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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.

Tato kapitola technických kvalitativních podmínek ob
sahuje požadavky objednatele stavby na materiály, tech
nologické postupy, zkoušení a převzetí výkonů a dodá
vek při výstavbě, opravách a údržbě pilot a podzemních 
stěn.

Stanovení druhu konstrukce pilot a podzemních stěn, 
jejich prostorové polohy, členění a rozměrů určuje doku
mentace stavby, která musí být vypracovaná v souladu 
s TKP pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
a touto kapitolou TKP.

V případech, kdy jsou požadovány jiné práce, než práce 
obsažené v této kapitole TKP, je potřebné doplnit ustano
vení této kapitoly TKP; potřebné zásady stanoví objedna
tel ve zvláštních kvalitativních technických podmínkách 
(dále jen ZTKP), případně ve smlouvě o dílo.

Tyto technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací, kapitola 16 (dále jen TKP), se týkají násle
dujících prvků speciálního zakládání:

1. pilot vrtaných, provedených v souladu s ČSN EN 
1536 Provádění speciálních geotechnických prací - 
Vrtané piloty,

2. pilot ražených, provedených v souladu s ČSN EN 
12699 Provádění speciálních geotechnických prací - 
Ražené piloty,

3. pilot provedených jinými technologiemi nebo z jiných 
materiálů, nežjsou uvedeny výše (například štěrkové 
piloty/pilíře),

4. podzemních stěn a jejich elementů provedených v sou
ladu s ČSN EN 1538 Provádění speciálních geotech
nických prací - Podzemní stěny.

V případě, že dokumentace stavby předepisuje nebo 
zhotovitel navrhne jiný druh pilot nebo podzemních 
stěn nebo použití jiných pracovních postupů a jiných 
technologií než je uvedeno v této kapitole TKP, sta
noví objednatel potřebné zásady pro jejich zhotovení 
ve zvláštních technických kvalitativních podmínkách. 
Technologické postupy výroby musí dosahovat alespoň 
takové úrovně, jakou stanovují uvedené normy a TKP 
a nesmí být v rozporu s jejich zásadami. Zhotovitel 
předloží objednateli/správci stavby doklady charakte
rizující jeho metodu včetně technologického předpisu. 
Do realizační dokumentace mohou být zařazeny a na 
stavbě použity pouze se souhlasem objednatele/správce 
stavby.

Všechny typy pilot a podzemních stěn se zhotovují podle 
dokumentace stavby, schválených technologických před

pisů, případně ZTKP. Zhotovitel je povinen předložit 
technologický předpis ke schválení objednateli/správci 
stavby. Při použití pilot uvedených pod bodem 3 tohoto 
článku TKP je zhotovitel povinen kromě technologic
kého předpisu předložit technické a kvalitativní parame
try pilot, podmínky pro přesnost jejich výroby v souladu 
s přílohou č. 9 kapitoly 1 TKP, podmínky pro kontrolu 
jakosti a dodací podmínky pilot.

Tato kapitola platí pro vrtané piloty o průměru dříku 
D = 0,3 až 3,0m, pro ražené piloty s průměrem nebo ma
ximálním příčným rozměrem větším než 0,15 m a pro 
všechny typy podzemních stěn. Jednotlivé lamely pod
zemních stěn, u kterých je nejmenší z rozměrů průřezu 
roven nebo větší než 0,4 m a poměr mezi největším 
a nejmenším z rozměrů průřezu je roven nebo menší 6, 
se posuzují podle postupů platných pro piloty.

Základové prvky zhotovené vrtáním s příčným průře
zem menším než 0,30m a zhotovené ražením s maximál
ním příčným rozměrem menším než 0,15 m se nazývají 
mikropiloty. Jejich provádění se řídí kapitolou 29 TKR 
Základové prvky s příčným průřezem větším než 3,0 m 
se nazývají šachtové pilíře. Tyto základové prvky nejsou 
předmětem této kapitoly, v případě jejich použití se po
píší v ZTKR

Požadavky na opravy a údržbu trvale obnažených částí 
pilot a podzemních stěn jsou pro betonové konstrukce 
uvedeny v kapitole 31 TKP, pro ocelové konstrukce v pří
loze kapitoly 19 TKP.

16.1.2 Názvosloví

Názvosloví použité v této kapitole je v souladu s defini
cemi a termíny uvedenými v ČSN EN 1536, ČSN EN 
1538 a ČSN EN 12699, přičemž pro tuto kapitolu jsou 
definovány dále uvedené základní pojmy.

16.1.2.1 Piloty

„Pilota“ je stavební prvek speciálního zakládání, který 
je navržen podle teorií výpočtu únosnosti pilot. Piloty 
jsou zapuštěny do základové půdy na celou délku nebo 
na její větší část.

Rozdělení pilot:

A. Podle technologie výroby:

a) předem zhotovené (prefabrikované), ražené bera
něním, vibrováním, zatlačováním, vplachováním, 
rotací (šroubováním), nebo kombinacemi těchto 
metod,

b) zhotovené na místě rotačním nebo náběrovým vr
táním, nebo některou z metod ražení.

B. Podle vzájemného vztahu:

a) osamělé piloty,
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b) skupiny pilot,

c) pilotové stěny.

C. Podie materiálu, ze kterého jsou zhotoveny:

a) betonové,

b) železobetonové, včetně předpjatých,

c) ocelové,

d) litinové,

e) dřevěné,

f) štěrkové,

g) z kombinace výše uvedených hmot.

16.1.2.2 Podzemní stěny

„Podzemní stěna“ je stavební konstrukce speciálního 
zakládání zhotovená pod úrovní terénu, pro níž se vý
kop s výjimkou tenké těsnicí stěny provádí technologií 
hloubení rýhy obvykle pod ochranou pažící suspenze. 
Ukládání výplně se obvykle děje rovněž pod hladinou 
suspenze. Podzemní stěny jsou, podle účelu použití, ob
vykle trvale jednostranně nebo oboustranně zapuštěny 
do základové půdy na celou hloubku nebo na její větší 
část.

Rozdělení podzemních stěn:

A. Podle účelu použití:

a) konstrukční (nosné),

b) opěrné (pažící),

c) těsnicí,

d) s kombinovaným účelem.

B. Podle postupu hloubení rýhy:

a) těžené po lamelách,

b) těžené kontinuálně,

c) ražené (pouze tenké těsnící stěny).

C. Podle postupu zhotovení:

a) předem zhotovené (prefabrikované),

b) monolitické (betonované na místě).

D. Podle materiálu, ze kterého jsou zhotoveny:

a) železobetonové,

c) jílocementové,

d) jílové,

e) z plastického betonu,

f) ze samotvrdnoucí suspenze.

16.1.3 Odborná způsobilost

Piloty a podzemní stěny může provádět zhotovitel nebo 
jeho podzhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, 
která má platná oprávnění pro provádění těchto staveb
ních prací (živnostenské listy). Zhotovitel/podzhotovitel 
je povinen prokázat, že disponuje potřebným počtem pra
covníků předepsané kvalifikace, potřebným, technicky 
způsobilým strojním a dalším vybavením. Zkušenost 
s prováděním prací podle této kapitoly TKP zhoto
vitel/podzhotovitel prokazuje také referenčním listem 
provedených prací stejného nebo podobného zaměření. 
Zhotovitel je povinen prokázat též způsobilost zkuše
ben, kontrolního systému a dalších činností, které mohou 
ovlivnit jakost prací.

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti 
při provádění pilot a podzemních stěn podle Metodického 
pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací 
(MP SJ-PK), část II/4 provádění silničních a stavebních 
prací č. j. 20840/01-120 uvedeného ve Věstníku dopravy 
č. 9/01 a pozdějších změn.

Pracovníci zhotovitele realizující piloty a podzemní stěny 
musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé technické 
a dělnické profese a musí být vedeni odborným pracov
níkem. Výrobu pilot a podzemních stěn řídí zodpovědný 
pracovník s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi. 
Vzdělání, praxi v oboru, školení, případně autorizaci 
pracovníků rozhodujících profesí je zhotovitel povinen 
na požádání doložit objednateli/správci stavby.

16.1.4 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 touto 
kapitolou a kapitolou 1 TKP.

