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16.1 ÚVOD

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

Pilota je stavební prvek hlubinného zakládání, který je 
navržen podle teorií výpočtu únosnosti pilot. Pilota se 
zhotovuje některou z technologií používanou pro pilo- 
tovací práce. Piloty jsou zapuštěny do půdy na celou dél
ku nebo na její větší část. Podle technologie výroby se 
dělí na piloty předem zhotovené a piloty zhotovené na 
místě. Podle rozměrů se piloty dělí na maloprůměrové 
s příčným průřezem d = 0,30 - 0,60 m a velkoprůměrové 
s d = 0,60 - 3,00 m. Pro piloty většího průměru platí 
ZTKP. Základové prvky s příčným průřezem menším 
než 0,30 m se nazývají mikropiloty a jsou popsány v ka
pitole 29 B TKP.

Podzemní stěna je stavební konstrukce zhotovená pod 
úrovní terénu, pro níž se výkop s výjimkou tenké těsnící 
stěny provádí technologií hloubení rýhy obvykle pod 
ochranou pažící suspenze. Ukládání výplně se obvykle 
děje rovněž pod hladinou suspenze. Podzemní stěny se 
dělí podle účelu použití: na konstrukční (nosné), opěrné 
(pažící), těsnící a s kombinovaným účelem. Podle po
užitého materiálu výplně se dělí na podzemní stěny že
lezobetonové (monolitické a prefabrikované), 
betonové, jílocementové, jílové a stěny ze samotvrd- 
noucí suspenze.

16.1.2 Rozsah kapitoly

Tyto technické kvalitativní podmínky staveb poze
mních komunikací (dále jen TKP) kapitola 16 se týkají 
následujících prvků zvláštního zakládání:

1. pilot vrtaných, provedených v souladu s Pr EN 1536
Bored piles

2. pilot provedených podle ČSN 73 1002, tj. pilot z hut
ného obyčejného prostého betonu, železového be
tonu, předpjatého betonu, oceli a ze dřeva

3. pilot provedených jinými technologiemi, nebo z ji
ných materiálů, než jsou uvedeny výše (piloty typu 
Franki, Atlas, Omega, CFA, Vibrex, štěrkové pilo
ty a další)

4. podzemních stěn a jejich elementů provedených
podle bývalé ON 74 2861 Podzemné steny, podle 
Pr EN 1538 Diaphragm walls a podle objednate
lem odsouhlasených technologických předpisů 
zhotovitele.

V případě, že dokumentace stavby předepisuje nebo 
zhotovitel navrhne jiný druh pilot nebo podzemních stěn 
nebo použití jiných pracovních postupů a jiných techno
logií než je uvedeno v této kapitole TKP, stanoví objed
natel potřebné zásady pro jejich zhotovení ve zvláštních 
technických kvalitativních podmínkách (dále jen 
ZTKP). Technologické postupy výroby musí dosahovat 
alespoň takové úrovně, jakou stanovují normy a TKP

a nesmějí být v rozporu s jejich zásadami. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady charakterizující jeho me
todu včetně technologického postupu. Do realizační do
kumentace mohou být zařazeny a na stavbě použity 
pouze se souhlasem objednatele.

Všechny typy pilot a podzemních stěn se zhotovují pod
le dokumentace stavby, schválených technologických 
předpisů, případně ZTKP. Zhotovitel je povinen před
ložit technologický předpis ke schválení objednateli 
nebo stavebnímu dozoru. Při použití pilot uvedených 
pod bodem 3. tohoto článku TKP je zhotovitel povinen 
kromě technologického postupu předložit technické 
a kvalitativní parametry pilot, podmínky pro přesnost 
jejich výroby, podmínky pro kontrolu jakosti a dodací 
podmínky pilot.

16.1.3 Obsah dodávky

Práce prováděné podle této kapitoly TKP obsahují do
dávku všech potřebných materiálů, mechanizmů, zaří
zení a pracovníků zhotovitele a provedení všech úkonů 
nutných k vybudování pilot a podzemních stěn včetně 
předepsaných zkoušek podle dokumentace stavby (dále 
jen dokumentace) a příslušných norem, v souladu s tou
to kapitolou a kapitolou 1 TKP.

16.1.4 Odborná způsobilost

Piloty a podzemní stěny může provádět odborná organi
zace, jejímž předmětem podnikání podle obchodního 
rejstříkuje provádění staveb a která má platná oprávnění 
pro provádění prací speciálního zakládání (koncesní lis
tiny, živnostenské listy, autorizace). Organizace je po
vinna prokázat, že disponuje potřebným počtem 
pracovníků předepsané kvalifikace, potřebným, tech
nicky způsobilým strojním a dalším vybavením. Zkuše
nost s prováděním prací podle této kapitoly TKP 
organizace prokazuje také referenčním listem provede
ných prací stejného nebo podobného zaměření. Zhoto
vitel je povinen prokázat též způsobilost zkušeben, 
kontrolního systému a dalších činností, které mohou 
ovlivnit jakost prací.

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při provádění pilot a podzemních stěn podle meto
dického pokynu RSJPK č.j. 23614/96-230 (Věstník 
dopravy 21-23/96).

Pracovníci zhotovitele realizující piloty a podzemní stě
ny musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé tech
nické a dělnické profese a musí být vedeni odborným 
pracovníkem.. Na místě výroby pilot a podzemních stěn 
musí být pracovník s odpovídajícími znalostmi a zkuše
nostmi, který je zodpovědný zajejich výrobu. Vzdělání, 
praxi v oboru, školení, případně autorizaci pracovníků 
rozhodujících profesí je zhotovitel povinen na požádání 
doložit stavebnímu dozoru.

16.1.5 Vytýčení stavby

Objednatel předá zhotoviteli vytýčení staveniště při 
jeho předání. Pro vytýčení staveniště platí ustanovení 
kapitoly 1 TKP. Umístění pilot a podzemních stěn musí
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být z vytýčení staveniště odvoditelné běžnými geodetic
kými postupy. Zhotovitel předané vytýčení zajistí v to
lerancích uvedených v čl. 16.6 této kapitoly TKP a je za 
ně nadále odpovědný. Zhotovitel zodpovídá za výškové 
a směrové umístění pracovních ploch, šablon, vodících 
zídek, jednotlivých pilot a podzemních stěn.

16.1.6 Sledování okolních objektů

Před zahájením stavebních prací předá objednatel zho
toviteli pasportizaci okolních objektů, které by mohly 
být vlivy prací při výrobě pilot a podzemních stěn posti
ženy . Způsob a rozsah pasportizace stanoví dokumenta
ce. Pasportizace se provádí fotografickou nebo 
grafickou dokumentací nebo videozáznamem. Na doku
mentovaných charakteristických trhlinách se případný 
obnovený pohyb sleduje způsobem odsouhlaseným sta
vebním dozorem. Pokud pasportizace není součástí do
kumentace, rozhodne o rozsahu a způsobu pasportizace 
objektů objednatel. Dokumentace pasportizace musí být 
jednoznačně označena datem zhotovení, případně no
tářsky ověřena.

V opodstatněných případech, zejména při použití tech
nologií vyvolálajících vibrace a seismické účinky (vib
rování, vibroberanění a beranění), určuje dokumentace 
pomocí kriterií stanovených v ČSN 73 0036 minimální 
vzdálenost stroje, při kterém nedojde k ohrožení staveb.

Vliv výstavby na okolní objekty během prací sleduje zhoto
vitel a kontroluje stavební dozor. Četnost a způsob sledová
ní určuje dokumentace. O sledování se provádějí písemné 
záznamy způsobem odsouhlaseným objednatelem.

16.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

16.2.1 Všeobecně
Veškerý materiál, který se stane trvalou součástí předmě
tu díla, musí vyhovovat požadavkům uvedeným v doku
mentaci. Není-li požadavek taxativně uveden, musí 
materiál odpovídat příslušným normativním předpisům. 
Materiál musí být bez zjevných vad a musí vyhovět pře
depsaným zkouškám (viz čl. 16.4.3 této kapitoly TKP).

16.2.2 Beton a materiály k jeho výrobě

Technické požadavky na jednotlivé složky čerstvého 
betonu a na beton a technické podmínky pro beton 
a konstrukce předpisuje kapitola 18 TKP.

Kvalitu betonu, jeho zpracovatelnost, primární a sekun
dární ochranu proti agresivitě prostředí a další požado
vané vlastnosti a opatření předepisuje dokumentace. 
Dokumentace zároveň zohledňuje specifické požadav
ky na zpracovatelnost a další vlastnosti čerstvého beto
nu pro netradiční technologie betonáže (např. při výrobě 
pilot typu Franki, CFA, Atlas a Omega aj.).

Technické požadavky na beton se zvýšenou odolností 
proti působení agresivního prostředí stanoví kapitola 18 
TKP a ČSN P ENV 206. Minimální množství cementu 

stanoví kapitola 18 TKP. Při betonáži pod podzemní vo

dou nebo pažící suspenzí je minimální množství cemen
tu stanoveno na 375 kg.m'3.

Beton pro podzemní stěny se vždy navrhuje jako nepro
pustný podle kapitoly 18 TKP a ČSN P ENV 206.

Kamenivo použité pro výrobu betonu pro betonáž pilot 
a podzemních stěn na místě má být těžené s plynulou 
křivkou zrnitosti a největším zrnem 32 mm, 
nepředepisuje-li dokumentace jinak. Při splnění poža
dovaných vlastností čerstvého betonu pro betonáž na 
místě lze se souhlasem stavebního dozoru použít i drce
né kamenivo. Kvalitu kameniva pro jiné technologie vý
roby pilot (piloty typu CFA, Atlas a Omega) určuje 
dokumentace nebo technologický předpis. Pro výrobu 
Franki pilot se zásadně používá těžené kamenivo.

16.2.3 Prefabrikované betonové piloty a pod
zemní stěny

Pro výrobu, dodávku a kvalitu prefabrikátů jako staveb
ních dílců platí ustanovení příslušných článků kapitoly 
18 TKP a CSN 72 3000. Materiál na jejich výrobu musí 
odpovídat čl. 16.2.2 této kapitoly TKP. Technické poža
davky na prefabrikáty určuje dokumentace.

Pro piloty a prefabrikáty podzemních stěn do délky 10 m 
je předepsána třída betonu min. C 30/37, pro delší piloty, 
podzemní stěny a piloty z předpjatého betonu C -/40 
podle ČSN P ENV 206. Výztuž u hlavy a špičky piloty 
musí být zesílena. Jakost výchozích materiálů a návrh 
betonu musí být před zahájením výroby prefabrikátů do
loženy průkazní zkouškou (viz kapitola 18 TKP).

Jsou-li prefabrikáty dodávány z výrobny mimo stave
niště, předloží zhotovitel “Certifikát o jakosti a kom
pletnosti dodávky” doložený doklady o jakosti betonu, 
výztuže, popřípadě předpínání, kotevním materiálu, 
o povrchových úpravách a rozměrových tolerancích 
podle kapitoly 18 TKP. Další parametry přesnosti, jako 
odchylku od přímosti osy a hran a od rovinatosti ploch 
prefabrikátu, stanoví dokumentace v návaznosti na pří
lohu 4 TKP 18 a článek 16.6 této kapitoly TKP.

16.2.4 Betonářská ocel

Značku výztužné betonářské oceli a oceli pro předpjaté 
konstrukce stanoví dokumentace. Pro betonářskou vý
ztuž a předpínací výztuž platí ustanovení kapitoly 18 
TKP. Je-li jako výztuž piloty použita ocelová trouba 
nebo válcovaný profil, musí jejich kvalita odpovídat po
žadavkům kapitoly 19 TKP.

