suspenze 
na lm3) nebo výplňovým betonem a po jeho částečném 

zatvrdnutí se převrtá.

Hloubení jedné piloty má probíhat nepřetržitě a vrt má 
být zabetonován v nejkratší možné době ne delší než 8 
hodin po dokončení vrtání. Přejímka vrtu má být zahá
jena nejpozději 2 hodiny po dokončení vrtání. Před 
betonáží, ne dříve než 1 hodinu před osazením armo- 
koše, se odvrtá sediment na dně vrtu a suspenze se 
promíchá pomalým pohybem vrtného nástroje při 
pomalé rotaci. Nadměrný filtrační koláč na stěně vrtu se 
odstraní vrtným nástrojem s rozšiřováky. Pokud suspen
ze neodpovídá parametrům viskozity a obsahu písku, 
musí se odčerpat a vyměnit za novou.

Před betonáží převezme stavební dozor vrt co do hloub
ky, průměru, svislosti, čistoty dna, stavu stěn a geolo

gických poměrů. Přejímka vrtu se zaznamená ve sta
vebním deníku.

16.3.6.4 Výztuž pilot

Pro výztuž piloty se použije ocel dodaná podle čl. 16.2.4. 
Pro její dodávku, zpracování, spojování, ukládání 
a kontrolu platí ČSN 73 2400 kap. 8, 16 a 17 TKP. 

Výztuž lze zpracovávat pouze se souhlasem stavebního 
dozoru po provedení předepsaných kontrol (čl. 16.5.2.3).

Výztuž se zpravidla připraví předem ve formě armo- 
koše. Pruty se stykují přesahem, v místě styku se dopo
ručuje příčnou výztuž zhustit. Při návrhu armokoše se 
musí dbát na to, aby jeho středem mohly procházet 
betonovací trouby s vůlí 100 mm a aby v hlavě piloty 
mohlo být umístěno pridržovači zařízení betonovacích 
trub. Při použití pláště z folie jako sekundární ochrany 
betonu proti korozi se na svařované výztuži musí odstra
nit ostré výčnělky. Svařená folie se připevňuje na armo- 
koš s dostatečnou záložkou, aby při naplnění betonem 
a dolehnutí na stěnu vrtu nedošlo k jejímu roztržení. 
Výztuž musí vyčnívat nad horní úroveň piloty na 
předepsanou kotevní délku; spodní konce svislých prutů 
se zahnou, aby nedošlo k propíchnutí fólie. Armokoš se 
musí zavěsit centrický, ve správné orientaci a do 
správné výškové úrovně. Centrické osazení se zajistí 
betonovými distančními kolečky nebo úpravou třmínků 
ve vzájemné vzdálenosti nejvýše 3 m, 3 kusy vystřídané 
po obvodě armokoše. Kolečka nesmějí být upevněna na 
vodorovných prutech výztuže.

Minimální krytí výztuže u pilot je 70 mm. Betonuje-li 
se do pažnic, měří se krytí od vnitřního povrchu pažnic.

Při ukládání výztuže stavební dozor kontroluje, zda 
připravený armokoš odpovídá dokumentaci stavby 
s povolenými tolerancemi, případně stav fólie jako anti
korozní ochrany, prostředky k zabezpečení předepsa
ného krytí, správné osazení armokoše do vrtu a parametry 
pažící suspenze.

16.3.6.5 Požadavky na betonovou směs

Výchozí materiály pro výrobu betonu musí odpovídat 
ustanovení článku 16.2.2. této kapitoly. K betonáži lze 
přistoupit, jsou-li provedeny a stavebním dozorem 
schváleny předepsané zkoušky složek a průkazní zkouš
ky betonu. Pro výrobu betonu, dopravu, přejímku 
a zpracování platí ustanovení kap. 18 TKP.

V době ukládání betonu musí být na stavbě přítomen 
vyškolený pracovník zhotovitele zodpovědný za příjem 
a zpracování betonu a odebírání vzorků.

Pro betonáž pomocí betonovacích trub se užívá beto
nové směsi o vodním součiniteli v/c = 0,45 až 0,55 
o zpracovatelnosti zkoušené sednutím kužele 160 až 
190 mm, pro betonáž do suchých vrtů (ČSN 73 1002 čl. 

4.3.5.) bývá zpracovatelnost 80 až 100 mm. V obou 
případech však směs musí splňovat požadavky uvedené 
v dokumentaci stavby a ustanovení kap. 18 TKP.

Teplota směsi při ukládání musí být v rozmezí+10°C až 
+30°C. Zkouška zpracovatelnosti podle ČSN 73 1312
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se provádí při výrobě zkušebních těles a vždy, je-li 
pochybnost po vizuální inspekci dodané směsi. Výrobna 
musí prokázat schopnost dodávat směs plynule v poža
dovaném množství.

16.3.6.6 Betonáž pilot

Suché vrty nezapažené se mají betonovat do 36 hodin, 
vrty pažené kolonou výpažnic do 72 hodin a vrty pažené 
suspenzí do 8 hodin po dovrtání. Je-li tato doba překro
čena, musí se vrt prohloubit, případně rozšířit.

Pod hladinou vody nebo suspenze se betonuje troubami 
průměru 200 mm nebo čerpadlem. Spojení trub musíbýt 
vodotěsné. Během betonáže musíbýt trouby stále pono
řeny v betonu na délku 2 až 6 m. Na hadici čerpadla se 
použije nástavec z ocelové trouby. Voda nebo suspenze 
se postupně odčerpává při zachování úrovně hladiny 
suspenze. Podle spotřebovaného množství betonu se 
soudí na možné kaverny a řídí se zkracování trub. 
Odčerpaná suspenze se může po přečištění znovu 
použít. Poslední asi 2 m znehodnocené suspenze nad 
hladinou betonu se likvidují.

Horní vrstva betonu znehodnocená suspenzí se odebere 
nebo se betonáž ukončí nejméně 40 cm nad projekto
vanou úrovní a znehodnocený beton se později odstraní, 
je-li to možné, až po zabetonování podkladového betonu 
základu objektu. Beton hlavy piloty musí mít kvalitu 
požadovanou v dokumentaci stavby.

Dojdc-li z mimořádných důvodů k přerušení betonáže 
na dobu delší než je počátek tuhnutí betonu, musí se 
armokoš vytáhnout i za cenu poškození a uložený beton 
odvrtat. Nepodaří-li se armokoš vytáhnout, zavede se 
nepřetržitá cirkulace suspenze. Při dobetonování se 
postupuje jako u nové piloty. O přerušení je nutno 
uvědomit stavební dozor a uvést tuto okolnost do 
stavebního deníku do záznamu o výrobě piloty. Sanaci 
následků přerušení řeší stavební dozor individuálně.