16.1.5 Vytýčení stavby

Objednatel předá zhotoviteli vytýčení staveniště při jeho 
předání. Pro vytýčení staveniště platí ustanovení kapi
toly 1 TKP. Umístění pilot a podzemních stěn musí být 
z vytýčení staveniště odvoditelné běžnými geodetickými 
postupy. Zhotovitel předané vytýčení zajistí tak, aby byl 
schopen provést piloty a podzemní stěny v tolerancích 
uvedených v čl. 16.6. Za předané vytýčení zodpovídá 
zhotovitel.

b) betonové,



Zhotovitel zodpovídá za výškové a směrové umístění 
pracovních ploch, šablon, vodicích zídek, jednotlivých 
pilot a podzemních stěn.

16.1.6 Sledování okolních objektů

Před zahájením stavebních prací předá objednatel zhoto
viteli pasportizaci okolních objektů, které by mohly být 
vlivy prací při výstavbě pilot a podzemních stěn posti
ženy. Způsob a rozsah pasportizace stanoví dokumentace. 
Pasportizace se provádí fotografickou nebo grafickou 
dokumentací, videozáznamem nebo jiným způsobem 
se stejnou nebo vyšší vypovídací hodnotou. Na dokumen
tovaných charakteristických trhlinách se případný obno
vený pohyb sleduje způsobem odsouhlaseným objedna
telem/správcem stavby. Pokud pasportizace není součástí 
dokumentace, rozhodne o rozsahu a způsobu pasporti
zace objektů objednatel/správce stavby. Dokumentace 
pasportizace musí být jednoznačně označena datem zho
tovení, případně notářsky ověřena.

V opodstatněných případech, zejména při použití tech
nologií vyvolávajících vibrace a seismické účinky (vib
rování, vibroberanění a beranění, dlátování, trhací práce), 
určuje dokumentace pomocí kriterií stanovených v ČSN 
73 0036 minimální vzdálenost, při které nedojde k ohro
žení staveb.

Vliv výstavby na okolní objekty během prací sleduje 
zhotovitel a kontroluje objednatel/správce stavby. Četnost 
a způsob sledování určuje dokumentace. O sledování se 
provádějí písemné záznamy způsobem odsouhlaseným 
objednatelem/správcem stavby.

16.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

16.2.1 Kvalita stavebních výrobků (materiálů, 
stavebních směsí a prvků)

Popis a kvalita veškerého materiálu, který se stane trva
lou součástí předmětu díla, jsou stanoveny:

a) v dokumentaci stavby se specifikací v realizační do
kumentaci, resp. ve výrobně-technické dokumentaci 
výrobce,

b) v této kapitole TKP a TKP - kapitoly 18 a 19, pří
padně v dalších souvisících kapitolách,

c) v příslušných TP,

d) v TEP výrobce/dovozce jednotlivých výrobků.

U stavebních výrobků (materiálů, stavebních směsí nebo 
prvků), např. prefabrikátů, betonu, betonářské výztuže, 
konstrukční a betonářské oceli, přísad a příměsí, dřeva, 
spojovacího materiálu, nátěrových a izolačních hmot 
a dalších materiálů, které se použijí ke zhotovení pilot 
a podzemních stěn a jsou „stanovenými výrobky“ podle 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. musí zhotovitel předem

doložit objednateli/správci stavby jakost použitých 
materiálů podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona 
č. 71/2000 Sb. a pozdějších předpisů a nařízení vlády 
vlády č. 163/2002 Sb. předložením dokladu o vydaném 
prohlášení o shodě včetně protokolů s výsledky zkoušek 
výrobků a prvků pro piloty a podzemní stěny a jejich 
hodnocení posouzením splnění kvalitativních parametrů 
podle těchto TKP. Dále musí zhotovitel doložit doklady 
o splnění případných zvýšených a dalších technických 
požadavků podle ZTKP.

Ostatní stavební výrobky použité pro výrobu pilot a pod
zemních stěn, které nejsou mezi „stanovenými výrobky“, 
musí být před dodávkou na stavbu doloženy dokladem 
o vydaném certifikátu nebo prohlášení shody včetně 
protokolů s výsledky všech požadovaných zkoušek 
a posouzením splnění kvalitativních požadavků podle 
dokumentace stavby, příslušných ČSN, technických 
podmínek a předpisů uvedených v této kapitole a sou
visících kapitolách TKP a ZTKP. Podrobnosti postupu 
posouzení shody stanovuje metodický pokyn SJ-PK pro 
oblast II/5 - ostatní výrobky.

16.2.2 Beton a materiály k jeho výrobě

Technické požadavky na jednotlivé složky čerstvého be
tonu a na beton a technické podmínky pro beton a kon
strukce předpisuje kapitola 18 TKP.

Kvalitu betonu, jeho zpracovatelnost, primární a sekun
dární ochranu proti agresivitě prostředí a další poža
dované vlastnosti a opatření předepisuje dokumentace 
podle ustanovení kapitoly 18 TKP, ČSN EN 1536, ČSN 
EN 1538 a ČSN EN 12699 v závislosti na navrženém 
typu vrtané nebo ražené piloty nebo podzemní stěny.

Technické požadavky na beton se zvýšenou odolností 
proti působení agresivního prostředí stanoví kapitola 18 
TKP a ČSN EN 206-1. Minimální množství cementu 
stanoví kapitola 18 TKP, ČSN EN 1536, ČSN EN 1538 
a ČSN EN 12699. Při betonáži pod vodou nebo pažící 
suspenzí je předepsáno minimální množství cementu 
375 kg na 1 m3 betonu.

Beton pro podzemní stěny se vždy navrhuje jako vodo
těsný podle kapitoly 18 TKP a ČSN EN 206-1.

Kamenivo použité pro výrobu betonu pro betonáž pilot 
a podzemních stěn na místě musí vyhovovat požadav
kům kapitoly 18 TKP, ČSN EN 206-1, ČSN EN 1536, 
ČSN EN 1538 a ČSN EN 12 699. Zdroj kameniva, jeho 
zrnitost a mineralogické složení musí být odsouhlasen 
před zahájením prací. Největší zrno kameniva nesmí 
přesáhnout velikost 32mm nebo 1/4 světlé vzdálenosti 
mezi pruty podélné výztuže, přičemž menší hodnota je 
rozhodující. Kamenivo má mít plynulou křivku zrnitosti, 
při betonáži pod vodou se doporučuje používat kamenivo 
se zaoblenými zrny, nepředepisuje-Ii dokumentace jinak. 
Kvalitu kameniva pro výrobu pilot uvedených pod bo
dem 3 či. 16.1.1 určuje dokumentace nebo technologický 
předpis.
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16.2.3 Prefabrikované betonové piloty 
a podzemní stěny

Pro výrobu, dodávku a kvalitu prefabrikátů jako staveb
ních dílců platí ustanovení příslušných článků kapitoly 
18 TKP a ČSN 723000. Materiál na jejich výrobu musí 
odpovídat čl. 16.2.1. Technické požadavky na prefabri
káty určuje dokumentace.

Pro piloty a prefabrikáty podzemních stěn do délky 10m 
je předepsána třída betonu minimálně C 30/37, pro delší 
piloty, podzemní stěny a piloty z předpjatého betonu 
C -/40 podle ČSN EN 206-1. Výztuž u hlavy a špičky 
piloty musí být zesílena. Jakost výchozích materiálů a ná
vrh betonu musí být před zahájením výroby prefabrikátů 
doloženy průkazní zkouškou (viz kapitolu 18 TKP).

Jsou-Ii prefabrikáty dodávány z výrobny mimo staveniště, 
předloží zhotovitel podle zákona č. 22/1997 Sb. věznění 
zákona č. 71/2000 Sb. a pozdějších předpisů a nařízení 
vlády vlády č. 163/12002 Sb. doklad o vydaném prohlá
šení o shodě doložený doklady o jakosti betonu, výztuže, 
popřípadě předpínání, kotevním materiálu, o povrcho
vých úpravách a rozměrových tolerancích podle kapitoly 
18 TKP včetně protokolů s výsledky zkoušek a jejich 
hodnocení posouzením splnění kvalitativních parametrů 
podle těchto TKP. Další parametry přesnosti, jako od
chylku od přímosti osy a hran a odchylku od rovinatosti 
ploch prefabrikátu, stanoví dokumentace v návaznosti 
na přílohu 9 TKP 1 a čl. 16.6.

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 požadav
kům 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 do
kumentace. Pro ocelové prvky jsou vhodné válcované 
oceli pevnostní třídy S 235 popř. S 355 v souladu s ČSN 
73 6205. Dodávají se s certifikátem/hutním atestem podle 
ČSN 420135 nebo ČSN 420250.