16.2.5 Ocelové piloty

Pro ocelové konstrukce, jejich výrobu a ochranu platí 
ustanovení kapitoly 19 TKP. Tvar, kvalitu, případně 
další požadavky na ocelový materiál předepisuje doku
mentace. Pro ocelové prvky jsou vhodné válcované oce
li pevnostní řady 37 popř. pevnostní řady 52 v souladu 
s tab. 3 a 4 ČSN 73 6205. Dodávají se s hutním atestem 
podle ČSN 42 0135 nebo ČSN 42 0250.
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16.2.6 Štěrkové piloty

Kvalitu kameniva použitého pro výrobu štěrkových pi
lot předepisuje dokumentace. Kamenivo má být těžené 
s plynulou křivkou zrnitosti.

16.2.7 Dřevěné piloty
Pilotové dřevo musí vyhovovat jakosti podle čl. 21 ČSN 
49 1531. Ve shoděs čl. 5.4.2 ČSN 73 2810 se předepisu
je věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchů a částí, 
které budou dlouhodobě nebo střídavě vystaveny zvýše
né vlhkosti. Podle čl. 11 ČSN73 2810sepředepisujepo- 
užívat zdravé odkoměné dřevo, nejlépe borové nebo 
dubové, vhodné je i modřínové nebo smrkové. Výřezy 
nemají mít křivost větší než 0,5 % délky, přičemž se prv
ní metr nepočítá. Druh dřeva stanoví dokumentace. 
Dřevěné piloty s trvalou funkcí musí být celou svojí dél
kou pod úrovní hladiny podzemní vody uvedené v doku
mentaci.

16.2.8 Hmoty pro sekundární ochranu proti
korozi

Pokud agresivita prostředí na beton podle ČSN P ENV 

206 a kapitoly 18 TKP vyžaduje použití sekundární 
ochrany betonových pilot, musí být tato ochrana navrže
na v dokumentaci. Zhotovitel musí dodržet zásady pro 
použití impregnačních hmot, nátěrů a folií předepsané 
kapitolou 18 TKP. Materiály vyráběné podle podniko
vých norem se zpracovávají podle předpisu jejich vý
robce.

Při použití folie musí být v atestu výrobce uvedena m.j. 
hodnota měrného elektrického odporu pro posouzení 
účinnosti ochrany před vlivem bludných elektrických 
proudů.

Ocelové prvky se opatří pro neabrazivní podmínky nátě
ry asfalty nebo jinými hmotami podle dokumentace, pro 
abrazivní podmínky epoxidehtem nebo jinými hmotami 
podle dokumentace. Volba ochranných nátěrů musí být 
v souladu s ČSN 03 8220, ČSN 03 8240 a TP - 84.

Dřevěné piloty se opatřují hloubkovou impregnací pod
le ČSN 49 0616 2.část, nebo impregnačními nátěry pod
le ČSN 49 0600 l.část.

V případě, že druh materiálu pro sekundární ochranu 
není specifikován v dokumentaci, předloží zhotovitel 
stavebnímu dozoru ke schválení návrh sekundární 
ochrany ve svém technologickém předpisu včetně jeho 
atestu od výrobce, vlastností, technických parametrů, 
způsobu přejímky a zkoušek.

16.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

16.3.1 Všeobecně
Zhotovitel předloží před zahájením prací stavebnímu 
dozoru k odsouhlasení technologický předpis pro zhoto
vení pilot nebo podzemních stěn, případně jejich tech
nické a kvalitativní parametry a podmínky pro přesnost 
výroby, podmínky pro kontrolu jakosti a dodací pod
mínky pilot nebo podzemních stěn. Tento technologic

ký předpis vychází z dokumentace stavby, která musí 
obsahovat základní požadavky na hlubinné založení 
stavby, zejména délku, průměr a sklon prvku, případně 
způsob pažení, použití sekundární ochrany a její druh 
atp..

Zvolená technologie výroby pilot nebo podzemních 
stěn musí umožnit jejich zhotovení v daných geotech- 
nických poměrech v požadované kvalitě podle doku
mentace. V technologickém předpisu zhotovitel doloží 
zejména:

♦ způsob vhánění předem zhotovených pilot:
- beranění,
- vibrování,
- vibroberanění,
- zatlačování,
- vplachování,
- šroubování,

♦ způsob hloubení pilot zhotovených na místě:
- vrtání (vrtané piloty pažené a nepažené, CFA 

piloty),
- těžba drapákem (polypovým, čelistovým)
- beranění a vibroberanění (piloty Franki, piloty 

typu Vibrex, štěrkové piloty),
- roztláčení zeminy při zavrtávání (piloty typu 

Atlas, Omega ap.)
♦ způsob rozšiřování piloty nebo její části (je-li poža

dováno dokumentací),
♦ způsob injektáže paty a dříku piloty (je-li požado

váno dokumentací)
♦ způsob hloubení podzemní stěny:

- kontinuálně
- po jednotlivých lamelách

♦ způsob pažení, hloubku zapažení piloty a podzemní 
stěny,

♦ druh výztuže piloty a podzemní stěny,
♦ druh výplně piloty a podzemní stěny a způsob její

ho ukládání,
♦ údaje o prefabrikovaných dílech,
♦ údaje o materiálech sloužících k zhotovení piloty 

a podzemní stěny včetně výsledků průkazních 
zkoušek nebo atestů,

♦ způsob kontroly, zkoušek, odsouhlasení a přejímek, 
které ověřují kvalitu předmětu díla.

V technologickém předpisu musí být uvedeny přípustné 
odchylky v umístění, směru a horní úrovni piloty a pod
zemní stěny (viz čl. 16.6.1 těchto TKP). Požadované od
chylky odlišné od ČSN 73 1002 jsou stanoveny 
dokumentací nebo ZTKP. Dále zhotovitel předloží po
řadí zhotovování jednotlivých základových prvků 
a uvede jméno zástupce zhotovitele zodpovídajícího za 
kvalitu díla.

Zhotovitel předá stavebnímu dozoru časový plán prací 
a harmonogram jednotlivých dílčích odsouhlasení. Bez 
souhlasu stavebního dozoru nelze stavební práce zahá
jit. Stavební dozor se zúčastňuje dílčích odsouhlasení 
podle postupu prací, nerozhodne-li písemně jinak.

Zhotovitel je povinen bez prodlení oznámit stavebnímu 
dozoru všechny podstatné odchylky skutečně zjištěných 
geotechnických poměrů staveniště od geotechnických
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poměrů předpokládaných dokumentací, které by mohly 
ovlivnit funkci zhotovovaných prvků. Odchylky se za
znamenají do stavebního deníku, protokolu o výrobě 
nebo jiných dokladů vedených mezi stavebním dozorem 
a zhotovitelem. Zhotovitel navrhne potřebná opatření, 
která podléhají schválení stavebním dozorem.

16.3.2 Místo provádění prací
Potřebné úpravy pracovní plochy včetně jejího zpevně
ní, konstrukcí jímek, pažení nebo rozepření a zbudování 
šablon a vodících zídek provádí zhotovitel před zaháje
ním výstavby pilot a podzemních stěn.

16.3.3 Údaje o strojích

Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru k odsouhlasení 
údaje o použitých stavebních strojích, zejména o bera
nidlu nebo těžebním stroji, určených k vhánění pilot, 
zhotovení pilot na místě nebo k těžbě rýhy podzemní 
stěny, případně k osazování prefabrikovaných dílů pod
zemní stěny. Údaje obsahují základní parametry mecha
nismů a rozměry těžebních nástrojů, u beranidel též 
údaje o hmotnosti (tíze) beranu. Hmotnost (tíha) beranu 
musí být na beranidle vyznačena.

Zhotovitel předá stavebnímu dozoru k odsouhlasení po
drobné informace o výrobně betonu a její kapacitě, sys
tému kontroly jakosti včetně atestů měřících zařízení. 
Stavební dozor je oprávněn správnost měřících zařízení 
kontrolovat.

16.3.4 Piloty předem zhotovené

16.3.4.1 Všeobecně

Předem zhotovené betonové, ocelové nebo dřevěné pi
loty stavební dozor odsouhlasuje před zahájením vhá
nění. Kontroluje, zda vyhovují požadavkům 
uvedeným v dokumentaci a zda mají předepsanou ja
kost. Je-li v dokumentaci předepsána protikorozní 
ochrana, provede ji zhotovitel na stavbě podle schvále
ného technologického předpisu. Pokud se provádí 
mimo stavbu, musí být její kvalita doložena v dokladu 
o jakosti, který obsahuje údaje o použitých materiá
lech. Použití protikorozní ochrany musí být v souladu 
s kapitolou 18 a 19 TKP.

Pro kvalitu stavebních materiálů předem zhotovených 
pilot platí zásady čl. 16.2.3,16.2.5,16.2.6 těchto TKP.

Při výrobě prefabrikátů pilot na stavbě musí výroba, do
prava, ukládání a ošetřování betonu odpovídat ustano
vením kapitoly 18 TKP.

Prefabrikáty se betonují ve vodorovné poloze bez přeru
šení. Otvory pro závěsy se vytvoří v místech určených 
dokumentací. Zvolí-li se pro urychlení výroby tepelné 
ošetřování betonu, postupuje se podle ustanovení kapi
toly 18 TKP.

Minimální krytí výztuže prefabrikátů musí dosáhnout 
nejméně 30 mm, v silně agresivním prostředí 50 mm, 
není-li v kapitole 18 TKP stanoveno krytí vyšší. Třída 
přesnosti u pilot je 8 podle přílohy 4 TKP 18, pokud do
kumentace nepředepíše přesnost vyšší. Povrchovou

úpravu předepisuje dokumentace. Má-li být použito se
kundární ochrany proti agresivitě prostředí, musí po
vrch odpovídat podmínkám daným normou navržené 
ochrany (ČSN 73 0600) nebo předpisu výrobce ochran

ného systému.

Každá předem zhotovená pilota musí být nesmazatelně 
označena identifikačním číslem, názvem výrobce, dél
kou, kvalitou oceli a datem výroby, apod.. Na předpja- 
tých pilotách se vyznačí i předpínací síla.

Je-li stanovena jiná technologie vhánění piloty než bera
nění nebo vibroberanění, určuje dokumentace metodiku 
pro stanovení správně zabudované piloty.

16.3.4.2 Vhánění pilot

Vhánění pilot jiným způsobem než beraněním se prová
dí podle technologického předpisu a dokumentace. Způ
sob měření vniku piloty do základové půdy v poslední 
fázi vhánění určuje dokumentace, pokud není uveden, 
navrhuje jej zhotovitel. Návrh podléhá schválení sta
vebním dozorem. Piloty jsou vháněny v pořadí a do 
hloubky podle dokumentace.

Pro vhánění pilot beraněním platí čl. 4.2.1 až 4.2.5 ČSN 
73 1002. Způsob měření vniku piloty do základové půdy 
v poslední fázi beranění určuje dokumentace, pokud 
není uveden, navrhuje jej zhotovitel. Návrh podléhá 
schválení stavebním dozorem. Piloty jsou beraněny 
v pořadí a do hloubky podle dokumentace.

Úprava špičky (botky) a ochrana hlavy dřevěné nebo be
tonové piloty je stanovena dokumentací nebo technolo
gickým předpisem zhotovitele.

Prefabrikované betonové piloty se smějí beranit, 
dosáhnou-li technologické pevnosti betonu min. 90% 
předepsané 28denní pevnosti.

Piloty při beranění rozbité, rozštípnuté nebo ohnuté se 
nahrazují jinými.