Betonáž má postupovat plynule a co nejrychleji. Dopo
ručuje se rychlost alespoň 8 m /hod. Rychlost beto
nování je obzvlášť důležitá, je-li navržena sekundární 
ochranabetonu fólií. Beton musí hydrostatickým tlakem 
vytlačit suspenzi vně fólie a fólii dostatečně přitisknout 
ke stěně vrtu.

Pokud je navržena zvláštní úprava hlavy piloty (např. 
kalich pro montáž prefabrikovaného skeletu), zabe
tonuje se dodatečně po očištění kotevní výztuže a úpra
vě pracovní spáry. Dovoluje-Ii to navržený tvar hlavy 
a výškové poměry, je možné betonovat hlavu současně 
s pilotou pouze v případě, že se bednění osadí před 
zahájením betonáže piloty nebo ho lze osadit tak rychle, 
aby nedošlo k nepřijatelnému přerušení betonáže.

Během betonáže piloty stavební dozor kontroluje stav 
zařízení pro betonáž (betonovací trouby), kvalitu dodá
vané betonové směsi, zaplňování vrtu betonem, aby 
nedošlo k přerušení piloty, vytahování betonovací trou
by a úpravu hlavy piloty apod.

16.3.6.7 Záznam o výrobě piloty

Během výroby piloty se vede podrobný záznam přede
psaný ČSN 73 1002 čl. 2.5.1. Kromě těchto údajů se 

uvedou ještě údaje o podzemní vodě a technických pa
rametrech suspenze před betonáží. Záznam se ede ve 
stavebním (montážním) deníku nebo formulářích, které 
jsou přílohou deníku. Záznam potvrzuje stavební dozor 
a zástupce zhotovitele.

16.3.7 Podzemní stěny

16.3.7.1 Všeobecně

Podzemní stěna je konstrukce zhotovená pod úrovní 
terénu, pro níž se výkop provádí technologií hloubení 
rýhy pod pažící suspenzí. Ukládání výplně se děje 
rovněž pod hladinou suspenze.

Je-li funkcí elementu podzemní stěny přenesení zatížení 
stavební konstrukce do hornin podloží, působí element 
podobně jako na m ístě betonovaná pilota. V tom případě 
platí všechny principy výroby betonových pilot včetně 
vyhodnocování únosnosti, hloubky a kvality vetknutí.

Funguje-li betonová podzemní stěna jako opěrná 
konstrukce, nebývá rozhodujícím faktorem únosnost 
základových vrstev, nýbrž jejich vodotěsnost a hloubka 
vetknutí. V odůvodněných případech se doporučuje na 
vzorcích zeminy ověřovat geotechnické parametry 
zeminy, jsou-li splněny předpoklady dokumentace 
stavby co do výpočtu zemního tlaku.

U podzemních stěn s funkcí pouze těsnící zůstane trva
lou výplní jílová pažící suspenze, samotvrdnoucí 
suspenze podle ON 74 2861 nebo beton. Zhotovitelské 
podniky mají většinou speciální typy a technologie 
těsnících podzemních stěn. V tom případě musí být 
zpracován a stavebním dozorem schválen techno
logický předpis splňující požadavky dokumentace 
stavby.

16.3.7.2 Technické požadavky

Požadavky na podzemní stěnu určuje dokumentace 
stavby podle ON 74 2861 čl. 23 až 35, 44, 63, 89, 101 
a 114.

Beton podzemní stěny se navrhuje vždy jako vodotěsný 
v souladu s požadavky ČSN P ENV 206 eventuálně 

kap. 18TKP.

Rovinnost odkrytého líce stěny je přímo závislá na 
geologické stavbě území a nelze ji zcela limitovat 
technologickým postupem. Nerovnosti větší než stanoví 
dokumentace stavby nebo ZTKP stavby, nebo které by 
byly na závadu provedení následujících prací, odstraní 
zhotovitel na své náklady po obnažení líce. Dojde-li 
výjimečně k větší odchylce ve svislosti, posoudí se indi
viduálně každý případ a stavební dozor po dohodě se 
zhotovitelem navrhne nezbytná opatření.

Má-li být betonová podzemní stěna vodotěsná, stanoví 
dokumentace stavby požadavek na stupeň vodotěsnosti 
betonu a úpravu dělících spar. Podzemní stěna se jako



celek považuje za vodotěsnou, neobjevují-li se na 
povrchu mokrá místa nebo kapky prosakující vody. 
Části povrchu mohou být vlhké. Je možné stanovit 
v dokumentaci stavby nebo ZTKP stavby vodotěsnost 
stěny jako celku údajem o maximálním průsaku na 1 m2 
líce stěny za 24 hodin. Při požadavku zcela suchého 
povrchu se navrhne zvláštní opatření.

Technické požadavky na výplň těsnících podzemních 
stěn stanoví dokumentace stavby. Vlastnosti výplně 
s udáním času dosažení požadované pevnosti, případně 
propustnosti, prokazuje zhotovitel průkazními zkouška
mi vzhledem k použitým materiálům a technologii 
(ON 74 2861 čl. 90).

Na výrobu výplně těsnících podzemních stěn se používá 
struskoportlandského cementu a natrifikovaného bento- 
nického jílu (např. Bentonit G podle podnikové normy 
Severočeských keramických závodů v Mostě) a přísad. 
Vlastnosti samotvrdnoucí suspenze doporučuje 
ON 74 2861 v čl. 83.

16.3.7.3 Provádění podzemních stěn

Pro provádění podzemních stěn platí ustanovení 
ON 74 2861 čl. 40 až 68, 113 až 117 a přiměřeně články
16.1 až 16.3 této kapitoly.

Rýhy podzemních stěn se hloubí drapáky, dláty nebo 
frézami. V krajním případě velmi tvrdých hornin lze 
použít i odstřelu. Trhací práce se řeší individuálně a řídí 
se zvláštními předpisy.

V silně nestabilních zeminách se použije samotvrdnoucí 
suspenze, t.j. bentonitové suspenze s přídavkem 
cementu cca 300 kg/m3 (viskozita 32 až 40 sec Marsh, 

odstoj 1 % za 24 hodin). Po částečném zatvrdnutí se rýha 
přetěží s použitím jílové suspenze běžným způsobem. 
Tohoto postupu lze použít i při velmi přísném poža
davku na rovinnost povrchu stěny, je však nákladný.

Do armokoše se vkládá bednění kapes, drážek a průcho
dů. Při osazování armokoše se kontroluje jeho správná 
orientace a výška osazení. Pod průchodkami pro zemní 
kotvy se doporučuje spirálová výztuž nebo mřížky 
(způsob vyztužení je řešen v dokumentaci stavby).