16.2.6 Štěrkové piloty/pilíře

Kvalitu kameniva použitého pro výrobu štěrkových pi
lot/pilířů předepisuje dokumentace. Kamenivo má mít 
plynulou křivkou zrnitosti.

16.2.7 Dřevěné piloty

Pilotové dřevo musí vyhovovat jakosti podle ČSN 49 1531- 
1. Ve shodě s čl. 5.4.2 ČSN 73 2810 se předepisuje věnovat

zvýšenou pozornost ochraně povrchů a částí, které budou 
dlouhodobě nebo střídavě vystaveny zvýšené vlhkosti. 
Podlečl. 11 ČSN 73 2810 se předepisuje používat zdravé 
odkorněné dřevo, nejlépe borové nebo dubové, vhodné 
je i modřínové nebo smrkové. Výřezy nemají mít křivost 
větší než 0,5% délky, přičemž se první metr nepočítá. 
Druh dřeva stanoví dokumentace. Dřevěné piloty s trva
lou funkcí musí být celou svojí délkou pod úrovní hladiny 
podzemní vody uvedené v dokumentaci.

16.2.8 Hmoty pro sekundární ochranu proti 
korozi

Pokud agresivita prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 
a kapitoly 18 TKP vyžaduje použití sekundární ochrany 
betonových pilot, musí být tato ochrana navržena v do
kumentaci. Zhotovitel musí dodržet zásady pro použití 
impregnačních hmot, nátěrů a folií předepsané kapitolou 
18 TKP. Materiály vyráběné podle podnikových norem 
se zpracovávají podle předpisu jejich výrobce.

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

Ocelové prvky se opatří pro neabrazivní podmínky 
nátěry asfalty nebo jinými hmotami podle dokumen
tace, pro abrazívni podmínky epoxidehtem nebo jinými 
hmotami podle dokumentace. Volba ochranných nátěrů 
musí být v souladu s ČSN 03 8220, ČSN EN ISO 12944, 
TP 84, případně dalšími souvisícími normami.

Dřevěné piloty se opatřují hloubkovou impregnací podle 
ČSN 490616, 2. část, nebo impregnačními nátěry podle 
ČSN 49 0600, 1. část.

V případě, že druh materiálu pro sekundární ochranu 
není specifikován v dokumentaci, předloží zhotovitel 
objednateli/správci stavby ke schválení návrh sekundární 
ochrany ve svém technologickém předpisu včetně jeho 
certifikátu od výrobce, vlastností, technických parame
trů, způsobu přejímky a zkoušek.

16.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

16.3.1 Všeobecně

Zhotovitel předloží před zahájením prací objednateli/ 
správci stavby k odsouhlasení technologický předpis 
pro zhotovení pilot nebo podzemních stěn, případně 
technické a kvalitativní parametry, podmínky pro 
přesnost jejich výroby, podmínky pro kontrolu jakosti 
a dodací podmínky. Tento technologický předpis musí 
být v souladu s dokumentací stavby, která musí obsa
hovat základní požadavky na hlubinné založení stavby, 
zejména délku, průměr a sklon prvků, případně způsob 
pažení, použití sekundární ochrany a její druh atp.

Zvolená technologie výroby pilot nebo podzemních stěn 
musí umožnit jejich zhotovení v daných geotechnických
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poměrech v požadované kvalitě podle dokumentace. 
V technologickém předpisu zhotovitel doloží:

A. Způsob ražení předem zhotovených pilot:

a) beranění,

b) vibrování,

c) zatlačování,

d) vplachování,

e) šroubování (rotace),

f) kombinace metod.

B. Způsob hloubení pilot zhotovených na místě:

a) vrtání,

b) náběrová těžba,

c) beranění a vibroberanění na patě uzavřené dočasné 
nebo trvale v zemi ponechané trouby z betonu 
nebo z oceli,

d) zavrtávání, šroubování nebo zatlačování trouby 
opatřené na spodním konci omezeným počtem zá
vitů bez těžení zeminy.

C. Způsob a hloubku pažení vrtaných pilot:

a) pažnicí (dočasné nebo trvalé),

b) pažící suspenzí (bentonitovou, polymerovou, ji
nou).

D. Způsob rozšiřování piloty nebo její části.

E. Způsob injektáže paty a/nebo dříku piloty.

F. Způsob hloubení podzemní stěny:

a) kontinuální,

b) po lamelách,

c) ražení (pouze tenké těsnící stěny).

G. Druh pažicí suspenze podzemní stěny.

H. Druh výztuže piloty a podzemní stěny.

I. Druh výplně piloty a podzemní stěny a způsob jejího 
ukládání.

J. Údaje o prefabrikovaných dílech.

K. Údaje o materiálech sloužících k zhotovení piloty 
a podzemní stěny včetně výsledků průkazních 
zkoušek nebo atestů a jejich vyhodnocení.

L. 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). Požadované odchylky odlišné 
od této kapitoly TKP, ČSN EN 1536, ČSN EN 1538 
a ČSN EN 12699 jsou stanoveny dokumentací nebo 
ZTKP. Dále zhotovitel předloží pořadí zhotovování jed
notlivých základových prvků a uvede jméno zástupce 
zhotovitele zodpovídajícího za kvalitu díla.

Zhotovitel předá objednateli/správci stavby časový plán 
prací a harmonogram jednotlivých dílčích odsouhlasení. 
Bez souhlasu objednatele/správce stavby nelze stavební 
práce zahájit. Objednatel/správce stavby se zúčastňuje 
dílčích odsouhlasení podle postupu prací, nerozhodne-li 
písemně jinak.

Zhotovitel je povinen bez prodlení oznámit objednate
li/správci stavby všechny podstatné odchylky skutečně 
zjištěných geotechnických poměrů staveniště od geotech- 
nických poměrů předpokládaných dokumentací, které by 
mohly ovlivnit funkci zhotovovaných prvků. Odchylky 
se zaznamenají do stavebního deníku, protokolu o výrobě 
nebo jiných dokladů vedených mezi objednatelem/správ
cem stavby a zhotovitelem. Zhotovitel navrhne potřebná 
opatření, která podléhají schválení objednatelem/správ
cem stavby.

16.3.2 Místo provádění prací

Potřebné úpravy pracovní plochy včetně jejího zpevnění, 
konstrukce jímek, pažení nebo rozepření a zbudování 
šablon a vodicích zídek provádí zhotovitel před zaháje
ním výstavby pilot a podzemních stěn.

16.3.3 Údaje o strojích

Zhotovitel předloží objednateli/správci stavby k odsou
hlasení údaje o použitých stavebních strojích, zejména 
o mechanizmech určených k provedení ražených pilot, 
hloubení vrtaných pilot a těžbě rýhy podzemních stěn, 
případně k osazování prefabrikovaných dílů podzemní 
stěny. Údaje obsahují základní parametry mechanizmů 
a rozměry těžebních nástrojů, u beranidel též údaje 
o hmotnosti (tíze) beranu. Hmotnost (tíha) beranu musí 
být na beranidle vyznačena.

Zhotovitel předá objednateli/správci stavby k odsouhla
sení podrobné informace o výrobně betonu a její kapa
citě, systému kontroly jakosti včetně kalibračních listů 
měřicích zařízení. Objednatel/správce stavby je oprávněn 
správnost měřicích zařízení kontrolovat.
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16.3.4.1 Všeobecně

Předem zhotovené betonové, ocelové, litinové nebo dře
věné piloty objednatel/správce stavby odsouhlasuje před 
zahájením ražení. Kontroluje, zda vyhovují požadavkům 
uvedeným v dokumentaci a zda mají předepsanou jakost. 
Je-li v dokumentaci předepsána protikorozní ochrana, 
provede ji zhotovitel na stavbě podle schváleného tech
nologického předpisu. Pokud se protikorozní ochrana 
provádí mimo stavbu, musí být její kvalita doložena 
v dokladu o jakosti, který obsahuje údaje o použitých 
materiálech. 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, 16.2.7.

Při výrobě prefabrikátů pilot na stavbě musí výroba, do
prava, ukládání a ošetřování betonu odpovídat ustanove
ním kapitoly 18 TKP. Prefabrikáty se betonují ve vodo
rovné poloze bez přerušení. Otvory pro závěsy se vytvoří 
v místech určených dokumentací. Zvolí-li se pro urych
lení výroby tepelné ošetřování betonu, postupuje se podle 
ustanovení kapitoly 18 TKP.