Pokud nedojde k zaberanění piloty na předepsanou 
hloubku z důvodu zvětšeného odporu, provede zhotovi
tel opatření podle dokumentace. Nejsou-li tato opatření 
v dokumentaci stanovena, je zhotovitel povinen zastavit 
práce a navrhnout opatření. Další postup prací podléhá 
schválení stavebním dozorem.

Při beranění obvykle dochází k nadzdvižení pracovní 
plošiny v důsledku vhánění pilot. Materiál vytlačený 
nad projektovanou úroveň musí být odstraněn před be
tonáží základů. Materiál nakypřený beraněním musí 
zhotovitel odstranit a nahradit vhodným hutněným ka
menivem nebo vyrovnávacím betonem. Piloty, které 
byly vyzdviženy při beranění sousedních pilot, zhotovi
tel doberaní. Při odbourávání betonu piloty se nesmí po
škodit výztuž určená ke kotvení základu. Dřevěné piloty 
podpírající dřevěné rošty musí být odříznuty přesně do 
úrovně podporované konstrukce.

Na jednom staveništi se zpravidla neprovádějí piloty be
raněné i piloty zhotovené na místě. Pokud dokumentace 
tuto kombinaci předepisuje, musí stanovit časový sled 
těchto prací.
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O beraněné pilotě provede zhotovitel záznam podle či. 
16.3.7 těchto TKP.

16.3.4.3 Nastavení piloty

Nastavení piloty složené z dvou a více částí se provádí 
způsobem, který stanoví dokumentace. Nastavení pilo
ty, která nedosáhne kriteria správně zabudované piloty, 
lze provést pouze se souhlasem stavebního dozoru podle 
jím schváleného postupu.

U železobetonových pilot se obnaží hlavní výztuž na 
kotevní délku, minimálně však 40 průměrů výztuže, 
řez se provádí kolmo k podélné ose piloty. Hlavní vý
ztuž se nastaví výztuží stejného průměru a kvality 
pevným vázáním. Při použití nastavení plnohodnot
nými tupými svary doloženými průkazními zkouška
mi lze snížit obnažení výztuže na délku 30 průměrů. 
Třmínky výztuže jsou stejného tvaru a průřezu jako na 
původní pilotě. Beton musí být nejméně stejné kvali
ty, použití rychlovazného cementu nebo betonu 
s urychlovačem tvrdnutí odsouhlasuje stavební do
zor. Ošetření povrchu piloty proti agresivitě musí od
povídat dokumentaci a provede jej zhotovitel podle 
schváleného technologického postupu. Beranění tak
to nastavené piloty může pokračovat pokud pevnost 
betonu dosáhne předepsané 28denní pevnosti betonu 
původní piloty.

Piloty z předpjatého betonu mohou být nastaveny oce
lovým nástavcem podle dokumentace. Jiné postupy na
stavování pilot řeší ZTKP.

16.3.5 Piloty zhotovené na místě

16.3.5.1 Všeobecně

Pro provádění vrtaných pilot platí články 4.3.1 až 4.3.6 
ČSN73 1002aPrEN 1536 Bored piles, pro jiné techno
logie článek 4.4.1 ČSN 73 1002.

Pro hloubení piloty se použije technologie předepsaná 
v dokumentaci. Změna je možná jen se souhlasem sta
vebního dozoru.

Zhotovitel nebojím pověřený pracovník sleduje během 
hloubení piloty zda charakter zeminy odpovídá předpo
kladům dokumentace. Přehledný geologický profil za
znamenává do dokumentace o výrobě piloty podle čl. 
16.3.7 těchto TKP. V opodstatněných případech může 
stavební dozor požadovat kontrolu geologických pomě
rů jinými metodami. Zhotovitel zajistí provedení poža
dovaných zkoušek podle čl. 16.5.2.8 těchto TKP.

Odsouhlasení vrtu pro pilotu provede stavební dozor 
bez prodlení. Ve složitých geotechnických poměrech 
nebo u zvlášť náročných staveb má v souladu s doku
mentací povinnost zajistit odsouhlasení vrtu pro pilotu 
odborným pracovníkem - geotechnikem. Četnost takto 

odsouhlasených vrtů pro piloty určuje dokumentace. 
Odsouhlasení vrtu pro pilotu provede stavební dozor 
písemně.

Vyhloubené vrty se neponechávají vystaveny atmosfé
rickým vlivům na delší dobu, než je nezbytně nutné (viz 
kap. 16.3.5.6 těchto TKP). Zhotovitel provede taková

opatření, aby zabránil vniku povrchové vody a nečistot 
do vrtu a porušení zeminy v okolí vrtu. Použijí se beto
nové šablony, případně úvodní pažnice.

Po zabetonování piloty se nesmí zahájit hloubení další 
piloty v okolí 5 m od středu na střed dříve než za 24 hod.. 
Stavební dozor může souhlasit se zmenšením této vzdá
lenosti, pokud to dovolují geotechnické poměry a použi
tý technologický postup. Technologický postup výroby 
pilot musí zabránit poškození již vyhloubených vrtů pro 
piloty nebo zabetonovaných pilot.

16.3.5.2 Pažení vrtů pro piloty

16.3.5.2.1 Pažení výpažnicemi

Výpažnice používané k pažení vrtů pro piloty musí mít 
dostatečně silné stěny a patu opatřenu korunkou nebo 
břitem z tvrdé oceli, aby se zabránilo vzniku její defor
mace. Spoje výpažnic nesmějí vystupovat z hladkého 
vnějšího ani vnitřního povrchu. Průměrřezné hrany (ko
runky) nesmí být větší o více než 2 cm oproti průměru 
výpažnice.

Výpažnice musí dosahovat do hloubky dostatečné pro 
zajištění stability vrtu. Pažení má postupovat spolu 
s hloubením vrtu, v opodstatněných případech s předsti
hem nutným k zabránění zavalování vrtu. Vibroberaně- 
né pažnice lze zaberanit na celou hloubku najednou.

Vrtá-li se pod hladinou podzemní vody, musí se zabránit 
porušení zeminy ve stěnách vrtu nebo prolomení dna 
hydraulickým vztlakem. Výpažnice se zapustí do nepro
pustných vrstev podloží, pokud to nelze, udržuje se ve 
výpažnici voda nebo pažící suspenze s hladinou min. 1 m 
nad úrovní ustálené přirozené nebo uměle upravené vol
né nebo napjaté hladiny podzemní vody v okolí. Výpaž
nice předrážených pilot je proti vnikání vody uzavřena 
botkou s těsněním. Vrtný nástroj nesmí při vytahování 
z vrtu způsobit sací efekt.

Pokud se výpažnice z vrtu vytahuje během betonáže, 
musí se stále udržovat přetlak betonu proti podzemní 
vodě. Spodní hrana výpažnice musí být vždy min. 1 m 
pod hladinou čerstvého betonu. Během vytahování ne
smí dojít k poškození nebo vytažení výztuže a je třeba 
počítat s poklesem hladiny betonu.

16.3.5.2.2 Pažení jílovou suspenzí

Jílová pažící suspenze zajišťuje stabilitu stěn a dna vrtu 
kombinovaným účinkem hydrostatického tlaku a elek
trochemických vlivů. Suspenze se vyrábí z vody, nainfi
kovaného bentonitického jílu a přísad, t.j. sody pro 
natrifikaci bentonitu nebo neutralizaci vody, ochranné
ho koloidu jako stabilizátoru, popřípadě ztekucovacích 
přísad. Recepturu navrhuje laboratoř zhotovitele podle 
vlastností použitého materiálu. Receptura podléhá od
souhlasení stavebním dozorem.

Namíchaná suspenze se skladuje v nádržích. Suspenzi 
lze použít, splňuje-li níže uvedené parametry. Doporu
čená doba zrání je 24 hod při neustálém pohybu míchá
ním, čeřením nebo čerpáním.
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Parametry pažící suspenze:

Parametr Hodnota Měřící přístroj

viskozita 30s - 40s Marsh

střih min. 5,0 Pa FANN - viscosimeter

tixotropie min. 4,0 Pa FANN - viscosimeter

filtrace max. 13,0 ml/30 min Baroid - FANN

tloušťka koláče max. 2 mm Baroid - FANN

odstoj vody 2 %/24 hod. odměrný válec

obsah písku max. 3 % Lysenkova nádoba

pH větší než 7,5 indikační papírky 

pH meter

objemová hmotnost co nejnižší, menší než 
1,10 t.m'3

hydrometrické váhy 

hustoměr Leutert

Pažící suspenze musí vytvářet dostatečný hydrostatický 
přetlak, minimální sloupec suspenze nad ustálenou hla
dinou volné nebo napjaté podzemní vody je 1,0 m při 
vytaženém naplněném vrtném nástroji.

16.3.5.3 Hloubení vrtů

Hloubení vrtů provádí zhotovitel ve shodě s odsouhlase
ným technologickým postupem. Pořadí hloubení pilot 
a jejich betonování určuje zhotovitel, není-li dokumen
tací stanoveno jinak.

Vnější průměr výpažnice nebo těžícího nástroje se musí 
rovnat předepsanému průměru piloty. V průběhu vrtání 
je nezbytné kontrolovat opotřebení vrtného nástroje, 
aby nedocházelo ke zmenšování vrtu pro pilotu. Posled
ní část vrtu pro pilotu se provádí tak, aby nedošlo k poru
šení zeminy v podloží a dno bylo vodorovné, nebo tvar 
dna odpovídal dokumentaci.

Hloubení jedné piloty má probíhat nepřetržitě a vrt má 
být zabetonován v co možná nejkratší době, ne delší než 
určuje čl.16.3.5.6 těchto TKP.

Hloubení vrtu se ukončí v hloubce podle dokumentace 
nebo při dosažení kriterií podle dokumentace (např. při 
dosažení předepsaného počtu úderů na danou hloubku 
vniku při zhotovování předrážených pilot typu Vibrex, 
nebo při splnění energetického kriteria u pilot Franki aj.).

Při dosažení skalního podloží se pokračuje do hloubky 
předepsané v dokumentaci nebo podle požadavku sta
vebního dozoru. Obvykle je postačující vetknutí do 
skalního podloží na 1 až 2 průměry piloty, u kvalitního 
skalního podkladu může být pilota opřena přímo na po
vrchu, nepožaduje-li dokumentace jinak.

Dojde-li při hloubení ke kavemování, vrt se zaplní jílo- 
betonem (suchý beton B 5 + 160 1 suspenze na 1 m3) 
nebo výplňovým betonem a po jeho částečném zatvrd
nutí se vrt přehloubí.

Odsouhlasení vrtu stavebním dozorem musí být zaháje
no nejpozději 2 hodiny po dokončení hloubení. Před be
tonáží, ne dříve než 1 hodinu před osazením výztuže, se 
odvrtá sediment na dně vrtu a pažící suspenze se promí
chá pomalým otáčením vrtného nástroje. Nadměrný fil

trační koláč na stěně vrtu se odstraní vrtným nástrojem 
s rozšiřováky. Pokud suspenze neodpovídá parametrům 
viskozity a obsahu písku, musí se odčerpat a vyměnit za 
novou.

Vrt pro pilotu odsouhlasí stavební dozor před betonáží - 
kontroluje hloubku, průměr, svislost, čistotu dna, stav 
stěn a geologické poměry. Odsouhlasení vrtu zazname
ná do stavebního deníku a protokolu o výrobě piloty.

16.3.5.4 Výztuž pilot
Pro výztuž piloty se použije ocel dodaná podle čl. 16.2.4 
těchto TKP. Pro její dodávku, zpracování, spojování, 
ukládání a kontrolu platí kap. 18 TKP. Výztuž lze zpra
covávat pouze se souhlasem stavebního dozoru po pro
vedení předepsaných kontrol (viz čl. 16.5.2.3 těchto 
TKP).