Dokončený úsek rýhy přebírá stavební dozor. Měří se 
hloubka , šířka, svislost rýhy, hodnotí se geologické 
požadavky, kontroluje se kvalita suspenze (viskozita, 
obsah písku po přečištění), přejímá se připravený armo- 
koš včetně případné sekundární ochrany proti agre
sivnímu prostředí, jeho rozměry, orientace, výškové 
osazení. Kontroluje se kvalita betonové směsi (zpra
covatelnost, vzorky pro zkoušku pevnosti a vodo
těsnosti) a způsob betonáže.

Časové požadavky na přejímky a betonáž podzemní 

stěny jsou uvedeny v čl. 48 a 55 ON 74 2861. U nevy- 
ztužených lamel musí být betonáž zahájena do 2 hodin 
po převzetí rýhy.

16.3.7.4 Prefabrikované podzemní stěny

Pro výrobu betonových prefabrikátů podzemních stěn 
platí ustanovení čl. 16.2.2 a 16.2.3 a přiměřeně

čl. 16.3.5.2. Prefabrikáty mohou být použity teprve po 
jejich přejímce stavebním dozorem.

Kromě dokladů o kvalitě složek a jakosti betonu 
a výztuže se kontroluje tvarová přesnost, vzhled a úpra
va povrchu. Pozornost je třeba věnovat osazení 
úchytných ok pro manipulaci s prefabrikátem přesně 
podle požadavků dokumentace stavby. Stejně je třeba 
přesně překontrolovat umístění závěsných tyčí. Je-li 
navržena sekundární ochrana proti agresivitě, provádí se 
a kontroluje na stavbě nebo ve výrobně podle schvá
leného technologického předpisu.

Šířka zemní rýhy musí být aspoň o 20 cm větší než 
tloušťka prefabrikátu. Před osazením se pohledový líc 
natírá separační emulzí proti přilnutí suspenze. Osazuje 
se ihned po vyhloubení rýhy a převzetí stavebním dozo
rem podlečl. 16.3.7.3. Při použití samotvrdnoucí suspenze 
nemá být interval mezi dočištěním rýhy a zahájením 
osazování větší než 2 hodiny. Po osazení prefabrikátu se 
podle dokumentace stavby kontroluje jeho správná 
poloha, svislost, výškové osazení a provedení spáry 
mezi prefabrikáty.

Předpisuje-li dokumentace stavby vyplnění rýhy pod 
prefabrikáty jílobetonem nebo betonem, provede se to 
podle schváleného technologického postupu podle 
zásad betonáže pod pažící suspenzí. Hladinu ukončení 
výplně určí dokumentace stavby.

16.3.7.5 Záznam o výrobě podzemní stěny

Během výroby podzemní stěny vede technik zhotovitele 
nebo vrtmistr podrobný záznam o průběhu prací, tzv. 
prvotní dokumentaci, jejíž obsah je uveden v ON 74 2861 
čl. 106. Na základě prvotní dokumentace vyhotoví zhoto
vitel přehledně druhotnou dokumentaci stejného obsahu 
(čl. 107), která se stává spolu se zápisy o dílčích přejímkách 
součástí stavebního deníku a slouží pro vyhodnocení 
provedených prací.

16.3.8 Ochrana před účinky bludných 
elektrických proudů

Pokud je ocelová výztuž pilot a podzemních stěn ohrožena 
elektrickými proudy, je v dokumentaci pro zhotovovací 
práce stavby navrženo opatření k jejich eliminaci. Důle
žitým prvkem systému ochrany výztuže základů před vlivy 
bludných elektrických proudů je kvalitně provedený beton, 
který je v dokumentaci stavby navržen s ohledem na zvole
nou ochranu proti agresivním vlivům zemního prostředí 
a podzemní vody (čl. 16.2.2). Použijí se zásadně port- 
Iandské cementy.

V případě, že při provádění kontrolního korozního 
průzkumu bude zjištěn nepříznivý korozní vývoj výztu
že u některého exponovaného základu, je nutno 
navrhnout a provést lokální aktivní ochranu.

Při ochraně proti vlivům elektrických bludných proudů 
se postupuje podle ustanovení kap. 17 TKP.
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16.4 DODÁVKA, SKLADOVANÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

16.4.1 Všeobecne

Maleriál a dílce se musí dopravovat a skladovat způso
bem, který předepisuje norma nebo odborným způso
bem ve stavebnictví obvyklým, musí být chráněn před 
poškozením, znehodnocením, popřípadě před vlivy 
povětrnosti. Ve skladech a na skládkách musí být 
všechen materiál zřetelně označen podle druhu, popří
padě i podle dodávky. O dodávkách se vede přesná 
evidence. Materiál, který vykazuje vady, je poškozen, 
nevyhověl zkouškám nebo neodpovídá požadavkům 
dokumentace stavby, stavební dozor odmítne. V tako
vém případě je zhotovitel povinen odmítnutý materiál 
ze stavby odstranit a dodat materiál nový nebo zkouška
mi prokázat, že požadavkům vyhovuje.

16.4.2 Dodávka a skladování

- Cement: Pro volně ložený cement platí ustanovení 
ČSN 72 2110 a ČSN 73 2400 čl. 4.2.2 a 4.2.3. 

Cement v pytlích se skladuje v suchých, krytých 
skladech nejvýše v 8 vrstvách, odděleně podle dodá
vek a druhu. Přepravuje se v zakrytých dopravních 
prostředcích.

- Kamenivo: Pro dodávání a skladování platí 
ČSN 72 1511. Skladuje se na dostatečně zpevně

ných plochách odděleně po jednotlivých frakcích. 
Větší a dlouhodobější skládky mají být zakryty.

- Přísady: dodávají se v sudech, drumech nebo 
pytlích, skladují se podle pokynů výrobce, chráněny 
před nízkými teplotami.

- Betonová směs: Pro dodávky platí ustanovení 
čl. 10.3. ČSN P ENV 206 nebo CSN 73 2400 čl.9.

- Ocel pro výztuž: Dodává se ve svazcích nebo svit
cích. Při dopravě a manipulaci se nesmí deformovat. 
Skladuje se podložena na odvodněných volných 
nebo částečně krytých skládkách, odděleně podle 
kvality a profilů. Jakost musí vyhovovat usta
novením kap. 18TKP.

- Dřevo na piloty: Dodává se a skladuje na volných 
dostatečně pevných odvodněných skládkách podle 
ČSN 49 1531 čl. 30.