Minimální krytí výztuže prefabrikátů předepisuje kapi
tola 18 TKP a dokumentace a musí dosáhnout nejméně 
30mm, v silně agresivním prostředí (XA3 podle ČSN 
EN 206-1) 50mm. Třída přesnosti u pilot je 8 podle pří
lohy 9 TKP 1, pokud dokumentace nepředepíše přes
nost vyšší. Povrchovou úpravu předepisuje dokumentace. 
Má-li být použito sekundární ochrany proti agresivitě 
prostředí, musí povrch odpovídat podmínkám daným 
normou navržené ochrany (ČSN P 73 0600) nebo před
pisu výrobce ochranného systému.

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

16.3.4.2 Ražení pilot

Ražení pilot se provádí podle technologického předpisu 
a dokumentace. Způsob měření vniku piloty do zákla
dové půdy v poslední fázi ražení určuje dokumentace 
podle příslušných ustanovení ČSN EN 12699. Pokud 
není uveden, navrhuje jej zhotovitel. Návrh podléhá 
schválení objednatelem/správcem stavby. Piloty jsou ra
ženy v pořadí a do hloubky podle dokumentace.

Úprava špičky (botky) a ochrana hlavy dřevěné nebo 
betonové piloty je stanovena dokumentací nebo schvále
ným technologickým předpisem zhotovitele.

Prefabrikované betonové piloty se smějí razit, dosáh- 
nou-li technologické pevnosti betonu min. 90% přede
psané 28denní pevnosti.

16.3.4 Piloty předem zhotovené Piloty při ražení rozbité, rozštípnuté nebo ohnuté se 
nahrazují jinými.

Pokud nedojde k zaražení piloty na předepsanou hloubku 
z důvodu zvětšeného odporu proti vnikání, provede zho
tovitel opatření podle dokumentace. Nejsou-li tato opat
ření v dokumentaci stanovena, je zhotovitel povinen za
stavit práce a navrhnout opatření. Další postup prací 
podléhá schválení objednatelem/správcem stavby.

Při ražení pilot obvykle dochází k nadzdvižení pracovní 
plošiny. Materiál vytlačený nad projektovanou úroveň 
musí být odstraněn před betonáží základů. Materiál na- 
kypřený ražením musí zhotovitel odstranit a nahradit 
vhodným hutněným kamenivem nebo vyrovnávacím be
tonem. Piloty, které byly vyzdviženy při ražení soused
ních pilot, zhotovitel dorazí. Při odbourávání betonu 
piloty se nesmí poškodit výztuž určená ke kotvení zá
kladu. Dřevěné piloty podpírající dřevěné rošty musí být 
odříznuty přesně do úrovně podporované konstrukce.

Na jednom staveništi se zpravidla neprovádějí piloty ra
žené i piloty zhotovené na místě. Pokud dokumentace 
tuto kombinaci předepisuje, musí stanovit časový sled 
těchto prací.

O ražené pilotě provede zhotovitel záznam podle čl. 
16.3.7.

16.3.4.3 Nastavení piloty

Nastavení piloty složené z dvou a více částí se provádí 
způsobem, který stanoví dokumentace. Nastavení piloty, 
která nedosáhne kriteria správně zaražené piloty, lze 
provést pouze podle postupu navrženého zhotovitelem 
a schváleného objednatelem/správce stavby.

U železobetonových pilot se obnaží hlavní výztuž na 
kotevní délku, minimálně však 40 průměrů výztuže, řez 
se provádí kolmo k podélné ose piloty. Hlavní výztuž 
se nastaví výztuží stejného průměru a kvality pevným 
vázáním. Při použití nastavení plnohodnotnými tupými 
svary doloženými průkazními zkouškami lze snížit ob
nažení výztuže na délku 30 průměrů. Třmínky výztuže 
jsou stejného tvaru a průřezu jako na původní pilotě. 
Beton musí být nejméně stejné kvality, použití rychlo- 
vazného cementu nebo betonu s urychlovačem tvrdnutí 
odsouhlasuje objednatel/správce stavby. Ošetření povr
chu piloty proti agresivitě musí odpovídat dokumentaci 
a provede jej zhotovitel podle schváleného technologic
kého předpisu. Beranění takto nastavené piloty může 
pokračovat pokud pevnost betonu dosáhne předepsané 
28denní pevnosti betonu původní piloty.

Piloty z předpjatého betonu mohou být nastaveny ocelo
vým nástavcem podle dokumentace. Jiné postupy nasta
vování pilot řeší ZTKP.



16.3.5.1 Všeobecně

Piloty zhotovené na místě se provádějí buď jako vrtané, 
nebo jako ražené. Vrtání se provádí rotačně nebo nábě- 
rově, ražení se provádí beraněním nebo vibrováním ra
zící trouby, opatřené ztracenou botkou nebo jiným vhod
ným uzávěrem pro zamezení vniku vody a zeminy, nebo 
zavrtáváním, šroubováním nebo zatlačováním trouby 
opatřené na spodním konci omezeným počtem závitů 
bez těžení zeminy.

Pro provádění vrtaných pilot platí ČSN EN 1536, pro 
provádění ražených pilot platí ČSN EN 12699.

Pro hloubení piloty se použije technologie předepsaná 
v dokumentaci. Změna je možná jen se souhlasem objed
natele/správce stavby.

Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník sleduje během 
hloubení piloty zda základové poměry odpovídají před
pokladům dokumentace. Přehledný záznam zpravidla 
ve formě geologického profilu se zaznamenává do do
kumentace o výrobě piloty podle čl. 16.3.7. V opodstat
něných případech může objednatel/správce stavby poža
dovat kontrolu geologických poměrů jinými metodami. 
Zhotovitel zajistí provedení požadovaných zkoušek podle 
čl. 16.5.2.8. '

Odsouhlasení vrtu pro pilotu provádí objednatel/správce 
stavby. Ve složitých geotechnických poměrech nebo 
u zvlášť náročných staveb má v souladu s dokumentací 
povinnost zajistit odsouhlasení vrtu odborným pracovní
kem - geotechnikem. Četnost takto odsouhlasených vrtů 
pro piloty určuje dokumentace. Odsouhlasení vrtu pro 
pilotu provede objednatel/správce stavby písemně.

Vyhloubené vrty se neponechávají vystaveny atmosféric
kým vlivům na delší dobu, než je nezbytně nutné (viz 
čl. 16.3.5.6). Zhotovitel provede taková opatření, aby 
se zabránilo vniku povrchové vody a nečistot do vrtu 
a porušení zeminy v jeho okolí. Lze použít betonové 
šablony, úvodní pažnice, případně jiná vhodná opatření 
podle použité technologie hloubení.

Pořadí provádění pilot se musí volit tak, aby nebyly po
škozeny sousední již hotové piloty. Při použití techno
logií, které vyvolávají dynamické rázy a vibrace, nebo 
pokud může dojít k hydraulickému propojení vrtů pro pi
loty, nemají se provádět dočasně zapažené piloty v osové 
vzdálenosti menší než 6-ti násobek průměru piloty, po
kud jejich beton nevykazuje dostatečnou pevnost.

16.3.5.2 Pažení vrtů pro piloty

16.3.5.2.1 Pažení výpažnicemi

Výpažnice používané k pažení vrtů pro vrtané piloty 
musí mít dostatečně silné stěny a patu opatřenou korun
kou nebo břitem z tvrdé oceli, aby se zabránilo vzniku

16.3.5 Piloty zhotovené na místě její deformace. Spoje výpažnic nesmějí vystupovat z hlad
kého vnějšího ani vnitřního povrchu. Průměr řezné hrany 
(korunky) nesmí být větší o více než 2cm oproti průměru 
výpažnice. Razící trouby používané k pažení vrtů pro 
ražené piloty musí mít dostatečně silné stěny. Obvykle 
jsou tvořeny pouze jedním dílem, v případě vícedílných 
razících trub musí být spoj hladký a musí být schopen 
přenášet zatížení vyvolané ražením. Pata razící trouby je 
zesílená a opatřená ztracenou razící botkou nebo jiným 
vhodným uzávěrem pro zamezení vniku vody a zeminy. 
Razící trouba zavrtávaná, šroubovaná nebo zatlačovaná 
bez těžení zeminy musí být schopna přenášet zatížení 
vyvolané technologií ražení, má na spodním konci ome
zený počet závitů vhodného tvaru a musí být opatřena 
vhodným uzávěrem pro zamezení vniku vody a zeminy.