Způsob vyztužení, tvar a průměr výztuže je stanoven do
kumentací. Výztuž se připravuje předem ve formě ar- 
mokoše z betonářské oceli. Za výztuž se pokládá i trvale 
ponechaná ocelová výpažnice, vložené ocelové trouby 
nebo válcované profily.

Výztuž armokoše se stykuje podle dokumentace, kapi
toly 18 TKP a technologického předpisu. Tvar výztuže 
musí umožnit betonování pomocí betonovacích trub. Při 
použití folie jako sekundární ochrany proti agresivitě 
prostředí musí zhotovitel z výztuže odstranit všechny 
ostré hrany a výčnělky, které by mohly folii poškodit. 
Spodní konce prutů armokoše se zahnou. Folie musí být 
dostatečné volná, nebo z materiálu s dostatečnou prů- 
tažností, aby se při naplnění betonem neroztrhla a doko
nale přilnula na stěny vrtu. Druh folie stanoví 
dokumentace, její rozměr a způsob upevnění ve vrtu 
technologický předpis.

Umístění armokoše v pilotě, jeho orientaci a kotevní 
délku prutů nad horní úroveň piloty stanoví dokumenta
ce. Poloha armokoše se zajistí distančními kolečky nebo 
úpravou třmínků ve vzájemné vzdálenosti max. 3,0 m 
při centrickém umístění minimálně třemi kusy po obvo
dě armokoše. Kolečka nesmějí být upevněna na vodo
rovných prutech výztuže.

Minimální požadované krytí výztuže je 70 mm, 
nastanovuje-li dokumentace větší. Betonuje-li se do 
pažnic, měří se krytí od vnitřního povrchu pažnic.

Zvláštní požadavky na instalaci výztuže u jednotlivých 
technologií stanovuje technologický předpis.

Stavební dozor kontroluje výztuž před ukládáním do 
vrtu, zda odpovídá dokumentaci s povolenými toleran
cemi. Dále kontroluje prostředky k zabezpečení přede
psaného krytí a správného osazení výztuže do vrtu. Při 
použití ochranné folie kontroluje její druh, stav a nepo
rušenost.

16.3.5.5 Požadavky na beton

Pro výrobu, dopravu a zpracování čerstvého betonu pla
tí ustanovení kapitoly 18 TKP. Materiály použité k vý
robě betonu musí odpovídat požadavkům uvedeným 
v čl. 16.2.2 této kapitoly. Pro jejich dodávku platí usta
novení kapitoly 18 TKP. K betonáži dává stavební do-
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zor souhlas po provedení a schválení předepsaných 
zkoušek složek a průkazních zkoušek betonu podle čl.
16.4.3.2 této kapitoly TKP.

Pro betonáž pomocí betonovacích trub se užije beton 
splňující požadavky uvedené v dokumentaci a ustano
vení kapitoly 18 TKP. Vodní součinitel čerstvého beto
nu je předepsán pro různé třídy agresivity prostředí 
podle kapitoly 18 TKP. Při návrhu zpracovatelnosti čer
stvého betonu je nutno zohlednit technologii betonáže 
a požadavky na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu.

Zpracovatelnost čerstvého betonu zkoušená podle 
ČSN 73 1312 (ČSN ISO 4109) sednutím kužele (Ab- 
ramsova zkouška) je 160 - 190 mm, pro betonáž do su
chých vrtů je zpracovatelnost 80 - 100 mm. Požadavky 
na vlastnosti čerstvého betonu (vodní součinitel a zpra
covatelnost) pro betonáž jiným způsobem (např. piloty 
typu Franki, Atlas, Omega, CFA) stanoví dokumentace.

Teplota čerstvého betonu při betonáži musí být v rozme
zí +10°C až +30°C.

Výrobna betonu musí prokázat schopnost dodávat čer
stvý beton plynule v požadovaném množství.

16.3.5.6 Betonáž pilot

V době ukládání betonu musí být na stavbě přítomen vy
školený pracovník zhotovitele zodpovědný za příjem 
a zpracování betonu, odebírání vzorků a kontrolu doda
cích listů.

Suché vrty nezapažené se betonují do 36 hodin, vrty pa
žené výpažnicemi do 72 hodin a vrty pažené suspenzí do 
8 hodin po do vrtání. Je-li tato doba překročena, musí se 
vrt prohloubit, případně rozšířit. Čerstvý beton nesmí 
při betonáži volně padat z výšky větší než 1,5 m.

Pod hladinou podzemní vody nebo suspenze se betonuje 
betonovacími troubami nebo čerpadlem. Spojení trub 
musí být vodotěsné. Světlost trouby má být min. 150 
mm nebo alespoň ótinásobek průměru největšího zrna 
kameniva betonu. Na hadici čerpadla se použije násta
vec z ocelové trouby. Betonování se musí provádět 
vcelku a bez přerušování. Před zahájením betonáže se 
betonovací trouby osadí 100 - 150 mm nad počvu vrtu. 
Během betonáže musí ústí trouby neustále zasahovat 
pod povrch ukládaného betonu na hloubku min 2,0 m. 
Voda nebo suspenze se postupně odčerpává při zacho
vání úrovně hladiny. Odčerpaná suspenze se po přečiš
tění může znovu použít, vyjma cca posledních 2 m 
znehodnocené suspenze nad hladinou betonu, která se 
likviduje. Podle spotřebovaného betonu se řídí zkraco
vání trub. Betonáž pod suspenzí musí být zahájena nej
déle do 2 hodin od osazení výztuže do rýhy. Je-li tato 
doba překročena, musí se výztuž vytáhnout, omýt od ko- 
agulovaného výplachu a vrt se před znovuosazením vý
ztuže přečistí.

Betonáž musí postupovat plynule a co nejrychleji. 
Rychlost betonáže určuje dokumentace nebo technolo
gický předpis.

Beton hlavy piloty musí mít kvalitu požadovanou v do
kumentaci stavby. Proto se horní vrstva betonu znehod

noceného suspenzí odebere nebo se betonáž ukončí 
nejméně 40 cm nad projektovanou hlavou piloty a zne
hodnocený beton se později odstraní.

Pokud je navržena zvláštní úprava hlavy piloty, zabeto
nuje se dodatečně po očištění kotevní výztuže a úpravě 
pracovní spáry podle dokumentace. Dovoluje-li to navr
žený tvar hlavy a výškové poměry, lze hlavu betonovat 
současně s pilotou.

Dojde-li z mimořádných důvodů k přerušení betonáže 
na dobu větší než je počátek tuhnutí betonu, musí se vy
táhnout armokoš i za cenu jeho poškození a uložený be
ton odvrtat. Nepodaří-li se armokoš vytáhnout a odvrtat 
beton, zavede se nepřetržitá cirkulace pažící suspenze. 
U vrtů nepažených a pažených pažnicí se zamezí proni
kání nečistot do vrtu. Při dobetonování se pokračuje 
jako u nové piloty. O přerušení je nutné uvědomit sta
vební dozor a uvést tuto okolnost do záznamu o výrobě 
piloty a do stavebního deníku. Sanaci následků přeruše
ní navrhuje zhotovitel a odsouhlasuje stavební dozor. 
Ověření kvality takto vyrobené piloty se provede podle 
čl. 16.5.2.8 těchto TKP nebo dalších požadavků staveb
ního dozoru.

Zhotovitel kontroluje během betonáže stav zařízení pro 
betonování, kvalitu dodávaného betonu, dodržování 
technologických předpisů pro betonáž, úpravu hlavy pi
loty, její očistění a výškovou úroveň.

16.3.6 Podzemní stěny

16.3.6.1 Všeobecně

Požadavky na funkci podzemní stěny a technologii její 
výroby určuje dokumentace. Při výrobě prefabrikátů 
podzemních stěn musí výroba, doprava, ukládání 
a ošetřování betonu odpovídat ustanovením kapitoly 18 
TKP.

Prefabrikáty se betonují ve vodorovné poloze bez přeru
šení. Otvory pro závěsy se vytvoří v místech určených 
dokumentací. Zvolí-li se pro urychlení výroby tepelné 
ošetřování betonu, postupuje se podle ustanovení kapi
toly 18 TKP.

Minimální krytí výztuže prefabrikátů musí dosáhnout 
nejméně 30 mm, v silně agresivním prostředí 50 mm, 
není-li v kapitole 18 TKP stanoveno krytí vyšší. Třída 
přesnosti je u prefabrikátů podzemních stěn 10 podle 
přílohy 4 TKP 18, pokud dokumentace nepředepíše 
přesnost vyšší. Povrchovou úpravu předepisuje doku
mentace. Má-li být použito sekundární ochrany proti ag
resivitě prostředí, musí povrch odpovídat podmínkám 
daným normou navržené ochrany (ČSN 73 0600) nebo 
předpisu výrobce ochranného systému.

Rovinnost odkrytého líce podzemní stěny je přímo zá
vislá na geologické stavbě území a nelze ji zcela limito
vat technologickým postupem. Nerovnosti větší než 
stanoví dokumentace, nebo které by byly na závadu 
provedení následujících prací, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady po obnažení líce. Dojde-li k větší od
chylce ve svislosti, navrhne zhotovitel nezbytná opatře
ní, která podléhají souhlasu stavebního dozoru.
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Požaduje-li se provedení podzemní stěny jako vodotěs
né, stanoví dokumentace požadavek na úpravu dělících 
spár. Betonová monolitická podzemní stěna jako celek 
se nepovažuje za vodotěsnou. Vlhká místa nebo kapky 
prosakující vody nejsou na závadu. V dokumentaci je 
možné požadovanou vodotěsnost podzemní stěny jako 
celku stanovit údajem o maximálním průsaku na 1 m2 
líce stěny za 24 hod.. Při požadavku zcela suchého povr
chu jsou v dokumentaci navržena zvláštní opatření.

Technické požadavky na materiál výplně těsnících pod
zemních stěn stanoví dokumentace. Vlastnosti materiá
lu výplně s udáním požadované pevnosti v závislosti na 
čase tvrdnutí, případně propustnosti, prokazuje zhotovi
tel průkazními zkouškami podle čl. 16.4.3.5 těchto 
TKP.

16.3.6.2 Pažení rýhy podzemní stěny

Jako pažení se používá jílová suspenze s parametry uve
denými v kap. 16.3.5.2.2 těchto TKP, nebo samotvrd- 
noucí suspenze, jejíž paramentry stanoví dokumentace.

Pažící suspenze musí vytvářet dostatečný hydrostatický 
přetlak, minimální sloupec suspenze nad ustálenou hla
dinou volné nebo napjaté podzemní vody je 1,0 m při 
vytaženém naplněném vrtném nástroji.

V prostředí silně nestabilních zemin se použije samot- 
vrdnoucí suspenze s přídavkem cementu cca 300 kg.m'3 
(viskozita 32 - 40 sec Marsh, odstoj 1% za 24 hod.). Po 
částečném zatvrdnutí se rýha přetěží s použitím jílové 
suspenze. Použití samotvrdnoucí suspenze pro pažení 
předepisuje dokumentace.

16.3.6.3 Hloubení podzemní stěny

Pro provádění podzemních stěn platí ustanovení techno
logických předpisů zhotovitele schválených stavebním 
dozorem.

Způsob hloubení rýhy pro podzemní stěny stanovuje do
kumentace. Obsahuje-li dokumentace rozpojování vel
mi tvrdých hornin trhacími pracemi, řeší jejich 
provádění dokumentace nebo technologický předpis.