- Ocelové profily: Skladují se podloženy na volných 
dostatečně pevných odvodněných plochách chrá
něny před deformací. Platí pro ně ČSN 73 2601 nebo 

ON 73 2603. Ohnuté profily nebo svařence, které 
podle názoru stavebního dozoru nelze narovnat nebo 
jsou jinak znehodnoceny, se nepoužijí.

- Prefabrikáty pro piloty a podzemní stěny: Skladují 
se na odvodněných plochách dostatečně pevných, 
nejvýše v pěti vrstvách, proloženy dřevem tak, aby 
nedošlo k nežádoucím deformacím. Při dopravě 
a manipulaci se zavěšují v místech, která povoluje 
dokumentace stavby. Musí být označeny podle 
čl. 16.3.5.1 této kap. Pro vyvážku, skladování a oše

třování prefabrikátů platí ON 72 3080. Jakost 
a způsob skladování musí odpovídat ustanovením 
kap. 18TKP.

- Nátěrové a izolační hmoty: Dodávají a skladují se 
podle podmínek výrobce.

- Bentonit: Dodává se, balí, přepravuje a skladuje 
podle čl. 53 až 60 a tab. 5 ČSN 72 1000. Volně lože

ný se dodává a skladuje jako cement.

16.4.3 Průkazní zkoušky

16.4.3.1 Všeobecně

Průkazní zkoušky prokazují vlastnosti materiálů a spo
lehlivé plnění požadovaných parametrů výrobku nebo 
dílčího výrobku, který je dodáván podle podmínek normy, 
dokumentace, nebo TKP. Provádějí se před zahájením 
dodávek nebo v době zahájení dodávek (piloty). Průkazní 
zkoušky musí být vždy schváleny stavebním dozorem.

16.4.3.2 Betonová směs a beton 

Platí příslušná ustanovení kap. 18 TKP.

16.4.3.3 Ocel pro výztuž

Platí příslušná ustanovení kap. 18 TKP.

16.4.3.4 Ocelové profily a trouby

Dodávají-li se ocelové profily s hutním atestem, kontro
luje se shoda s předepsaným stupněm jakosti a zda 
výrobky vyhověly ustanovením normy. Další průkazní 
zkoušky se nepožadují, pokud materiál nevykazuje 
zjevné vady.

16.4.3.5 Pažící suspenze a výplň podzemních stěn

- Pažící suspenze: Zhotovitel prokazuje před zahá
jením prací, že z uvažovaných materiálových složek 
lze vyrobil suspenzi požadovaných vlastností 
(ON 742861 čl. 72 a další).

- Výplň podzemních stěn: Průkazní zkoušky betono
vých monolitických a prefabrikovaných podzem
ních stěn se provedou podle ČSN 73 2400, průkazní 

zkoušky jílových, jílobetonových, jílocementových 
těsnících stěn a stěn ze samotvrdnoucí suspenze se 
provedou podle podnikových norem nebo techno
logických předpisů (ON 74 2861 část V.)

16.4.3.6 Piloty

Platí ČSN 73 1002 čl. 5. Průkazní zkoušky se dělají před 

zahájením nebo na začátku pilotovacích prací nejméně 
na třech pilotách, zpravidla jako zatěžovací zkoušky 
statické. Je-li na staveništi méně než 1500 pilot, prová
dějí se průkazní zkoušky jen ve složitých základových 
poměrech nebo pro piloty vyráběné neobvyklými 
způsoby (čl. 5.3.1. normy). Provádění průkazních zkou
šek se stanoví v dokumentaci stavby nebo ve smlouvě 
o dílo. Kontrolní výrobní zkoušky dynamické podle 
ČSN 73 1002 čl. 5.4.4. a 5.5.3. se provádějí ve smyslu
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zkoušek průkazních, rozhodne-li o lom na základě od
borného posouzení stavební dozor.

Provádění, vyhodnocování a dokumentace statické za- 
těžovací zkoušky se týká příloha 3 ČSN 73 1002.

16.4.4 Zatěžovací zkoušky před zahájením stavby

Předepisuje-li to dokumentace stavby, provede zhotovitel 
zkušební piloty k ověření délky pilot nutné k dosažení 
požadované únosnosti. Zkušební piloty se provedou 
v místech určených v dokumentaci stavby a budou dosta
tečně dlouhé pro případ změn v geologických podmín
kách. Zkušební piloty budou stejné konstrukce a ze 
stejného materiálu jako piloty stavby. Strojní zařízení bude 
stejné jako bude použito na stavbě.

Dokumentaci statické zatěžovací zkoušky předkládá ke 
schválení zhotovitel se všemi údaji svého zatěžovacího 
zařízení, popisem průběhu zkoušky a popisem měřícího 
zařízení.

Zkouška se provede podle ČSN 73 1002 příloha 3.

16.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKU
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

16.5.1 Všeobecně

Provádějí se zkoušky pro ověření jakosti vstupních ma
teriálů a polotovarů a kontrolní výrobní zkoušky během 
prací prováděných na stavbě. O provádění kontrol 
a zkoušek a o jejich výsledcích musí být vedena řádná 
evidence s údaji o odběru vzorků a druhu a rozsahu 
zkoušek. Nedílnou součástí této evidence jsou osvědče
ní o jakosti a atesty od dodavatelů. Pro odběr vzorků 
a zkušební metody platí specializované normy. Vzorky 
se odebírají a ošetřují na stavbě, zkoušejí se ve schvá
lené zkušebně nebo na stavbě za přítomnosti stavebního 
dozoru.

16.5.2 Kontrolní zkoušky

16.5.2.1 Složky betonové směsi, betonová směs 

a beton

Pro provádění zkoušek platí ustanovení ČSN 73 2400 

kap. 14 a 15 a ustanovení kap. 18 TKP. Doporučuje se 
použít ČSN P ENV 206, kap. 11. Při betonáži pilot nebo 

podzemních stěn na místě sc odeberou vzorky a prove
dou minimálně následující kontrolní zkoušky:

- krychelná pevnost v tlaku:
lx na 100 m3 hotového betonu, 

lx za směnu, kdy se betonuje, 
lx pro každou pilotu 0 > 1800 mm, 
vždy při pochybnostech o kvalitě;

- vodotěsnost:
lx během dodávky;

- zpracovatelnost:
2x za směnu, kdy se betonuje,
vždy při pochybnostech po vizuální kontrole.

16.5.2.2 Betonové prefabrikáty

Požaduje se osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky 
podle CSN 72 300 čl. 6.1.2. s uvedením třídy betonu 
a třídy přesnosti dílce, doložené protokolem o zkouš
kách betonu, doklady o použité výztuži, popřípadě 
doklady o předpínání.