Výpažnice vrtané piloty musí dosahovat nejméně do 
hloubky dostatečné pro zajištění stability vrtu. Pažení 
má postupovat spolu s hloubením vrtu, v opodstatněných 
případech s předstihem nutným k zabránění zavalování 
vrtu. Pažnice vrtaných pilot zapouštěné ražením lze za
razit 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 mini
málně 1 m nad úrovní ustálené přirozené nebo uměle 
upravené volné nebo napjaté hladiny podzemní vody 
v okolí. Razící trouba ražených pilot je proti vnikání 
vody uzavřena botkou s těsněním nebo jiným vhodným 
vodotěsným uzávěrem. Vrtný nástroj nesmí při vytaho
vání z vrtu způsobit sací efekt.

Pokud se výpažnice z vrtu vytahuje během betonáže, 
musí se stále udržovat přetlak betonu proti vodě ve vrtu. 
Spodní hrana výpažnice musí být vždy minimálně 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 suspenzí

Jako pažící suspenze se používají bentonitové suspenze, 
roztoky polymerů nebo roztoky a suspenze jiných látek 
(např. škrobu). Pažící suspenze zajišťuje stabilitu stěn 
a dna vrtu kombinovaným účinkem hydrostatického 
tlaku a dalších fyzikálně chemických účinků. Pažící sus
penze se vyrábí z vody, příslušných složek, příměsí a pří
sad.

Nejběžněji používaná bentonitová suspenze se vyrábí 
z vody, natrifikovaného bentonitického jílu a přísad, t.j. 
sody pro natrifikaci bentonitu nebo neutralizaci vody, 
ochranného koloidu jako stabilizátoru, popřípadě zte- 
kucovacích přísad. Recepturu navrhuje laboratoř zhoto
vitele podle vlastností použitého materiálu. Receptura 
podléhá odsouhlasení objednatelem/správcem stavby.

Namíchaná bentonitová suspenze se skladuje v nádržích. 
Bentonitovou suspenzi lze použít, splňuje-li parametry 
uvedené v tabulce 1. Doporučená doba zrání je 24 hod.
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při neustálém pohybu suspenze mícháním, čeřením nebo 
čerpáním.

Tabulka 1: Parametry pažící bentonitové suspenze

jednotka Bentonitová suspenze

čerstvá Před
znovupoužitím

Před
betonáží

Objemová hmotnost g/cm3 <1,10 - <1,15

Viskozita (Marsh) sec 32-50 32-60 32-50

Filtrace cm3 <30 <50 -

PH 7-11 7-12 -

Obsah písku % (objemu) - - <4

- ... není stanoveno

Zkoušky bentonitové suspenze se provádějí podle ČSN 
EN 1538.

Postup výroby, parametry a použití jiných typů pažících 
suspenzí se řídí technologickým postupem jejich výrobce 
(TEP) a technologickým předpisem zhotovitele stavby.

Pažící suspenze musí vytvářet dostatečný hydrostatický 
přetlak, minimální sloupec bentonitové suspenze nad 
ustálenou hladinou 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 předpisem. Pořadí hloubení pilot 
ajejich betonování určuje zhotovitel, není-li dokumentací 
stanoveno jinak.

Vnější průměr výpažnice, razící botky, vrtného nebo 
těžícího nástroje se musí rovnat předepsanému průměru 
piloty. V průběhu vrtání je nezbytné kontrolovat opotře
bení vrtného nástroje, aby nedocházelo ke zmenšování 
průměru vrtu pro pilotu. Poslední část vrtu pro pilotu se 
provádí tak, aby nedošlo k porušení zeminy v podloží 
a dno bylo vodorovné, nebo tvar dna odpovídal doku
mentaci.

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.

Hloubení vrtu se ukončí v hloubce podle dokumentace 
nebo při dosažení kriterií podle dokumentace u ražených 
pilot.

U pilot opřených a vetknutých se při dosažení skalního 
podloží pokračuje do hloubky vetknutí předepsané v do
kumentaci. Obvykle je postačující vetknutí do skalního 
podloží na 1 až 2 průměry piloty, u kvalitního skalního 
podkladu, který je uložen horizontálně nebo subhorizon- 
tálně, může být pilota opřena přímo na povrchu, nepoža- 
duje-li dokumentace jinak.

Dojde-Ii při hloubení ke kavernování, vrt se zaplní jílo- 
betonem (suchý beton B 5 + 1601 suspenze na 1 m3) nebo

výplňovým betonem a po jeho částečném zatvrdnutí se 
vrt přehloubí.

Přestávka mezi vyhloubením vrtu a začátkem betonáže 
piloty musí být co nejkratší. Před osazením výztuže se 
vyčistí dno vrtu a u vrtů pažených suspenzí se pažící 
suspenze promíchá pomalým otáčením vrtného nástroje. 
Pokud bentonitová suspenze neodpovídá parametrům 
uvedeným v tabulce 1 - vlastnosti před betonáží, musí se 
vyměnit za vyhovující. Obdobně se postupuje i u jiných 
druhů pažících suspenzí, přičemž parametry suspenze 
pro betonáž piloty musí být uvedeny v technologickém 
předpisu.

Objednatel/správce stavby odsouhlasí vrt pro pilotu v co 
nejkratší době po dokončení jeho hloubení ještě před 
betonáží. Kontroluje hloubku, průměr, sklon, čistotu dna, 
stav stěn a geologické poměry. Odsouhlasení vrtu zazna
mená 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. 
Pro její dodávku, zpracování, spojování, ukládání a kont
rolu platí kapitola 18 TKP. Výztuž lze zpracovávat pouze 
se souhlasem objednatele/správce stavby po provedení 
předepsaných kontrol (viz čl. 16.5.2.3).

Způsob vyztužení, tvar a průměr výztuže je stanoven 
dokumentací. 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 fólie jako sekundární ochrany proti agresivitě 
prostředí musí zhotovitel z výztuže odstranit všechny 
ostré hrany a výčnělky, které by mohly fólii poškodit. 
Spodní konce prutů armokoše se zahnou. Fólie musí být 
dostatečné volná, nebo z materiálu s dostatečnou průtaž- 
ností, aby se při naplnění betonem neroztrhla a dokonale 
přilnula na stěny vrtu. Druh fólie 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 dokumen
tace. Poloha armokoše se zajistí distančními kolečky 
nebo úpravou třmínků ve vzájemné vzdálenosti maxi
málně 3,0m při centrickém umístění minimálně třemi 
kusy po obvodě armokoše. Kolečka nesmějí být upev
něna na vodorovných prutech výztuže.

Minimální požadované krytí výztuže je 60mm u pilot 
s £>>0,6m nebo 50mm u pilot s D<0,6m, nestanovu- 
je-li dokumentace nebo ZTKP větší, a lze jej zvětšit na 
75 mm ve zvláštních případech podle čl. 7.6.4.2 ČSN EN 
1536. Betonuje-li se dopažnic, měří se krytí od vnitřního 
povrchu pažnic.
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Zvláštní požadavky na instalaci výztuže u jednotlivých 
technologií stanovuje technologický předpis.

Objednatel/správce stavby kontroluje výztuž před ukládá
ním do vrtu, zda provedením, rozměry a použitým mate
riálem odpovídá dokumentaci s povolenými tolerancemi. 
Dále kontroluje prostředky k zabezpečení předepsaného 
krytí a správného osazení výztuže do vrtu. Při použití 
ochranné fólie kontroluje její druh, stav a neporušenost.

16.3.5.5 Požadavky na beton

Pro výrobu, dopravu a zpracování čerstvého betonu platí 
ustanovení kapitoly 18 TKP. Materiály použité k vý
robě betonu musí odpovídat požadavkům uvedeným v čl. 
16.2.2. Pro jejich dodávku platí ustanovení kapitoly 18 
TKP. K betonáži dává objednatel/správce stavby souhlas 
po provedení a schválení předepsaných zkoušek složek 
a průkazních zkoušek betonu podle čl. 16.4.2.2.