Před zahájením hloubení se zpravidla zřizují železobe
tonové vodící zídky, které směrově vedou hloubící me
chanismus a stabilizují vrchní část stěn rýhy. Tvar 
a velikost zídek určuje dokumentace. Světlost mezi zíd
kami je o 100 mm větší než šířka stěny. Hlubka vodících 
zídek je 1,00 - 1,50 m. Při těžbě těsnící podzemní stěny 
lze zídky nahradit vodící šablonou nebo stabilizovanou 
zeminou. Při hloubení rýhy pod suspenzí nesmí hladina 
pažící suspenze poklesnout pod spodní hranu vodících 
zídek.

Způsob styku lamel, zajištění jeho vodotěsnosti a délku 
jednotlivých lamel určuje dokumentace, pokud nejsou 
tyto parametry uvedeny, navrhuje je zhotovitel. Navr
žené parametry musí být schváleny stavebním dozorem.

Stavební dozor kontroluje a odsouhlasuje dokončený 
úsek rýhy. Měří se hloubka, šířka, případně svislost 
rýhy.

16.3.6.4 Výztuž podzemní stěny

Pro výztuž podzemní stěny se použije ocel dodaná pod
le čl. 16.2.4 těchto TKP. Pro její dodávku, zpracování, 
spojování, ukládání a kontrolu platí ustanovení čl.
16.4.3.3 těchto TKP a kapitoly 18 TKP .

Způsob vyztužení, rozměry, tvar a průměr výztuže a její 
stykování je stanoven dokumentací. Výztuž z betonář
ské oceli se připraví předem ve formě armokoše. Armo- 
koš tvoří jeden prostorový celek, který se vkládá do 
úseku rýhy před betonáží. Tvar výztuže musí umožnit 
betonování pomocí betonovacích trub. Do výztuže se 
vkládá bednění kapes drážek a průchodek. Způsob vy
ztužení průchodek pro kotvy určuje dokumentace. 
Umístění výztuže v rýze, jeho orientaci a kotevní délku 
prutů nad horní úroveň podzemní stěny stanoví doku
mentace. Správné umístění výztuže se zajistí distanční
mi prvky. Požaduje se použití min. 1 kusu na 5 m2 
podzemní stěny, nejméně však 8 ks najeden armokoš. 
Minimální krytí nosné výztuže je 80 mm.

Před uložením výztuže do rýhy odsouhlasí stavební do
zor zda armokoš rozměry a provedením odpovídá doku
mentaci s povolenými tolerancemi podle čl. 16.6.1 
těchto TKP. Dále stavební dozor kontroluje prostředky 
k zabezpečení předepsaného krytí a správného osazení 
výztuže do rýhy, orientaci a výškové osazení výztuže.

16.3.6.5 Materiál výplně podzemní stěny

Složení materiálu výplně podzemní stěny stanoví doku
mentace. U konstrukčních a pažících podzemních stěn 
se používá betonová výplň a železobetonové prefabriká
ty, u podzemních stěn těsnících se používá jílová, jíloce- 
mentová nebo samotvrdnoucí výplň. Samotvrdnoucí 
výplň slouží během těžby jako pažící suspenze. Beton 
podzemní stěny se vždy navrhuje podle ČSN P ENV 
206 a kapitoly 18 TKP jako vodotěsný.

16.3.6.6 Betonáž podzemní stěny

Materiál výplně podzemní stěny se s výjimkou prefabri
kátů ukládá v tekutém stavu litím kolonou trub (nadále 
“betonáž”) zpravidla pod pažící suspenzí. Betonáž úse
ku rýhy musí probíhat bez přerušení a musí být ukonče
na před začátkem tuhnutí výplně. Betonáž musí být 
zahájena nejdéle do 2 hodin od osazení výztuže do rýhy. 
Je-li tato doba překročena, musí se výztuž vytáhnout, 
omýt od koagulovaného výplachu a rýhu před znovuo- 
sazením výztuže přečistit. U nearmovaných lamel je tře
ba betonáž zahájit ihned, nejdéle do 2 hodin od 
odsouhlasení rýhy stavebním dozorem. Překročí-li se 
tento limit, musí se úsek rýhy přečistit. Rychlost betoná
že určuje dokumentace, není-li v dokumentaci stanove
na, určuje jí technologický předpis odsouhlasený 
stavebním dozorem. Kolona k ukládání výplně je sesta
vena z trub navzájem vodotěsně spojených. Osazuje se 
100 - 150 mm nad dno rýhy a zkracuje se během betoná
že tak, aby byla trvale pod hladinou výplně na hloubku 
min. 2 m. Při šířce betonovaného úseku do 5 m se použi
je jedna betonovací kolona, při větší šířce se použije při
měřený počet kolon, které se umístí symetricky. 
Betonáž více kolonami se koordinuje tak, aby úroveň 
výplně stoupala rovnoměrně v celém úseku. Pažící sus

10



penze se v průběhu betonáže odčerpává tak, aby nedo
cházelo k jejímu přelití přes okraj rýhy nebo poklesu 
pod minimální požadovanou úroveň. Betonáž se ukončí 
v úrovni předepsané dokumentací. Je-li úroveň výplně 
v úrovni terénu, odebírá se výplň znehodnocená pažící 
suspenzí až povrch úseku tvoří čistá zdravá výplň. Je-li 
úroveň výplně podle dokumentace pod úrovní terénu, 
ukončí se betonáž 30 cm nad projektovanou úrovní 
a znehodnocená směs se odebere. Způsob likvidace zne
hodnocené vrstvy řeší dokumentace. Samotvrdnoucí 
suspenze ponechaná jako trvalá výplň podzemní stěny 
musí splňovat parametry předepsané dokumentací. Je-li 
těžbou znečistěná, musí se nahradit samotvrdnoucí sus
penzí novou nebo přečištěnou odpovídajících parametrů.

Zhotovitel kontroluje během betonáže stav zařízení pro 
betonování, kvalitu dodávané výplňové směsi, dodržo
vání technologických předpisů pro betonáž, očistění po
vrchu a výškovou úroveň výplně.

16.3.6.7 Prefabrikované podzemní stěny

Pro výrobu betonových prefabrikátů podzemních stěn 
platí ustanovení čl. 16.2.3 těchto TKP. Prefabrikáty mo
hou být použity teprve po jejich přejímce stavebním do
zorem.

Kontrolují se doklady o kvalitě složek a jakosti betonu 
a výztuže, tvarová přesnost, vzhled a úprava povrchu, 
tvar a přesnost umístění úchytných ok pro manipulaci 
s prefabrikátem a přesnost umístění závěsných tyčí.

Je-li navržena sekundární ochrana proti agresivitě pros
tředí, provádí se na stavbě nebo ve výrobně podle schvá
leného technologického předpisu. Stavební dozor 
kontroluje vizuelní neporušenost sekundární ochrany.

Šířka rýhy podzemní stěny má být aspoň o 20 cm větší 
než je tloušťka prefabrikátu. Pohledový líc se před osa
zením natírá separačním nátěrem proti přilnutí suspen
ze. Prefabrikát se osazuje ihned po dotěžení rýhy 
a odsouhlasení stavebním dozorem (viz čl. 16.8 těchto 
TKP). Při použití samotvrdnoucí suspenze nesmí být in
terval mezi dočištěním rýhy a zahájením osazování větší 
než 2 hodiny. Po osazení prefabrikátu se kontroluje jeho 
poloha, svislost, výškové umístění a provedení spáry 
mezi prefabrikáty.

Pokud předepisuje dokumentace vyplnění rýhy pod pre
fabrikáty jílobetonem nebo betonem, provede se tato 
úprava podle schváleného technologického předpisu 
podle zásad betonáže pod pažící suspenzí. Úroveň 

ukončení výplně určuje dokumentace.

16.3.6.8 Tenké těsnící stěny (TTS)

Tenké těsnící stěny jsou těsnící membránou vzniklou 
vyplněním prostoru po zaberaněném nebo zavibrova- 
ném speciálním “ I “ profilu těsnící výplní. Pro provádě
ní tenkých těsnících stěn platí ustanovení 
technologických předpisů zhotovitele schválených sta
vebním dozorem.

Způsob vytvoření rýhy a instalace výplně TTS stanovu
je dokumentace.

16.3.7 Záznam o výrobě piloty a podzemní stěny
O provádění každé piloty a podzemní stěny vede zodpo
vědný pracovník zhotovitele pravidelný záznam podle 
čl. 2.5.1 ČSN 73 1002 a přílohy C Pr EN 1536 a 1538. 
Záznam se vede na formulářích k tomu určených. Mini
mální požadovaný rozsah záznamu o výrobě piloty a pod
zemní stěny uvádějí přílohy A, B, C těchto TKP. 
Formulář záznamu je součástí technologických předpisů.

V záznamu o výrobě beraněné piloty se kromě normou 
předepsaných údajů uvede čas potřebný k zaberanění 
piloty. Není-li dokumentací požadováno jinak, uvádí se 
do záznamu počet úderů potřebných k zaberanění pos
ledních 100 mm piloty, přičemž za dobře zaberaněnou 
se v souladu s ČSN 73 1002 považuje pilota, jestliže při 
pomalu pracujícím beranu vnikne do základové půdy při 
posledních 10 úderech:

- u dřevěných pilot nejvíce o 40,0 mm při energii jed
noho úderu 15 kJ.

- u železobetonových pilot nejvíce o 30,0 mm při 
energii jednoho úderu 20 kJ.

Do záznamu o výrobě předrážené piloty (např.typu Vib- 
rex) se uvede dokumentací předepsaný záznam o počtu 
úderů potřebných k zaberanění pažnice (celkový počet, 
počet úderů na vnik posledních sledovaných úseků - 
hloubku, délku úseků). Kritérium dobře zaberaněné 
pažnice stanoví dokumentace.

Do záznamu o výrobě Franki piloty se uvede hodnota 
dosaženého energetického kritéria, počet úderů a množ
ství betonu spotřebovaného při formování paty a dříku 
piloty.

Do záznamu se uvádějí odchylky v umístění a svislosti 
piloty a podzemní stěny. Záznam je nedílnou součástí 
podkladů pro odsouhlasení jednotlivých pilot staveb
ním dozorem.

V záznamu o výrobě vrtané piloty a podzemní stěny se 
kromě normou požadovaných údajů uvedou ještě údaje 
o podzemní vodě, jejím čerpání a technických paramet
rech pažící suspenze před betonáží.

Záznam o výrobě piloty a podzemní stěny potvrzený po
věřeným zástupcem zhotovitel předává stavebnímu do
zoru neprodleně po zhotovení piloty nebo podzemní 
stěny. Záznamy o výrobě piloty a podzemní stěny jsou 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby 
předávané při převzetí díla.

16.3.8 Ochrana před účinky bludných elek
trických proudů

Při ochraně proti vlivům bludných elektrických proudů 
(katodická ochrana) se postupuje podle dokumentace ve 
shodě s kapitolou 18 TKP.

Důležitým prvkem systému ochrany výztuže základů 
před vlivy bludných elektrických proudů je kvalitně 
provedený beton, který je v dokumentaci navržen 
s ohledem na zvolenou ochranu proti agresivním vlivům 
prostředí (čl. 16.2.7 těchto TKP).
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16.4 DODÁVKA, SKLADOVANÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

16.4.1 Všeobecně
Zhotovitel přepravuje a skladuje materiál a dílce způso
bem, který stanoví jednotlivé kapitoly TKP a normy 
uvedené v následujících článcích, nebo předpis výrobce. 
Musí být chráněny před poškozením, znehodnocením, 
popřípadě povětrnostními vlivy. Skladovaný materiál 
musí být zřetelně označen podle druhu, případně i podle 
dodávky. Zhotovitel přesně eviduje jednotlivé dodáv
ky. Materiál, který vykazuje vady, je poškozen, nevyho
věl zkouškám nebo neodpovídá požadavkům 
dokumentace, stavební dozor odmítne. Odmítnutý ma
teriál je zhotovitel povinen ze stavby odstranit a dodat 
materiál nový, popřípadě prokázat dalšími zkouškami, 
že požadavkům vyhovuje.