16.5.2.3 Betonářská ocel

U oceli s hutním atestem sc kontroluje, zda byla dodána 
s předepsaným stupněm prověření jakosti a zda vyho
věla předepsaným zkouškám, dále rozměry, povrch, 
provedení žebírek a průřezová plocha. Nevyhověla-li 
předepsanému stupni atestu, zkouškám nebo vykazuje-li 
povrchové vady a poškození, musí být provedeny 
zkoušky mechanických vlasností. Rozsah zkoušek sta
novuje kap. 18 TKP.

16.5.2.4 Ocelové profily a trouby

Dodávají se s hutním atestem. Pokud vyhovuje stupeň 
prověření jakosti a na atestu uvedené výsledky zkoušek 
odpovídají specializované normě, kontrolují se pouze 
rozměry, vzhled a tvarová přesnost. Pouze v případě, že 
této kontrole nevyhoví nebo vykazují zjevné vady, poža
dují se zkoušky mechanických vlastností dodaných 
profilů podle specializované normy.

16.5.2.5 Dřevo pro piloty

Provádí se vizuální kontrola vlastností podle 
ČSN 48 0055.

16.5.2.6 Suspenze a výplň podzemních stěn

- Pažící suspenze: Rozsah, četnost a metodu zkoušení 
kontrolních zkoušek stanoví ON 74 2861 část V. Na 
vzorcích suspenze se provádí zkouška filtrace, 
viskozity, obsahu písku, po případě pH při každé 
přejímce vrtu pro pilotu nebo úseku rýhy pro 
podzemní stěnu. Vzorek se odebírá z hloubky 
nejméně 2 m pod hladinou suspenze.

- Samotvrdnoucí suspenze: Rozsah, četnost a metodu 
zkoušení kontrolních zkoušek stanoví ON 74 2861 
část V. Na vzorcích suspenze se provádí zkouška 
objemové hmotnosti, viskozity a odstoje vody.

- Výplň podzemních stěn: Druh a četnost kontrolních 
zkoušek stanoví ON 74 2861 část V. Pro monolitic
ké betonové a prefabrikované podzemní stěny platí 
ustanovení o zkouškách betonu a betonové směsi 
kap. 18 TKP. Pro jílové, jílocementovéjílobetonové 
výplně a výplně ze samotvrdnoucí suspenze se 
zkoušky provádějí podle podnikových norem 
a odsouhlasených technologických předpisů.

16.5.2.7 Příměsi a plastické materiály

Kontrolují a zkoušejí se podle podnikových norem 
a odsouhlasených technologických předpisů na základě 
údajů výrobce, pokud pro ně neplatí specializovaná 
norma ČSN nebo ON.
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16.5.2.8 Piloty

Pro kontrolní zkoušky pilot platí ČSN 73 1002 kapitola 

5. Zkoušky se provádějí během nebo po provádění prací. 
Pro stanovení únosnosti pilot jsou rozhodující statické 
zatěžovací zkoušky podle ČSN 73 1002 příloha 3. 

Zkoušky beraněním čl. 5.5.2. normy a zkoušky dyna
mické čl.5.5.3. normy se provádějí jako srovnávací. 
Dynamická zkouška prověřuje jakost a celistvost piloty 
a její uložení v základové půdě.

Kontrolní výrobní zkoušky se provádějí jako statické 
zatěžovací zkoušky nebo jako zkoušky dynamické. 
Zkoušky se provádějí nejméně na třech systémových 
pilotách, zejména ve složitých základových poměrech 
nebo v případě pochybnosti o únosnosti, na základě 
nezávislého odborného posouzení a rozhodnutí. Kon
trolní výrobní zkoušky dynamické se provádějí, pokud 
se o jejich nutnosti rozhodne na základě nezávislého 
odborného posouzení. Zkoušky beraněním se provádějí 
u beraněných pilot, kde sledování vniku piloty do zákla
dové půdy lze použít k prověření únosnosti zkoušené 
piloty.

Na kontrolu geologického složení v okolí piloty, 
postupu hloubení nebo vhánění piloty, betonování 
dříků piloty a hotovou pilotu se vztahují ustanovení 
kap. 6. ČSN 73 1002.

Má-li stavební dozor pochybnosti o jakosti piloty, může 
požadovat provedení jádrového vrtu v celé délce piloty 
nebo v její části, případně vyžádat jiný způsob ověření 
kvality.

16.5.3 Laboratoř na stavbě

Pro staveništní laboratoř, její vybavení a obsazení 
odbornými pracovníky, platí ustanovení kap. 1 TKP.

Pokud se na stavbě vyrábějí podzemní stěny nebo piloty 
betonované na místě, zřídí zhotovitel polní laboratoř 
vybavenou přiměřeně použité technologii a rozsahu 
a významu stavby. Kromě běžného laboratorního vyba
vení k odběru a ošetřování vzorků má být k dispozici:

- Zařízení pro měření hloubek a průměrů vrtů, šířky 
zemních rýh a svislosti.

- Dostatečné množství forem na betonová zkušební 
tělesa a zařízení na jejich ošetřování.

- Zařízení pro zkoušky betonové směsi, zejména zpra
covatelnosti a doby tuhnutí betonové směsi.

- Zařízení pro provádění zkoušek pažící suspenze.

- Zařízení pro odběr vzorků zeminy.

- Zařízení pro provedení standardních nebo dynamic
kých penetračních zkoušek a jádrových vrtů, jsou-li 
tyto zkoušky požadovány.

Na stavbě musí být kvalifikovaný pracovník zhotovitele 
schopný odebrat vzorky a předepsané zkoušky provést.

16.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Výrobní tolerance pilot a podzemních stěn udávají 
ČSN 73 1002 a ON 74 2861, tolerance uložené výztuže 
pak ČSN 73 2400 čl. 17.3. Odchylky v umístění piloty 

nebo podzemní stěny a odchylky od svislice, ktere povo
lují normy, jsou odchylkami mezními a neměly by být 
překročeny. Pokud z vážných důvodů k překročení 
dojde, je nutno vzniklou situaci řešit individuálně ve 
spolupráci se stavebním dozorem.

- Mezní odchylka osy piloty v úrovni terénu 0,05 d 
nebo 5% příčného rozměru, nejvýše však 100 mm.

- Mezní odchylka piloty od svislice 2 % z délky vrtu.

- Mezní odchylka v hloubce velkoprůměrového vrtu 
100mm.

- Mezní odchylka půdorysného umístění podzemní 
stěny max. 100 mm.

- Přiměřená odchylka svislosti podzemní stěny 1,5% 
z obnažené výšky stěny.