Pro betonáž vrtaných pilot se užije beton v rozmezí tříd 
C20/25 a C30/37, pokud není v dokumentaci stavby 
jiný požadavek. Složení betonu a jeho konzistence musí 
odpovídat požadavkům ČSN EN 1536, tabulky 1 a 2. Pro 
primární piloty převrtávaných pilotových stěn smí být 
použita nižší třída betonu nebo malty. Vodní součinitel 
čerstvého betonu je předepsán pro různé třídy agresivity 
prostředí podle kapitoly 18 TKP, podle ČSN EN 1536, 
tabulky 1, musí být <0,6. Při návrhu zpracovatelnosti 
čerstvého betonuje nutno zohlednit technologii betonáže 
a požadavky na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu.

Vlastnosti čerstvého betonu (vodní součinitel a zpraco
vatelnost) pro betonáž ražených na místě betonovaných 
pilot musí být v souladu s požadavky ČSN EN 1536, 
pokud není v dokumentaci stanoveno jinak. Zavlhlý be
ton se smí použít, pokud je během ražení hutněn du
sáním. Obsah cementu pro zavlhlý beton musí být nej
méně 350kg/m3. Třída pevnosti zavlhlého betonu nrusí 
být nejméně C20/25 a zpracovatelnost betonu musí být 
v souladu s požadavky dokumentace.

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

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

16.3.5.6 Betonáž pilot

Ukládání betonu musí na stavbě řídit vyškolený pracov
ník zhotovitele zodpovědný za příjem a zpracování be
tonu, odebírání vzorků a kontrolu dodacích listů.

Přestávka mezi dokončením vrtu a zahájením betonáže 
piloty musí být co nejkratší. Suché vrty nezapažené se 
betonují do 36 hodin, vrty pažené výpažnicemi do 72 
hodin a vrty pažené suspenzí do 8 hodin po dovrtání, 
nepožaduje-li dokumentace dobu kratší. Je-li tato doba 
překročena, musí se ze dna, případně i stěn vrtu odstranit 
vrstva znehodnocené horniny.

Betonáž musí postupovat plynule a co nejrychleji. Před 
betonáží se musí zkontrolovat čistota vrtu, v případě 
pažení suspenzí se musí překontrolovat její vlastnosti (viz 
čl. 16.3.5.2.2). Rychlost betonáže určuje dokumentace 
nebo technologický předpis. Čerstvý beton nesmí při 
betonáži volně padat z výšky větší než 1,5 m. Při betonáži 
do sucha se tok betonu usměrňuje násypkou s dostatečně 
dlouhou betonovací troubou umístěnou svisle ve středu 
vrtu tak, aby beton nedopadal ani na výztuž ani na stěny 
vrtu. Světlost betonovací trouby nesmí být menší než 
8násobek velikosti největší frakce kameniva betonu.

Pod hladinou vody nebo pažící suspenze se betonuje 
belonovacími troubami nebo čerpadlem. Spojení trub 
musí být vodotěsné. Světlost trouby musí být minimálně 
150mm nebo alespoň šestinásobek průměru největšího 
zrna kameniva betonu, přičemž větší hodnota je vyhovu
jící. Největší vnější průměr trouby nesmí být větší než:

- 35% průměru piloty nebo vnitřního průměru paž- 
nice,

- 60% vnitřního průměru armokoše v případě kruho
vých pilot, nebo

- 80% vnitřní šířky výztužného armokoše v případě 
jednotlivých lamel podzemní stěny.

Při betonáži čerpadlem se na hadici čerpadla použije 
nástavec 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. 1,5 m, v pří
padě pilot s D> 1,2 m na hloubku nejméně 2,5 m a v pří
padě jednotlivých lamel podzemních stěn nejméně 3,0m, 
zejména když se používá současně dvou nebo více beto- 
novacích trub. Voda nebo pažící suspenze se postupně 
odčerpává při zachování úrovně její hladiny. Odčerpaná 
pažící suspenze se po přečištění může znovu použít, vy
jma posledních asi 2m znehodnocené suspenze nad hla
dinou betonu, která se likviduje. Podle spotřebovaného 
betonu se řídí zkracování trub.

Betonáž pod suspenzí musí být zahájena nejdéle do 2 ho
din od osazení výztuže do rýhy. Je-li tato doba překro
čena, musí se výztuž vytáhnout, omýt od koagulovaného 
výplachu a vrt se před znovuosazením výztuže přečistí.

Beton hlavy piloty musí mít kvalitu požadovanou v doku
mentaci stavby. Při betonáži pod pažící suspenzí se horní 
vrstva betonu znehodnoceného suspenzí odebere nebo se 
betonáž ukončí nejméně 40cm nad projektovanou hlavou 
piloty a znehodnocený 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 
pod pažící suspenzí na dobu větší než je počátek tuhnutí 
betonu, musí se vytáhnout výztuž i za cenu jejího poško
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zení a uložený beton odvrtat. Nepodaří-li se výztuž vy
táhnout a odvrtat beton, zavede se nepřetržitá cirkulace 
pažící suspenze. U vrtů nepažených a pažených pažnicí 
se zamezí pronikání nečistot do vrtu. Při dobetonování 
se pokračuje jako u nové piloty. O přerušení je nutné uvě
domit objednatele/správce stavby a uvést tuto okolnost do 
záznamu o výrobě piloty a do stavebního deníku. Sanaci 
následků přerušení navrhuje zhotovitel a odsouhlasuje 
objednatel/správce stavby. Ověření kvality takto vyro
bené piloty se provede podle čl. 16.5.2.8 nebo dalších 
požadavků objednatele/správce stavby.

Zhotovitel kontroluje během betonáže stav zařízení pro 
betonování, kvalitu dodávaného betonu, dodržování tech
nologických předpisů pro betonáž, úpravu hlavy piloty, 
její očistění a výškovou úroveň.

16.3.6 Podzemní stěny

16.3.6.1 Všeobecně

Požadavky na funkci podzemní stěny a technologii 
její výstavby určuje dokumentace. Při použití prefabri
kátů podzemních stěn musí výroba, doprava, ukládání 
a ošetřování betonu odpovídat ustanovením kapitoly 18 
TKP. Je-li prefabrikát podzemní stěny dodáván z vý
robny mimo staveniště, musí splňovat požadavky uve
dené v čl. 16.2.3.

Prefabrikáty vyráběné na staveništi se betonují ve vodo
rovné poloze bez přerušení. Otvory pro závěsy se vytvoří 
v místech určených dokumentací. Zvolí-li se pro urych
lení výroby tepelné ošetřování betonu, postupuje se podle 
ustanovení kapitoly 18 TKP.

Minimální krytí výztuže prefabrikátů musí dosáhnout 
nejméně 30mm, v silně agresivním prostředí (XA3 
podle ČSN EN 206-1) 50mm, není-li v kapitole 18 
TKP stanoveno krytí vyšší. Třída přesnosti je u prefab
rikátů podzemních stěn 10 podle přílohy 9 kapitoly 1 
TKP, pokud dokumentace nepředepíše přesnost vyšší. 
Povrchovou úpravu předepisuje dokumentace. Má-li být 
použito sekundární ochrany proti agresivitě prostředí, 
musí povrch odpovídat podmínkám daným normou na
vržené ochrany (ČSN P 73 0600) nebo předpisu výrobce 
ochranného systému.

Rovinnost odkrytého líce monolitické podzemní stěny 
je přímo závislá na geologické stavbě území a nelze ji 
zcela limitovat technologií výstavby. Nerovnosti větší než 
stanoví dokumentace, nebo které by byly na závadu pro
vedení následných stavebních prací, odstraní zhotovitel 
na vlastní náklady po obnažení líce. Dojde-li k větší od
chylce ve svislosti, navrhne zhotovitel nezbytná opatření, 
která podléhají souhlasu objednatele/správce stavby.

Požaduje-li projektová dokumentace provedení pod
zemní stěny jako vodotěsné, musí dokumentace stanovit 
požadavek na úpravu dělicích spár. Betonová monolitická 
podzemní stěna jako celek se nepovažuje za vodotěsnou 
konstrukci. 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 povrchu jsou v dokumentaci 
navržena zvláštní opatření.

Technické požadavky na materiál výplně těsnicích pod
zemních stěn stanoví dokumentace. Vlastnosti materiálu 
výplně s udáním požadované pevnosti v závislosti na 
čase tvrdnutí, případně propustnosti, prokazuje zhotovitel 
průkazními zkouškami podle čl. 16.4.2.5.