16.4.2 Dodávka a skladování

♦ Cement: Platí požadavky kapitoly 18 TKP
♦ Kamenivo: Platí požadavky kapitoly 18 TKP
♦ Přísady: Dodávají se, skladují a chrání před povětr

nostními a teplotními vlivy podle zásad kapitoly 18 
TKP a podle pokynů výrobce.

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

ný se dodává a skladuje jako cement.
♦ Čerstvý beton: Platí požadavky kapitoly 18 TKP
♦ Ocel pro výztuž: Platí požadavky kapitoly 18 TKP
♦ Dřevo na výrobu pilot: Dodává se a skladuje se na 

volných dostatečně pevných odvodněných sklád
kách podle čl. 30 ČSN 49 1531 .

♦ Ocelové profily: Platí požadavky kapitoly 19 TKP
♦ Prefabrikáty pro piloty a podzemní stěny: Platí po

žadavky kapitoly 18 TKP
♦ Nátěrové a izolační hmoty: Dodávají se a skladují 

se podle podmínek výrobce a TP 84.

16.4.3 Průkazní zkoušky

16.4.3.1 Všeobecně

Zhotovitel průkazními zkouškami prokazuje vlastnosti 
materiálů a spolehlivé plnění požadovaných parametrů 
výrobku nebo dílčího výrobku, který je dodáván podle 
normy, dokumentace, TKP, nebo ZTKP. Průkazní 
zkoušky zajišťuje zhotovitel ve zkušebně schválené sta
vebním dozorem (viz kap. 1 TKP) v souladu s RSJ-PK. 
Výsledky průkazních zkoušek odsouhlasuje stavební 
dozor.

16.4.3.2 Složky betonu a beton

Platí příslušná ustanovení kapitoly 18 TKP. Zhotovitel 
předloží nejpozději 14 dní před začátkem betonáže sta
vebnímu dozoru k odsouhlasení zprávu o průkazních 
zkouškách všech vstupních materiálů včetně navržené 
receptury.

16.4.3.3 Ocel pro výztuž

Platí příslušná ustanovení kapitoly 18 TKP.

16.4.3.4 Ocelové profily a trouby

Výrobky musí splňovat příslušná ustanovení kapitoly 
19 TKP. Dodávají-li se ocelové profily s hutním ates
tem, kontroluje se, zda se shodují se stupněm jakosti 
předepsaným dokumentací a zda výrobky vyhověly 
ustanovením příslušné normy. Další průkazní zkoušky 
se nepožadují, pokud materiál nevykazuje zjevné vady.

16.4.3.5 Pažící suspenze a materiál výplně pod
zemních stěn

Zhotovitel prokazuje před zahájením prací, že z uvažo
vaných materiálů a přísad lze vyrobit suspenzi požado
vaných vlastností podle čl. 16.3.5.2 a 16.3.6.2 těchto 
TKP.

Průkazní zkoušky výplně betonových monolitických 
podzemních stěn se provedou podle kapitoly 18 TKP, 
průkazní zkoušky jílových, jílocementových, jílobeto- 
nových stěn a stěn ze samotvrdnoucí suspenze se prove
dou podle dokumentace.

16.4.3.6 Průkazní zatěžovací zkoušky pilot a ele
mentů podzemních stěn

Pro zatěžovací zkoušky pilot a elementů podzemních 
stěn, které mají funkci pilot, platí příslušné články kapi
toly 5 ČSN 73 1002. Předepisuje-li to dokumentace, 
provede zhotovitel zkušební piloty nebo elementy pod
zemních stěn k ověření rozměrů piloty nebo elementu 
nutných k dosažení požadované únosnosti. Zkušební pi
loty nebo elementy se provedou v místech určených 
v dokumentaci. Zkušební piloty nebo elementy jsou 
stejné konstrukce, ze stejného materiálu a vyrobené stej
ným technologickým postupem jako piloty nebo ele
menty stavby a provádí se strojním zařízením stejným 
jako bude použito na stavbě.

Průkazní zkoušky se dělají před zahájením nebo na po
čátku prací. Průkazní zkoušky zajistí zhotovitel podle 
DZS, ve zkušebně schválené stavebním dozorem (viz 
kap. 1 TKP) v souladu s RSJ-PK.

Rozsah provádění průkazních zkoušek stanoví DZS 
nebo ZTKP s přihlédnutím ke složitosti geotechnických 
poměrů, náročnosti díla a rozsahu zakládání. Při realiza
ci pilot vyráběných neobvyklými postupy (čl. 5.3.1 
ČSN 73 1002), tj. podle bodu 3 článku 16.1.2 této kapi
toly, případně dalšími technologiemi podle ZTKP, se 
provádí průkazní zatěžovací zkouška vždy.

Dokumentaci zatěžovací zkoušky předkládá zhotovitel 
se všemi údaji zatěžovacího zařízení, popisem průběhu 
zkoušky a popisem měřícího zařízení ke schválení sta
vebnímu dozoru. Zkoušku a vyhodnocení zajistí zhoto
vitel podle ustanovení Přílohy ČSN 73 1002. 
Dokumentací mohou být místo statických zkoušek pře
depsány zkoušky dynamické. Metodiku jejich provede
ní a vyhodnocení stanoví DZS nebo ZTKP.

Součástí průkazních zkoušek mohou být další zkoušky 
pilot a podzemních stěn, např. dynamické zkoušky,
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zkoušky integrity pilot atd. Požadavek na jejich prove
dení je obsažen v dokumentaci.

16.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKU
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

16.5.1 Všeobecně
Zhotovitel provádí zkoušky pro ověření jakosti vstup
ních materiálů a polotovarů a kontrolní výrobní zkoušky 
během prací prováděných na stavbě za účelem prokazo
vání shody s TKP, ZTKP a průkazními zkouškami. 
O prováděných kontrolách a zkouškách a jejich výsled
cích musí zhotovitel vést řádnou evidenci s údaji o odbě
ru vzorků a druhu a rozsahu zkoušek. Nedílnou součástí 
této evidence jsou osvědčení o jakosti a atesty od doda
vatelů. Odběry vzorků a zkoušky provádí zhotovitel 
podle těchto TKP a příslušných norem. Vzorky se ode
bírají a ošetřují na stavbě, zkoušejí se ve zkušebně 
schválené stavebním dozorem (viz kapitola 1 TKP) 
v souladu s RSJ - PK.

Protokoly o zkouškách se evidují v laboratorním dení
ku, který je součástí stavebního deníku, a předkládají se 
stavebnímu dozoru.

Stavební dozor a jím pověřené osoby mají právo kdyko
liv vstupovat do laboratoří, skladů a výroben zhotovitele 
a na staveniště a zúčastnit se zkoušek.

16.5.2 Kontrolní zkoušky

16.5.2.1 Složky čerstvého betonu, čerstvý beton 
a beton

Pro provádění zkoušek platí ustanovení ustanovení ka
pitoly 18 TKP.

Na betonu při betonáži pilot a podzemních stěn betono
vaných na místě zhotovitel zkouší:

♦ zpracovatelnost:
- nejméně dvakrát za směnu, kdy se betonuje,
- vždy při zhotovení zkušebních těles,
- vždy při pochybnostech při vizuální kontrole

♦ pevnost v tlaku:
- nejméně na jednom tělese odebraném v místě 

betonáže z každé piloty o průměru větším než 
800 mm a z každého elementu podzemní stěny, 
nebo

- na jednom tělese na každé 3 piloty o průměru 
menším než 800 mm,

- nejméně na třech tělesech za jeden týden beto
náže

♦ nepropustnost proti průsaku tlakové vody (podle 
kapitoly 18, příloha č. 5):

- nejméně na 3 tělesech odebraných v místě be
tonáže, každém z jiné záměsi, a to nejméně
1 x za 14 dní betonáže

Tento rozsah zkoušek platí za předpokladu, že není 
v ZTKP stanoveno jinak.

16.5.2.2 Betonové prefabrikáty
Pro provádění zkoušek platí ustanovení ustanovení ka
pitoly 18 TKP. Kvalitu a kompletnost dodávky betono
vých prefabrikátů osvědčuje „Certifikát jakosti 
a kompletnosti dodávky“ podle kapitoly 18 TKP s uve
dením třídy betonu a třídy přesnosti dílce, doložený pro
tokolem o zkouškách betonu, doklady o použité výztuži, 
použité ochraně proti agresivitě, popřípadě doklady 
o předpínání.

16.5.2.3 Betonářská ocel
Pro provádění zkoušek platí ustanovení ustanovení ka
pitoly 18 TKP. U oceli s hutním atestem se kontroluje, 
zda stupeň prověření jakosti odpovídá požadavku doku
mentace stavby a zda vyhověla předepsaným zkouš
kám. Dále se kontrolují rozměry, povrch, provedení 
žebírek a průřezová plocha. Nevyhověla-li ocel přede
psanému stupni atestu, zkouškám nebo vykazuje-li po
vrchové vady a poškození, musí zhotovitel provést 
zkoušky mechanických vlastností.

16.5.2.4 Ocelové profily a trouby
Pro provádění zkoušek platí ustanovení kapitoly 19 
TKP. Ocelové profily a trouby se dodají s hutním ates
tem. Vyhovuje-li stupeň prověření jakosti a výsledky 
zkoušek uvedené na atestu předepsané normě, kontro
lují se rozměry, vzhled a tvarová přesnost. Pouze v pří
padě, že této kontrole nevyhoví nebo vykazují zjevné 
vady, požadují se zkoušky mechanických vlastností 
ocelových výrobků podle předepsaných norem. Rozsah 
zkoušek stanovuje kapitola 19 TKP.

16.5.2.5 Dřevo pro piloty
Provede se vizuální kontrola vlastností podle ČSN 48 

0055.

16.5.2.6 Pažící suspenze a materiál výplně pod
zemních stěn

Pažící suspenze :

Druh a četnost kontrolních zkoušek stanoví dokumenta
ce. Není-li tomu tak, provádějí se zkoušky podle návrhu 
zhotovitele, který musí být schválen stavebním dozo
rem.Úplnou zkoušku suspenze dělá laboratoř zhotovite
le alespoň 1 x za týden, nejméně vždy při nové dodávce 
jílu.

Na stavbě dělá zhotovitel na vzorku z výrobny zkoušky 
objemové hmotnosti, viskozity, obsahu písku, popř. pH 
aspoň 1 x za směnu

Při každém odsouhlasení vrtu pro pilotu a úseku rýhy 
podzemní stěny se na vzorcích suspenze provádí zkouš
ka filtrace, viskozity, obsah písku, popřípadě pH. Vzo
rek se odebírá z hloubky nejméně 2 m pod hladinou 
suspenze z vrtu před betonáží.

Materiál výplně podzemních stěn :

Druh a četnost kontrolních zkoušek stanoví dokumenta
ce a odsouhlasený technologický předpis zhotovitele. 
Pro monolitické a prefabrikované podzemní stěny platí
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ustanovení o zkouškách betonu podle kapitoly 18 TKP. 
Pro jílové, jílocementovéjílobetonové výplně se prová
dějí zkoušky podle dokumentace a odsouhlaseného 
technologického předpisu zhotovitele.