- Odchylka z rovinnosti podzemní stěny je dána doku
mentací stavby nebo využitím stěny a dohodne se ve 
smlouvě.

- Odchylky v umístění výztuže pilot a podzemních 
stěn betonovaných na místě:

- rozmístění nosných prutů ± 30 mm,

- délka nosné výztuže ± 0 výztuže,

- výšková odchylka v umístění armokoše 50 mm, 
(pod terénem 80 mm),

- úroveň čistého betonu v úrovni terénu ± 20 mm,

- úroveň čistého betonu více než 1 m pod terénem 
± 50 mm, za každý další metr hloubky ± 20 mm.

Požadují-li se max. odchylky od normy odlišné, musí to 
být stanoveno ve ZTKP nebo dohodnuto ve smlouvě. 
Není dovoleno opravovat polohu piloty násilným způso
bem.

16.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Piloty a podzemní stěny lze provádět i za nízkých teplot, 
pokud není omezena spolehlivost chodu beranidla nebo 
těžebního stroje a funkce pažící suspenze a jsou dosta
tečně uteplena technologická zařízení. Pro betonářské 
práce prováděné za nízkých teplot platí ČSN 73 2400 

čl. 5.6 a kapitola 12. Teplota betonu při ukládání nemá 
klesnout pod + 10°C, při začátku tuhnutí pod + 5°C. 
Nejvyšší dovolené teploty ohřátého kameniva a beto
nové směsi při vysypání z míchačky udává tabulka 3 
normy. Hlava zabetonované piloty nebo podzemní stěny 
musí být chráněna před promrznutím.

Používají-Ii se fólie nebo nátěry jako sekundární ochra
na proti agresivnímu prostředí, je práce s nimi omezena 
teplotou doporučenou výrobcem. Ochranné nátěry se za 
nízkých teplot musí provádět v temperovaných halách.
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Natíraná konstrukce musí být před natíráním prohřátá 
na minimální teplotu udanou výrobcem nátěru.

16.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Po dokončení základových prací na stavbě nebo na 
jednotlivých základech, jak je ujednáno ve smlouvě 
o dílo, se provede konečné geodetické zaměření prove
dených základových prvků v návaznosti na předané 
vytyčení podle čl. 16.1.4.

Zhotovitel na základě dílčích přejímek a záznamů 
o výrobě piloty nebo podzemní stěny ze stavebního 
deníku podle čl. 16.3.5.5, 16.3.6.7, 16.3.7.5 a výsledků 
provedených průkazních a kontrolních zkoušek vypra
cuje Protokol o výrobě beraněné piloty (Protokol 
o výrobě vrtané piloty, Protokol o výrobě podzemní 
stěny) na formulářích, jejichž vzor je přílohou této kapi
toly TKP. Na formulářích musí být poznamenány 
zkoušky, jimž byl prvek podroben a jejich výsledky, ev. 
poznámky o rovinnosti a nepropustnosti podzemní 
stěny. Zprávy o výsledku zkoušek, atesty, osvědčení 
o jakosti, se stanou přílohou protokolu. Obsah protokolu 
schvaluje stavební dozor. Kromě takto zpracovaných 
protokolů předává zhotovitel jednu sadu dokumentace 
se zakreslením všech změn a odchylek podle skutečné
ho provedení.

Při konečné přejímce zakládacích prací se hodnotí 
skutečné provedení a porovná se s požadavky doku
mentace stavby. O konečné přejímce se sepíše zápis.

16.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Měření deformací jednotlivých základových prvků se 
běžně neprovádí, kromě případů zatěžovacích zkoušek 
jak jsou popsány v čl. 16.4.3.6,16.4.4 a 16.5.2.8. Měření 
sednutí nebo pootočení celých základů po zatížení 
stavbou může být předepsáno dokumentací stavby 
u konstrukcí citlivých na nerovnoměrné sedání podpor. 
V takovém případě se měření provádí podle zvláštní 
dokumentace nebo schváleného technologického před
pisu. Sedání se měří pomocí mechanických nebo elek
trických snímačů, nivelačních vodováh nebo přesnou 
nivelací.

Zvláštním případem jsou t.zv. piloty předtížené t.j. takové, 
u nichž se požaduje, aby nepružná deformace podloží 
proběhla ještě před zatížením piloty nebo základu stavbou. 
Předtěžování a měření sedání jednotlivých pilot probíhá 
podle schváleného technologického předpisu.

O každém z těchto případů se vypracuje dokumentace, 
kterou předpisuje ČSN 73 1002, dokumentace stavby 

nebo technologický předpis. Doporučuje se dokumen
taci doplnit grafickými přílohami.

16.10 EKOLOGIE

16.10.1 Vlivy provozu strojů

Stroje, zejména beranidla, vibroberanidla, kompresory 
a vrtací soupravy, mají být v dobrém technickém stavu, 
má se zabránit především úniku pohonných hmot 
a mazadel a nadměrnému tvoření výfukových zplodin. 
Stroje mají být vybaveny opatřením k omezení hluku, 
vibrací, prašnosti, jak je to technicky možné. Tato 
opatření nesmějí být vyřazována z provozu. Přípustná 
hladina hluku bývá uvedena ve stavebním povolení 
podle hygienických předpisů v závislosti na prostředí, 
v němž se práce provádějí. V exponovaných lokalitách 
je vhodné volit méně hlučné a prašné technologie, např. 
vrtané piloty, rotační technologie, vrtání na výplach po 
případě odprašovací zařízení. Účinky hlučného provozu 

lze snížit dočasnými protihlukovými stěnami. Vozidla 
vyjíždějící na veřejné komunikace musí být očištěna, 
pro přepravu tekutého materiálu utěsněna. Na velkých 
stavbách se zřizují umývací rampy.

16.10.2 Likvidace pažící suspenze

Při likvidaci suspenze je nutno dbát podmínek projedna
ných s hygienickou službou. Je výhodné omezit množství 
suspenze jejím opakovaným použitím po přečištění na 
čističkách a regeneraci.

Způsob likvidace suzpenze je záležitostí zhotovitele 
a provádí se na jeho náklady.