16.3.6.2 Pažení rýhy podzemní stěny

Pro pažení rýhy podzemní stěny se používá bentonitová 
suspenze, samotvrdnoucí suspenze, roztoky polymerů, 
případně s příměsí bentonitu, v opodstatněných přípa
dech i škrobová nebo jiná vhodná suspenze nebo voda. 
Parametry pažící suspenze musí odpovídat požadavkům 
čl. 16.3.5.2.2.

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

V prostředí silně nestabilních zemin lze použít samo
tvrdnoucí suspenzi s přídavkem cementu cca 300kg.nr3 
(viskozita 32-40sec Marsh, odstoj 1 % za 24 hod.). Po 
částečném zatvrdnutí se rýha přetěží s použitím bentoni- 
tové suspenze. Použití samotvrdnoucí suspenze pro pa
žení podzemních stěn (mimo řešení havarijních situací) 
předepisuje dokumentace.

16.3.6.3 Hloubení podzemní stěny

Pro provádění podzemních stěn platí ustanovení techno
logických předpisů zhotovitele schválených objednate
lem/správcem stavby.

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

Před zahájením hloubení se zpravidla zřizují železobeto
nové vodicí zídky, které směrově vedou hloubící mecha
nismus, stabilizují vrchní část stěn rýhy a slouží jako pod
pora pro armokoše, prefabrikované dílce a jiné, do stěny 
vložené prvky až do ztvrdnutí výplně stěny. Tvar a veli
kost zídek určuje dokumentace. Světlost mezi zídkami 
je zpravidla o 20 až 50 mm větší než návrhová tloušťka 
stěny. Hloubka vodicích zídek je 1,00—1,50 m. Při těžbě 
těsnicí podzemní stěny lze zídky nahradit vodicí šablo
nou nebo stabilizovanou zeminou. Při hloubení rýhy pod 
pažící suspenzí nesmí hladina suspenze poklesnout pod 
spodní hranu vodicích zídek.

Způsob styku lamel, zajištění jeho vodotěsnosti a délku 
jednotlivých lamel určuje dokumentace, pokud nejsou 
tyto parametry uvedeny, navrhuje je zhotovitel. Navržené 
parametry musí být schváleny objednatelem/správcem 
stavby.
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Objednatel/správce stavby kontroluje a odsouhlasuje do
končený úsek rýhy před betonáží. Měří se hloubka, šířka, 
případně svislost rýhy a kontrolují se vlastnosti pažicí 
suspenze. Pokud suspenze neodpovídá parametrům uve
deným v tabulce 1 - vlastnosti před betonáží, musí se 
vyměnit za vyhovující. Obdobně se postupuje i u jiných 
druhů pažících suspenzí, přičemž parametry suspenze 
pro betonáž podzemní stěny musí být uvedeny v techno
logickém předpisu.

16.3.6.4 Výztuž podzemní stěny

Pro výztuž podzemní stěny se použije ocel dodaná podle 
čl. 16.2.4. Pro její dodávku, zpracování, spojování, uklá
dání a kontrolu platí ustanovení čl. 16.4.2.3 a kapitoly 
18TKP.

Způsob vyztužení, rozměry, tvar a průměr výztuže a její 
stykování je stanoven dokumentací. Výztuž z betonářské 
oceli se připraví předem ve formě armokoše. Armokoš 
tvoří jeden prostorový celek, který se vkládá do úseku 
rýhy před betonáží. Tvar výztuže musí umožnit betono
vání pomocí betonovacích trub. Do výztuže se vkládá 
bednění kapes, výklenků a prostupů. Způsob vyztu
žení prostupů pro kotvy určuje dokumentace. Umístění 
výztuže v rýze, jeho orientaci a kotevní délku prutů 
nad horní úroveň podzemní stěny stanoví dokumentace. 
Správné umístění výztuže se zajistí distančními prvky. 
Požaduje se použití minimálně 1 kusu na 5 m2 podzemní 
stěny, nejméně však 8ks najeden armokoš. Minimální 
krytí nosné výztuže je 75 mm, v neagresivním prostředí 
a u stěn s dočasnou funkcí lze tuto hodnotu snížit na 
60 mm. Armokoše, prefabrikované dílce ani ostatní vklá
dané prvky nesmí dosednout na dno rýhy, ale musí být 
zavěšeny na vodicí zídky tak, aby spodní okraj armokoše 
byl alespoň 0,2 m nad počvou rýhy.

Před uložením výztuže do rýhy odsouhlasí objednatel/ 
/správce stavby, zda armokoš rozměry a provedením od
povídá dokumentaci s povolenými tolerancemi podle 
čl. 16.6. Dále objednatel/správce stavby kontroluje pro
středky 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 prefabrikáty, 
u podzemních stěn těsnicích se používá jílová, jíloce- 
mentová, samotvrdnoucí výplň nebo výplň z plastického 
betonu. Samotvrdnoucí výplň slouží během těžby jako 
pažicí suspenze též při výstavbě preťabrikovaných pod
zemních stěn. Beton podzemní stěny se vždy navrhuje 
podle ČSN EN 206-1 a kapitoly 18 TKP jako vodo
těsný.

Materiál výplně podzemní stěny se s výjimkou prefabri
kátů ukládá v tekutém stavu litím vodotěsnými betono- 
vacínti troubami (nadále „betonáž“) zpravidla pod pažicí 
suspenzí. Betonovací trouby musí být čisté a vodotěsné. 
Jejich vnitřní průměr musí být nejméně 0,15 m a 6ti ná
sobek největšího zrna kameniva. Jejich vnější průměr 
musí být takový, aby je bylo možné bez potíží zasunout 
do výztuže.

Betonáž úseku rýhy musí probíhat bez přerušení a musí 
být ukončena před začátkem tuhnutí výplně. Betonáž 
musí být zahájena nejdéle do 2 hodin od osazení výztuže 
do rýhy. Je-li lato doba překročena, musí se výztuž vy
táhnout, omýt od koagulovaného výplachu a rýhu před 
znovuosazením výztuže přečistit. U nevyztužených la
mel je třeba betonáž zahájit ihned, nejdéle do 2 hodin od 
ukončení těžby. Překročí-li se tento limit, musí se úsek 
rýhy přečistit.

Rychlost betonáže určuje dokumentace, není-li v doku
mentaci stanovena, určuje jí technologický předpis od
souhlasený objednatelem/správcem stavby. Průměrná 
rychlost stoupání výplně na celou šířku a výšku lamely 
nemá být nižší než 3 m za hodinu.

Při zahájení betonáže se betonovací trouby osadí až na 
dno rýhy a po jejich naplnění výplní se nadzvednou 
o 100mm. Betonovací trouby musí být po zahájení beto
náže stále ponořeny do čerstvé výplně. Hloubka ponoření 
se doporučuje nejméně 3m, zmenšení na hloubku 2m 
je možné pouze tehdy, pokud je výška povrchu výplně 
přesně známa. Když se stoupající výplň přiblíží k po
vrchu terénu lze ponor zmenšit, aby nebyl omezen tok 
výplně.

Při šířce betonovaného úseku do 5m se použije jedna 
betonovací trouba, při větší šířce se použije přiměřený 
počet trub, které se umístí symetricky. Betonáž více trou
bami se koordinuje tak, aby úroveň výplně stoupala rov
noměrně v celém úseku. Pažicí suspenze se v průběhu 
betonáže odčerpává tak, aby nedocházelo k jejímu přelití 
přes okraj rýhy nebo poklesu pod minimální požadova
nou úroveň. Betonáž se ukončí v úrovni předepsané do
kumentací. Je-li úroveň výplně v úrovni terénu, odebírá 
se výplň znehodnocená pažicí suspenzí až povrch úseku 
tvoří čistá zdravá výplň. Je-li úroveň výplně podle doku
mentace pod úrovní terénu, ukončí se betonáž 30cm nad 
projektovanou úrovní a znehodnocená směs se odebere. 
Způsob likvidace znehodnocené vrstvy řeší dokumen
tace. Samotvrdnoucí suspenze ponechaná jako trvalá 
výplň podzemní stěny musí splňovat parametry přede
psané dokumentací. Je-li těžbou znečistěná, musí se na
hradit samotvrdnoucí suspenzí 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.

16.3.6.6 Betonáž podzemní stěny
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16.3.6.7 Prefabrikované podzemní stěny

Pro výrobu betonových prefabrikátů podzemních stěn 
platí ustanovení kapitoly 18TKPačl. 16.2.3. Prefabrikáty 
mohou být použity teprve po jejich přejímce objednate
lem/správcem stavby.