16.5.2.7 Příměsi a plastické materiály
Kontrolují se a zkoušejí podle ČSN 72 2320 a ČSN 72 
2321, kapitoly 18 TKP, podnikových norem výrobce 
příměsi a odsouhlasených technologických předpisů 
zhotovitele na základě údajů výrobců.

16.5.2.8 Kontrolní zkoušky pilot a elementů pod
zemních stěn

Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel v rozsahu poža
dovaném dokumentací. Zkoušky smí provádět zkušeb
na schválená stavebním dozorem (viz kapitola 1 TKP) 
v souladu s RSJ - PK.

Provádějí se nejméně následující zkoušky :

♦ zkouška integrity piloty nebo elementu podzemní 
stěny

♦ zkouška statické únosnosti, je-li předepsána v do
kumentaci nebo ZTKP,

♦ zkouška dynamické únosnosti, je-li předepsána 
DZS nebo ZTKP

Pro kontrolní zkoušky pilot a elementů podzemních stěn 
s funkcí pilot platí kapitola 5 ČSN 73 1002. Zkoušky se 
provádějí během nebo po provedení prací. Pro stanovení 
únosnosti pilot jsou rozhodující statické zatěžovací 
zkoušky podle Přílohy ČSN 73 1002. Dokumentací mo
hou být místo statických zkoušek předepsány zkoušky 
dynamické. Metodiku jejich provedení a vyhodnocení 
stanoví DZS nebo ZTKP. Pokud byly na staveništi reali
zovány průkazní dynamické zatěžovací zkoušky pilot 
nebo elementů podzemních stěn, lze jejich výsledky po
važovat též za zkoušky kontrolní, jestliže byly provede
ny na systémových pilotách, tj. pilotách, které jsou 
součástí budované základové konstrukce.

Počet zkoušených systémových pilot nebo elementů ur
čuje dokumentace. Ve smyslu čl. 5.4.2 ČSN 73 1002 tyto 
TKP stanovují minimální počet tří pilot nebo elementů.

Zkoušky pilot beraněním podle čl. 5.5.2 ČSN 73 1002 se 

provádějí u beraněných pilot, Franki pilot a předráže
ných pilot typu Vibrex, kde sledování vniku piloty do 
základové půdy, nebo sledování energetického kritéria 
postupu piloty lze použít k prověření únosnosti zkouše
né piloty.

Provedení kontrolní výrobní zkoušky integrity pilot od
razovou akustickou metodou předepisuje dokumentace. 
Metodiku zkoušky a počet zkoušených pilot stanoví do
kumentace. Pro mostní stavby je provedení kontrolní 
zkoušky integrity pilot povinné u každé piloty.

Při pochybnostech o jakosti piloty může stavební dozor po
žadovat provedení jádrového vrtu v celé délce piloty nebo 
její části, případně vyžádat jiný způsob ověření kvality.

16.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Výrobní tolerance pilot udávají ČSN 73 1002, Pr EN 
1536 a dokumentace. Výrobní tolerance podzemních 
stěn upravuje Pr EN 1538, bývalá ON 74 2861 a doku
mentace, tolerance uložené výztuže pak čl. 17.3 ČSN 73 
2400. Odchylky v umístění a odchylky od svislice pilo
ty a podzemní stěny, které povolují normy, jsou odchyl
kami mezními. Pokud z vážných důvodů k překročení 
přípustné odchylky dojde, navrhne zhotovitel řešení 
a předloží jej stavebního dozoru k odsouhlasení.

Mezní odchylky pilot:

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

♦ mezní odchylka piloty od projektovaného sklonu je 
2% z délky vrtu.

♦ mezní odchylka v hloubce velkoprůměrového vrtu 
je 100 mm

♦ mezní odchylky v umístění výztuže a výšky betonu 
pilot betonovaných na místě :

- rozmístění nosných prutů + 30 mm
- délka nosné výztuže ± průměr výztuže
- výšková odchylka v umístění armokoše v úrov

ni terénu 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

Mezní odchylky podzemních stěn :

♦ mezní odchylka půdorysného umístění podzemní 
stěny je 100 mm

♦ mezní odchylka od rovinnosti líce podzemní stěny 
je dána dokumentací

♦ mezní odchylka v hloubce úseku podzemní stěny je 
100 mm

♦ mezní odchylky v umístění výztuže a výšky betonu 
podzemních stěn betonovaných na místě :

- rozmístění nosných prutů + 30 mm
- délka nosné výztuže ± průměr výztuže
- výšková odchylka v umístění armokoše v úrov

ni terénu 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
♦ maximální odchylka svislosti je 1,5% z obnažené 

výšky stěny

Poloha pilot a podzemních stěn včetně výztuže se nesmí 
opravovat násilným způsobem.

Požadavky na mezní odchylky odlišné od ustanovení 
těchto TKP musí být stanoveny v dokumentaci nebo 
ZTKP.

16.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Piloty a podzemní stěny lze provádět i za nízkých teplot, 
pokud není omezena spolehlivost a funkce těžebního za
řízení nebo beranidla a funkce pažící suspenze. Techno-
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logická zařízení a místa betonáže musí být dostatečně 
zateplena.

Pro přípravu betonu prováděnou za nízkých teplot a pro 
betonování za zvláštních klimatických podmínek platí 
ustanovení kapitoly 18 TKP.

Hlava piloty a podzemní stěny zhotovených na místě 
musí být chráněny proti promrznutí vhodným způso
bem podle ustanovení kapitoly 18 TKP.

Používají-li se folie nebo ochranné nátěry jako sekun
dární ochrana proti agresivnímu prostředí, je práce 
s nimi omezena teplotou doporučenou výrobcem. 
Ochranné nátěry se za nízkých teplot musí provádět 
v temperovaných halách. Natíraná konstrukce musí být 
před natíráním prohřátá na minimální teplotu udanou 
výrobcem nátěru.

16.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Po dokončení jednotlivých základových celků nebo 
všech prací zvláštního zakládání na stavbě zhotovitel 
provede jejich konečné geodetické zaměření v návaz
nosti na předané vytýčení. Zhotovitel shromáždí všech
ny v průběhu prací zhotovené protokoly o výrobě pilot 
a podzemních stěn, související atesty a osvědčení o po
užitém materiálu a výsledky všech zkoušek. Se žádostí 
o zahájení přejímacího řízení zhotovitel vypracuje na 
základě všech výše uvedených dokumentů zprávu 
o hodnocení jakosti díla a dokumentaci skutečného pro
vedení a jednu sadu připraví k předání.

Pokud objednatel připraví k přejímacímu řízení vlastní 
celkové hodnocení jakosti provedených prací, předá ko
pii zhotoviteli a následnému správci. Podkladem je 
zpráva o hodnocení jakosti zpracovaná zhotovitelem, 
závěry stavebního dozoru k činnosti zhotovitele a vý
sledky zkoušek a měření objednatele.

Při konečném převzetí se zhodnotí skutečné provedení 
a porovná se s požadavky dokumentace, TKP a ZTKP. 
O konečném převzetí se sepíše protokol o předání a pře
vzetí prací s případným návrhem na srážky z ceny nebo 
jiná opatření.

16.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Měření deformací jednotlivých základových prvků se 
běžně neprovádí, kromě zatěžovacích zkoušek popsa
ných v čl. 16.4.3.6 a 16.5.2.8 těchto TKP. Měření sedání 
nebo pootočení celých základů po zatížení stavbou 
může být předepsáno dokumentací u konstrukcí citli
vých na nerovnoměrné sedání. V takovém případě se 
měření provádí podle dokumentace sledování, která 
předepisuje instrumentaci a monitoring díla. Měření lze 
provádět pomocí elektrických nebo mechanických sní
mačů, přesné nivelace, elektrických vodováh, vertikál
ních a horizontálních inklinometrů, extenzometrů, 
holografických hranolů, piezometrů atp..

Zvláštním případem jsou tzv. předtížené piloty, tj. tako
vé, u nichž se požaduje, aby nepružná (trvalá) deformace 
podloží proběhla ještě před zatížením piloty nebo základu

stavbou. Předtěžování a měření sedání jednotlivých pi
lot probíhá podle schváleného technologického předpi
su.

Všechna výše uvedená měření smí provádět akreditova
ná zkušebna schválená stavebním dozorem (viz kapitola 
1 TKP).

Zhotovitel vypracuje o každém měření dokumentaci, 
kterou předpisuje ČSN 73 1002, dokumentace nebo 
technologický předpis.

16.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

16.10.1 Všeobecně
Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými 
právními předpisy (zákony 17/1992 Sb. o životním 
prostředí, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
a 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) 
a obecnými ustanoveními kapitoly 1 TKP. Při pracech 
prováděných podle této kapitoly TKPje třeba brát zřetel 
na charakter prací spojený s významnými zásahy do 
horninového prostředí. Práce prováděné v oblastech se 
zvláštním režimem (národní parky, CHKO, pásma hy
gienické ochrany vodních zdrojů, lázní a zřídel atp.) se 
kromě obecných předpisů řídí ustanoveními přísluš
ných státních orgánů vydávajících pro dané práce povo
lení. Omezení ve stavební činnosti nebo způsobu 
provádění prací jsou součástí dokumentace. Zhotovitel 
je povinen se těmito omezeními řídit. Stavební dozor 
kontroluje dodržování předepsaných omezení.

Zhotovitel provádí výběr technologie mimo jiné s ohle
dem na požadavky na ochranu životního prostředí a ze
jména v exponovaných lokalitách zhotovitel volí 
technologie méně zatěžující okolí hlukem, prachem, 
emisemi spalovacích motorů a vibracemi. Materiály 
a hmoty, které budou trvale nebo dočasně ve styku s hor
ninovým prostředím a podzemní a povrchovou vodou, 
musí splňovat požadavky uvedené v čl. 16.2 těchto 
TKP. Jejich součástí jsou též atesty hygienické nezávad
nosti materiálu. Atest je součástí dodávky prací.

16.10.2 Provoz strojů
Podmínky provozu strojů na stavbě se řídí obecnými 
právními předpisy a ustanoveními kapitoly 1 TKP. Stro
je a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesní 
z nich unikat pohonné hmoty a maziva, nesmí produko
vat nadměrné množství výfukových splodin. Stroje 
musí být vybaveny opatřením proti nadměrné hlučnosti 
a prašnosti. Přípustnou hladinu hluku stanovuje staveb
ní povolení podle hygienických předpisů v závislosti na 
prostředí, v němž se práce provádějí. Protihluková 
a protiprachová zařízení nesmí být vyřazena z činnosti. 
Vozidla vyjíždějící na veřejná prostranství a komunika
ce musí být řádně očištěna.

Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržo
vání předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá 
zhotovitel.
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16.10.3 Skládkování
Skládkování výkopku a dalších odpadů vzniklých při vý
robě pilot a podzemních stěn se řídí obecnými právními 
předpisy (zákon 125/1997 Sb., o odpadech, ČSN 83 8030 
Skládkování odpadů) a ustanoveními kapitoly 1 TKP.

Kategorizace odpadu se provádí podle příslušných pro
váděcích předpisů k z. č. 125/1997 Sb. Na skládky se 
ukládá pouze odpad, který již nelze jinak využít.

Při likvidaci pažící suspenze přímo na stavbě je zhotovi
tel povinen dbát podmínek projednaných s hygienickou 
službou. Je nutné omezit množství likvidované suspen
ze jejím přečištěním a opětovným využitím. Způsob lik
vidace odpadů vzniklých při pracech podle této kapitoly 
TKP je záležitostí zhotovitele a musí být v souladu 
s podmínkami zadání stavby a VDP.