16.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 03 8220 - 1984, Zásady povrchové úpravy nátě

rem (9/85)
- změna a (11/90)

ČSN 03 8221 - 1988, Ochrana proti korozi. Ocelové 

výrobky. Metody úpravy 
povrchu před nátěrem (7/89) 

ČSN 03 8240 - 1986, Volba nátěrů pro ochranu kovo
vých technických výrobků proti 
korozi (8/87)

ČSN 03 8374 - 1975, Zásady protikorozní ochrany
podzemních kovových zařízení 
(4/77)

ČSN 42 0009 - 1978, Hutní atest. Podmínky vydávání 

(11/78)
ČSN 42 0135 - 1987, Tyče tvarové z konstrukčních 

ocelí válcované za tepla. 
Technické dodací předpisy (6/88)

- změna a (11/90)
- změna 2 (4/92)

ČSN 42 0250 - 1988, Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 

až 16 tvářené za tepla. 
Technické dodací předpisy (1/89) 

ČSN 48 0055 - 1983, Jehličnaté sortimenty surového 
dříví. Technické požadavky 
(1/85)

- změna a (9/90)
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ČSN 49 0600 - 1987, 1 .část. Ochrana dreva. Základné 

ustanovenia. Chemická ochrana 
(8/88) - změna a (12/89)

ČSN 49 0609 - 1980, Zkoušení jakosti ochrany dřeva 

(3/82) - změna a (12/87)
ČSN 49 0616 - 1986, 2.část. Ochrana dreva.

Impregnácia drevených podva
lov. Dvojitý spôsob podľa 
Riipinga. Modifikovaný spôsob 
(7/87)

- změna a (2/89)
ON 49 0683 - 1986, Skúšky ochranných

prostriedkov na drevo. Metóda 
zistbvánia prenikania do dreva 
(7/88)

ČSN 49 1531 - 1971, Drevo a stavebné konštrukcie 

(4/72)
- změna a (8/75)
- změna b (9/84)

ČSN 72 1000 - 1986, Keramické suroviny. Společná 

ustanovení (4/88)
ČSN 72 1008 - 1985, Keramické suroviny a zrněné 

hmoty. Společná ustanovení 
o zkouškách a zkušebních 
vzorcích (7/82)

ČSN 72 1511 - 1990, Kamenivo pro stavební účely.

Základní ustanovení (1/92)
- změna 1 (4/92)

ČSN 72 2110 - 1972, Cement. Společná ustanovení 

(1/73)
- změna a (1/74)
- změna b (3/80)

ČSN 72 2122 - 1972, Struskoportlandský cement (1/73)

- změna a (6-7/76)
- změna b (11-12/76)

ČSN 72 2125 - 1972, Síranovzdorný portlandský 

cement (1/73)
- změna a (2/74)
- změna b (6-7/76)
- změna c (11-12/76)
- změna d (2/80)

ON 72 2320 - 1985, Prísady do betónu. Spoločné 
ustanovenia (8/86)

ON 72 2321 - 1985, Plastifíkačné prísady (8/86)
ČSN 72 3000 - 1986, Výroba a kontrola betonových 

stavebních dílců. Společná usta
novení (2/87)

ON 72 3080 - 1987, Vyvážka, skladování, ošetřování 
a expedice betonových dílců 
(7/89)

ON 72 3450 - 1985, Betonové piloty. Společná usta
novení (10/86)

ČSN 73 0031 - 1988, Spolehlivost stavebních

konstrukcí a základových půd. 
Základní ustanovení pro výpo
čet (1/90)

ČSN 73 0033 - 1990, Spolehlivost stavebních

konstrukcí a základových půd. 
Základní ustanovení pro zatí
žení a účinky (1/91)

ČSN 73 0036 - 1973, Seismická zatížení staveb 

(10/75)
ČSN 73 0037 - 1990, Zemní tlak na stavební 

konstrukce (1/92)
ČSN 73 0090 - 1962, Zakládání staveb. Geologický 

průzkum pro stavební účely 
(7/63)

ČSN 73 0202 - 1981, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Základní 
ustanovení (1/83)

ČSN 73 0210 - 1992, Geometrická přesnost ve

výstavbě. Podmínky provádění 
(12/92)

ČSN 73 0220 - 1985, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Navrhování 
přesnosti stavebních objektů 
(10/86)

ČSN 73 0606 - 1986, Hydroizolace staveb. Izolace 

asfaltové. Navrhování a prová
dění (1/88)

ČSN 73 1001 - 1987, Zakládání staveb. Základová 

půda pod plošnými základy 
(10/87)

ČSN 73 1002- 1987, Pilotové základy (4/89)
ČSN 73 1201 - 1986, Navrhování betonových 

konstrukcí (10/88)
- změna a (9/89)

ČSN 73 1209 - 1985, Vodostavebný betón (12/86)

- změna a (5/90)
- změna b (10/90)
- změna 3 (12/92)

ČSN 73 1214 - 1983, Betonové konstrukce. Základní 

ustanovení pro navrhování 
ochrany proti korozi (1/84)

- změna a (11/89)
ČSN 73 1215 - 1983, Betonové konštrukcie. Klasi

fikácia agresívnych prostredí 
(1/84)

ČSN 73 1216 - 1986, Betónové konštrukcie. Navrho

vanie primárnej protikoróznej 
ochrany (1/88)

- změna a (9/88)
ČSN 73 1251 - 1969, Navrhování konstrukcí

z předpjatého betonu (4/70)
- změna a (6/82)

ČSN 73 1311 - 1986, Zkoušení betonové směsi a beto

nu. Společná ustanovení (7/87)
ČSN 73 1312 - 1987, Stanovení zpracovatelnosti beto

nové směsi (1/89)
ČSN 73 1317 - 1986, Stanovení pevnosti betonu 

v tlaku (7/87)
ČSN 73 1321 - 1987, Stanovení vodotěsnosti betonu 

(10/88)
ČSN 73 1340 - 1988, Betonové konštrukcie. Skúšanie 

koróznej odolnosti betonu. 
Všeobecné požiadavky (1/89)

ČSN 73 1341 - 1987, Metody skúšania ochranných 

vlastností betonu proti korózii 
betonárskej výstuže (7/88)
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ČSN 73 1344 - 1989, Ochrana proti korozi ve 
stavebnictví. Betonové 
konstrukce. Metody zkoušek 
přilnavosti ochranných povlaků 
(7/90)

ČSN 73 1401 - 1984, Navrhování ocelových 
konstrukcí (3/86)

- změna a (2/86)
- změna b (3/88)

ČSN 73 1701 - 1983, Navrhovanie drevených
stavebných konštrukcií (8/84)

- změna a (9/90)
ČSN 73 2030 - 1977, Zatěžovací zkoušky stavebních 

konstrukcí. Společná ustanovení 
(9/70)

- změna a (1/88)
ČSN 73 2031 - 1985, Zkoušení stavebních objektů, 

konstrukcí a dílců. Společná 
ustanovení (7/86)

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola beto
nových konstrukcí (1/89)

- změna a (1/88)
- změna b (10/89)
- změna c (4/91)
- změna 4 (11/92)

ČSN 73 2601 - 1988, Provádění ocelových konstrukcí 

(7/89)
- změna a (10/90)