16.11. SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

16.11.1 Technické normy
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 povr
chu 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 EN 10 204 - 1994, Kovové výrobky. Druhy do
kumentů kontroly (4/94)

ČSN 42 0135 - 1987, Tyče tvarované z konstrukčních 
ocelí za tepla. Technické dodací 
předpisy (6/88),

- změna a (11/90), 2 (4/92), 3 (9/93), 4
(3/94)

ČSN 42 0250 - 1988, Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 
až 16 tvářené za tepla. Technic
ké dodací předpisy (1/89)

ČSN 48 0055 - 1988, Jehličnaté sortimenty surového 
dříví. Technické požadavky 
(1/85),

- změna a (9/90)
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. Impreg
nácia drevených podvalov. Dvo
jitý sposob podľa Ruepinga. 
Modifikovaný sposob (7/87),

- změna a (2/89)

ČSN 49 0683 - 1986, Skúšky ochranných prostriedkov 
na drevo. Metoda zisťovania 
prenikania do dreva (7/88)

ČSN 49 1531 - 1971, Drevo na stavebné konštrukcie 
(4/75),

- změna a (8/75), b (9/84), 3 (12/92)
ČSN 72 1000 - 1986, Keramické suroviny. Společná

ustanovení (4/88)
ČSN 72 2320 - 1993, Přísady do betonu. Společná 

ustanovení (12/93)
ČSN 72 2321 - 1993, Plastifikační přísady (12/93) 
ČSN 72 3000 - 1986, Výroba a kontrola betonových 

stavebních dílců. Společná usta
novení (2/87)

ČSN 73 0036 - 1973, Seismická zatížení staveb 
(10/75)

ČSN ISO 7077 (73 0212) - 1995, Geometrická přes
nost ve výstavbě. Měřičské me
tody ve výstavbě. Všeobecné zá
sady a postupy pro ověřování 
správnosti rozměrů (11/95)

ČSN 73 0600 - 1994, Ochrana staveb proti vodě. Hyd- 
roizolace. Základní ustanovení 
(4/94)

ČSN 73 1002 - 1987, Pilotové základy (4/89)
ČSN P ENV 1997-1 (731000) - 1996, Navrhování^

geotechnických konstrukcí. Část 
1: Obecná pravidla

ČSN 73 1209 - 1985, Vodostavebný betón (12/86),
- změna a (5/90), b (10/90), 3 (12/92) 

ČSN ISO 4109 - 1994,(73 1312) Čerstvý beton. Sta

novení konzistence. Zkouška 
sednutím (9/94)

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí (1/89),

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

ČSN P ENV 206 (73 2403) - 1992, Beton - Vlastnos
ti, výroba, ukládání a kriteria 
hodnocení

ČSN 73 2810 - 1993, Provádění dřevěných konstrukcí 
(9/93)

ČSN 73 6205 - 1984, Navrhování ocelových mostních 
konstrukcí (5/87),

- změna a (2/87), b (12/86), c (9/1989) 
ČSN 83 8030 - 1995, Skládkování odpadů (5/95) 

bývalá ON 74 2861 - 1979 Podzemné steny (1/80) 
prEN 1536 : 1996 - 1996 Execution of special geo

technical works : Bored Piles
prEN 1538 : 1996 - 1996 Execution of special geo

technical works : Diaphragm 
Walls

16.11.2 Předpisy

Zákon 17/1992 Sb. O životním prostředí
Zákon ČNR 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

Zákon 125/1997 Sb., o odpadech
TP 84 - 1996, Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
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Příloha A : PROTOKOL O VRTANÉ PILOTĚ

Objednatel :

Zhotovitel: Číslo piloty :

Stavba : Typ/průměr :

Objekt: Datum zhotovení:

Stroj : Nástroj :

Průměr piloty : hloubka/úklon vrtu :

Datum a hodina zahájení vrtání: Datum a hodina ukončení vrtání:

Geologický profil :

Zkoušky zeminy :Popis zeminy :Hloubka

Přerušení vrtání: od : do :

důvod :

Podzemní voda: naražená : před betonáží:

Čerpání: ANO/NE snížení:

Pažení: ANO/NE způsob :

Parametry pažící suspenze :

Výztuž : ochrana :

Beton : třída + stupeň agresivity prostředí: Výrobna :

Čísla dodacích listů :

Odebrané vzorky :

Zpracovatelnost: mm V/C :

Zahájení betonáže po dokončení vrtu : hod.

Betonáž : od : do :

Přerušení betonáže : od : do :

Důvod přerušení:

Spotřeba betonu - výpočtem : skutečnost:

úroveň terénu : projekt./skutečná úroveň hlavy: projekt./skutečná úroveň paty:

délka piloty : projektovaná: skutečná:

odchylky umístění piloty : X : Y:

Poznámky :

Podpis SD : Podpis zhotovitele : Datum :
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Příloha B : PROTOKOL O BERANĚNÉ PILOTĚ

Objednatel :

Zhotovitel : Číslo piloty :

Stavba : Typ/rozměr :

Objekt: Datum beranění:

Datum výroby piloty :

stroj : Přesun z piloty č. :

Typ beranidla : Hmotnost beranu :

Výrobce prefabrikované piloty :

Rozměr piloty (výpažnice) : hmotnost:

Výztuž piloty :

Protikorozní ochrana :

Úroveň terénu :

Úroveň hlavy piloty projektovaná : Úroveň hlavy piloty skutečná :

Délka piloty projektovaná : Délka piloty skutečná:

Úroveň paty piloty projektovaná : Úroveň paty piloty skutečná :

Celkový čistý čas beranění:

Počet úderů na posledních 100 mm : dtto 30 (40) mm :

Vnik na posledních 10 úderů :

Počet úderů na posledních 200 cm (čtení po 25 cm) :

Energetické kriterium vniku piloty :

Formování paty piloty : počet úderů : spotřeba betonu :

Vnik za posledních 5 min. vibroberanění:

1 Přerušení beranění: od/do celkem: min

Doberanění : délka : počet úderů :

! Délka nastavené/odříznuté části piloty :

Odchylky v umístění:

y: x : svislost :

Poznámky :

Podpis SD : Podpis zhotovitele : Datum :
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Příloha C 1 : PROTOKOL O VÝROBĚ MONOLITICKÉ PODZEMNÍ STĚNY BETONOVANÉ NA MÍSTĚ

Obiednatel: Číslo stavby :

Zastoupený :

Zhotovitel :

Zastoupený :

Stavba/Obiekt: _________________________________________________________

Lamela č. : typ :
projektoval :

číslo projektu : číslo výkresu :

Výškové úrovně:

vodící zídky :

Pracovní plošina:

Geologický profil :

(včetně hl. p.v.)

Těžba :

Rozměrv :

šířka (m)

délka (m) hloubka (m)

Datum a čas :

začátek : datum : čas :

konec : datum : čas :

Použitý stroj :

Překážkv : Datum/čas

hloubka začátek konec

Ztrátv nažící suspenze: čas

hloubka objem začátek
konec

Dlátování: čas

hloubka začátek konec

Prostoie: čas

hloubka začátek konec
důvod

Svislost a zkrut:

lldaie o nažící suspenzi

druh :

narametrv před betonáží:

hustota

viskozita (Marsh) 

obsah písku

Čištění rvhv: datum čas

začátek:

konec:

Hloubka lamelv íneiméně ve třech místech)

místo hloubka

Armokoš : Uložení: datum :

ident, číslo : číslo výkresu: čas :

Lamelový sdoí :

typ : rozměry :

Beton :

Třída a stupeň agresivity prostředí: 

Zpracovatelnost (sednutí kužele) :

Odebrané vzorky :

Výrobna ídodavatel betonu):

Betonáž: datum čas

začátek:

konec :

Ohiem uloženého betonu :

teoretický : 

skutečný :

Úrovně :

konec betonáže :

čistý beton :

Přerušení betonáže : čas

hloubka začátek konec důvod

Poznámkv :

PodDisv :

SD : datum podpis

Zhotovitel : datum podpis
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Příloha C 2 : PROTOKOL O VÝROBĚ PREFABRIKOVANÉ PODZEMNÍ STĚNY

Objednatel : Číslo stavbv :

Zastoupený :

Zhotovitel:

Zastoupený :

Stavba/Objekt :

Lamela č: tvn : Droiektoval :

číslo projektu : číslo výkresu :

Výškové úrovně :

vodící zídky

Pracovní plošina

Geoloeický Drofil :

(včetně hl. p.v.)

Těžba :

Rozměrv :

šířka (m)

délka (m) hloubka (m)

délka vykopu od konce poslední lamely : (m)

Datum a čas :

začátek : datum : čas :

konec : datum : čas :

Použitý stroj :

Překážky: Datum/čas

hloubka začátek konec

Ztrátv nažící susnenze : čas

hloubka objem začátek konec

Dlátování: čas

hloubka začátek konec

Prostoie : čas

hloubka začátek konec důvod

svislost a zkrut:

Udaie o Dažící susnenzi :

druh :

Parametrv před nahražením samotvrdnouci suspenzi :
hustota :

viskozita (Marsh) : 

obsah písku :

Udaie o samotvrdnoucí suspenzi :

druh :

hustota :

viskozita (Marsh): 

obsah písku : 

odstoj :

Výplňová malta :

druh :

Parametry :

Odebrané vzorky :

Čištění rvhv: datum čas

začátek:

konec:

Hloubka lamelv : íneiméně ve třech místech!

místo hloubka

Těsnění: datum čas

typ : uložení:

Udaie o nrefahrikátu : Výrobce :

Rozměrv: délka: mm

šířka: mm

tloušťka: mm

Pevnost betonu před uskladněním :

identifikační číslo :

Výroba: datum čas

betonáž:

odstranění formy : 

uskladnění:

Udaie o uložení:

Datum :

výšková úroveň referenčních bodů : vzdálenost od sousedního prefabrikátu :

Poznámky :

Podoisv :

SD: datum podpis

Zhotovitel : datum podpis
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Příloha C 3: ______________PROTOKOL O VÝROBĚ TĚSNÍCÍ PODZEMNÍ STĚNY

Obiednatel :

Zastoupený :

Číslo stavby :

Zhotovitel :

Zastoupený :

Stavha/Obiekt : _________________________________________

Lamela č. : typ : Vvšková úroveň :

projektoval : číslo projektu : vodící zídky :

číslo výkresu :

přechod z lamely č. : Přechod na lamelu č .: Pracovní plošina :

Těžba: Datum a čas :

Rozměrv : začátek: datum : čas : Geoloeickv profil :

šířka : (m) (včetně hl. p.v.)

délka: (m) hloubka: (m) konec : datum : čas :

délka přesahu : (m)

Ppužitý stroj :

Překážkv: Datum/čas Ztrátv pažící suspenze : čas

hloubka začátek konec hloubka objem začátek konec

Dlátování: čas Prostoje : čas

hloubka začátek konec hloubka začátek konec důvod

Svislost a zkrut :

Samotvrdnoucí suspenze : Parametry suspenze odebrané z rýhv:

typ hustota

Parametry čerstvé suspenze : viskozita (Marsh)

hustota obsah písku

viskozita (Marsh) odstoj

obsah písku Odebrané vzorkv :

odstoj číslo hloubka

Odebrané vzorkv :

Vložené Drvkv ípokud jsoul Typ:

identifikační číslo

výkres : uložení: datum :

čas :

Dolití rvhv :

sednutí výplně : (m)

objem přidané suspenze: (m3)

Poznámky :

Podpisy :

SD: datum podpis

Zhotovitel : datum podpis
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