ON 73 2603 - 1978, Ocelové konstrukce. Provádění 
ocelových mostních konstrukcí 
0/80)

ČSN 73 2611 - 1978, Úchylky rozměrů a tvarů ocelo

vých konstrukcí (3/81)
- změna a (2/82)
- změna b (4/88)

ČSN 73 2810 - 1963, Provádění dřevěných konstrukcí 

(4/64)
- změna a (2/85)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné usta

novenia (9/87)
- změna a (5/91)

ČSN 73 6203 - 1986, Zatížení mostů (9/87)

- změna a (8/88)
- změna b (11/89)

ČSN 73 6205 - 1984, Navrhování ocelových mostních 

konstrukcí (5/87)
- změna a (2/87)
- změna b (12/86)
- změna c (9/89)

ČSN 73 6206 - 1971, Navrhování betonových a žele
zobetonových mostních 
konstrukcí (6/72)

- změna a (10/89)
ON 73 6212 - 1981, Navrhovanie drevených

mostných konštrukcií (1/84)
ON 74 2861 - 1979, Podzemné steny (1/80)
ČSN P ENV 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání 

a kriteria hodnocení (Předběžná 
norma) (10/92)
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PRÍLOHA c. 1
PROTOKOL O BERANĚNÉ PILOTĚ

ZHOTOVITEL : PILOTA CISLO :

STAVBA : TYP/ROZMĚR :

OBJEKTŮ. : DATUM BERANĚNÍ :

STROJ : PŘESUN Z PIL.Č. :

TYPBERANU : TÍHA :

ROZMĚR PILOTY (VÝPAŽNICE) : TÍHA :

VÝZTUŽ PILOTY :

OCHRANA PROTI KOROZI :

ÚROVEŇ TERÉNU :

HORNÍ ÚROVEŇ PROJ. : SKUT. :

DÉLKA PILOTY PROJEKTOVANÁ : SKUT. :
DÉLKA POD TERÉNEM PROJ. : SKUT. :
DOBA BERANĚNÍ :

POČET ÚDERŮ NA POSLEDNÍCH 100 MM __________________  , 30 (40) MM :

VNIK NA POSLEDNÍCH 10 ÚDERŮ : ______________________________________

VNIK ZA POSLEDNÍCH 5 MIN VIBROBERANĚNÍ : ________________________

DŮVODY PŘERUŠENÍ : _________________________________________________

DOBERANĚNÍ : _________________________________________________________

ODCHYLKY V UMÍSTĚNÍ : X____________ , Y_____________ SVISLOST :

POZNÁMKY:

PODPIS STAVEBNÍHO DOZORU: 

PODPIS ZHOTOVITELE :

DATUM PŘEJÍMKY : _________
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PRÍLOHA C. 2
PROTOKOL O PODZEMNÍ STĚNĚ

ZHOTOVITEL 

STAVBA 
OBJEKT Č.

ČÍSLO LAMELY 

TYP STĚNY 

DATUM BETONÁŽE

STROJ : ______________________________ NÁSTROJ : __________

DÉLKA LAMELY : _________________ TLOUŠŤKA : ________________ HLOUBKA :

DATUM ZAHÁJENÍ HLOUBENÍ : __________________________________________________

GEOLOGIE:

HLOUBKA POPIS ZEMINY ZKOUŠKY ZEMINY

PODZEMNÍ VODA :

PAŽENÍ :_________________________________________HODNOTY : __

DŮVODY PŘERUŠENÍ TĚŽBY :____________________________________

VÝZTUŽ : _____________________________________  PRŮCHODKY :

HODIN

HODIN

ÚROVEŇ TERÉNU :

PROJEKTOVANÁ ÚROVEŇ HORNÍ : DNA :
SKUTEČNÁ ÚROVEŇ HORNÍ : DNA :
ODCHYLKY V UMÍSTĚNÍ : X , Y PLOCHA :

ODCHYLKY SVISLOSTI : POVRCH :

POZNÁMKY:

BETON: TRIDA: ______ ZDROJ : ________

ZPRACOVATELNOST : _________________________
ZAHÁJENÍ BETONÁŽE PO DOKONČENÍ HLOUBENÍ :

DOBA TRVÁNÍ BETONÁŽE : ____________________

DŮVODY PŘERUŠENÍ BETONÁŽE : ______________

SPOTŘEBA BETONU: VÝPOČET: _________________

OCHRANA PROTI KOROZI : _____________________

PEVNOST ZJIŠTĚNA 

MM V/C : ______

SKUTEC:

PODPIS STAVEBNÍHO DOZORU: 

PODPIS ZHOTOVITELE :

DATUM PŘEJÍMKY : _________
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PRÍLOHA C. 3
PROTOKOL O VRTANÉ PILOTĚ

ZHOTOVITEL

STAVBA

OBJEKT

ČÍSLO PILÓTY 

TYP/ROZMĚR 

DATUM BETONÁŽE

STROJ : _______________________________  NÁSTROJ

ROZMĚR PILOTY : ____________________________  DÉLKA PILOTY

DATUM ZAHÁJENÍ VRTU : _____________________________________

GEOLOGIE :

HLOUBKA POPIS ZEMINY ZKOUŠKY ZEMINY

:!v

PODZEMNÍ VODA :

PAŽENÍ : ________________________________________ HODNOTY :

DŮVODY PŘERUŠENÍ VRTÁNÍ : ________________________________

VÝZTUŽ : ______________________________________ OCHRANA :

HODIN

HODIN

SPOTŘEBA BETONU: VÝPOČET: _______________________________  SKUTEČ:

STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ TERÉNU : ____________________________________________

PROJEKTOVANÁ ÚROVEŇ HORNÍ : _______________________ PATY : ____

DÉLKA PILOTY PROJ. : ____________________________________ SKUT. : ____

SKUTEČNÁ ÚROVEŇ HORNÍ : ____________________________ PATY : ____

ODCHYLKY V UMÍSTĚNÍ PILOTY : X_______ , Y_____________ SVISLOST :

POZNÁMKY:

BETON: TŘÍDA: _______ ZDROJ : ____________  PEVNOST ZJIŠTĚNÁ :

ZPRACOVATELNOST : ________________________ MM V/C : ________
ZAHÁJENÍ BETONÁŽE PO DOKONČENÍ VRTU : ________________________

DOBA TRVÁNÍ BETONÁŽE : __________________________________________

DŮVODY PŘERUŠENÍ BETONÁŽE :

PODPIS STAVEBNÍHO DOZORU: 

PODPIS ZHOTOVITELE :

DATUM PŘEJÍMKY : _________
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