Objednatel/správce stavby kontroluje doklady o kvalitě 
složek a jakosti betonu a výztuže, tvarovou přesnost, 
vzhled a úpravu povrchu, tvar a přesnost umístění úchyt- 
ných ok pro manipulaci s prefabrikátem a přesnost umís
tění závěsných tyčí.

Je-li navržena sekundární ochrana proti agresivitě pro
středí, provádí se na stavbě nebo ve výrobně podle schvá
leného technologického předpisu. Objednatel/správce 
stavby kontroluje vizuálně neporušenost sekundární 
ochrany.

Šířka rýhy podzemní stěny má být o 20 až 50mm větší 
než je tloušťka prefabrikátu. Tuto šířku lze v opodstatně
ných případech zvětšit, zejména u stěn půdorysně zalo
mených nebo nepravidelného tvaru. Pohledový líc pre
fabrikátu se před osazením natírá separačním nátěrem 
proti přilnutí suspenze. Objednatel/správce stavby kont
roluje a odsouhlasuje dokončený úsek rýhy před osaze
ním prefabrikátu. Měří se hloubka, šířka a svislost rýhy. 
Prefabrikát se osazuje ihned po dotěžení rýhy a jejím 
odsouhlasení objednatelem/správcem stavby. Při pažení 
rýhy samotvrdnoucí suspenzí nesmí interval mezi do
čištěním rýhy a zahájením osazování překročit dobu 
počátku tuhnutí samotvrdnoucí suspenze. Po osazení 
prefabrikátu kontroluje objednatel/správce stavby jeho 
polohu, svislost, výškové umístění a provedení spáry 
mezi prefabrikáty.

Pokud předepisuje dokumentace vyplnění rýhy pod pre
fabrikáty plastickým betonem, plastickou maltou, beto
nem nebo maltou provede se tato úprava podle schvále
ného technologického předpisu podle zásad betonáže 
pod pažící suspenzí. Úroveň ukončení výplně určuje 
dokumentace.

16.3.6.8 Tenké těsnicí stěny (TTS)

Tenké těsnicí stěny jsou těsnící membránou vzniklou 
vyplněním prostoru po zaberaněném nebo zavibrova- 
ném speciálním „I“ profilu těsnicí výplní. Pro provádění 
tenkých těsnicích stěn platí ustanovení technologických 
předpisů zhotovitele schválených objednatelem/správ
cem stavby.

Rozměry TTS a parametry její výplně stanovuje doku
mentace.

16.3.7 Záznam o výrobě piloty a podzemní 
stěny

O provedení každé piloty a podzemní stěny vede zodpo
vědný pracovník zhotovitele pravidelný záznam podle zá
sad uvedených v kapitolách č. 10ČSNEN 1536, ČSNEN 
1538 a ČSN EN 12699. Záznamy se vedou na formulářích

zhotovitele k tomu určených. Jejich příklady a požadavky 
na jejich obsah pro jednotlivé typy pilot a podzemních 
stěn jsou uvedeny v přílohách ČSN EN 1536, ČSN EN 
1538 a kapitole č. 10 ČSN EN 12699. Formulář záznamu 
je součástí technologických předpisů. Záznamy jsou ne
dílnou součástí podkladů pro odsouhlasení jednotlivých 
pilot a lamel nebo úseků podzemní stěny objednatelem/ 
správcem stavby.

Záznam o výrobě piloty a podzemní stěny potvrzuje po
věřený zástupce zhotovitele a objednatel/správce stavby. 
Záznamy o výrobě piloty a podzemní stěny jsou součástí 
dokumentace skutečného provedení stavby předávané 
při převzetí díla.

16.3.8 Ochrana před účinky bludných 
elektrických 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 pilot a pod
zemních stěn před vlivy bludných elektrických proudů 
je kvalitně provedený beton, který je v dokumentaci na
vržen s ohledem na zvolenou ochranu proti agresivním 
vlivům prostředí (čl. 16.2.8).

16.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

16.4.1 Dodávka a skladování

Zhotovitel přepravuje a skladuje materiál a dílce způ
sobem, který stanoví jednotlivé kapitoly TKP a normy 
uvedené v následujících článcích, nebo předpis výrobce. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku dodáva
ného materiálu a výrobků a přesně evidovat jednotlivé 
dodávky. Materiál a dílce musí být chráněny před poško
zením, znehodnocením, popřípadě povětrnostními vlivy. 
Skladovaný materiál musí být zřetelně označen podle 
druhu, případně i podle dodávky.Na staveništi mají být 
k dispozici pouze materiály, které odpovídají požadav
kům smlouvy o dílo (viz kapitola 1 TKP - Všeobecně, 
čl. 1.5.1). Materiál, který vykazuje vady, je poškozen, 
nevyhověl zkouškám nebo neodpovídá požadavkům do
kumentace, je zhotovitel povinen ze stavby odstranit 
a dodat materiál nový, popřípadě prokázat dalšími zkouš
kami, že požadavkům vyhovuje.

Zásilka materiálu a výrobků musí být provázena doda
cím listem, který musí obsahovat zejména:

- číslo a datum vystavení,

- název a adresu výrobce/dovozce a distributora,

- název a sídlo odběratele,

- místo dodávky,

14



- předmět dodávky a jakostní třídu,

- hmotnost dodávky, počet kusů apod.,

- popřípadě další požadované údaje.

Zjišťuje se, zdaje zásilka úplná a nepoškozená a zda do
dané množství, druh ajakost souhlasí s údaji uvedenými 
v dodacím listě.

Pokud nebyl u „stanovených výrobků“ předem předán 
dodklad o vydaném prohlášení o shodě podle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., musí být předán nejpozději s do
dacím listem první dodávky. Také pro ostatní dodávané 
stavební výrobky, pro které nebyly předem předloženy 
doklady podle metodického pokynu SJ-PK v oblasti 
II/5 - ostatní výrobky, musí být tyto doklady předlo
ženy nejpozději s dodacím listem první dodávky (viz 
čl. 16.2).

Dodávku a skladování základních materiálů pro výrobu 
pilot a podzemních stěn upravují následující předpisy:

Kamenivo: Platí požadavky kapitoly 18 TKP.

Cement: Platí požadavky kapitoly 18 TKP.

Přísady a příměsi: Dodávají se, skladují a chrání před 
povětrnostními 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 ložený 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 vol
ných dostatečně pevných odvodněných skládkách podle 
ČSN 491531-1.

Ocelové profily: Platí požadavky kapitoly 19 TKP.

Prefabrikáty pro piloty a podzemní stěny: Platí poža
davky kapitoly 18 TKP.

Nátěrové a izolační hmoty: Dodávají se a skladují se 
podle podmínek výrobce a TP 84.

16.4.2 Průkazní zkoušky

16.4.2.1 Všeobecně

Průkazní zkoušky materiálů, stavebních výrobků a prvků 
pilot a podzemních stěn zajišťuje zhotovitel stavby u vý
robce/dovozce, přičemž protokoly s výsledky zkoušek 
a posouzení splnění kvalitativních parametrů podle pří
slušných ČSN, TP a této kapitoly TKP, případně dalších 
požadavků podle ZTKP jsou přílohou dokladu o vyda
ném prohlášení o shodě.

Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se 
způsobilostí podle metodického pokynu SJ-PK v ob
lasti II/5 zkušebnictví. Laboratoř musí být odsouhlasena 
objednatelem/správcem stavby.

16.4.2.2 Složky betonu a beton

Platí příslušná ustanovení kapitoly 18 TKP. Zhotovitel 
předloží doklad o vydaném prohlášení o shodě včetně 
všech příloh dle čl. 16.4.2.1 nejpozději v termínu podle 
čl. 16.4.1 objednateli/správci stavby k odsouhlasení 
včetně navržené receptury.

16.4.2.3 Ocel pro výztuž

Platí příslušná ustanovení kapitoly 18 TKP. Zhotovitel 
předloží doklad o vydaném prohlášení o shodě včetně 
všech příloh dle čl. 16.4.2.1 nejpozději v termínu podle 
čl. 16.4.1 objednateli/správci stavby k odsouhlasení.

16.4.2.4 Ocelové profily a trouby

Výrobky musí splňovat příslušná ustanovení kapitoly 19 
TKP. Zhotovitel předloží doklad o vydaném prohlášení 
o shodě včetně všech příloh dle čl. 16.4.2.1 nejpozději 
v termínu podle čl. 16.4.1 objednateli/správci stavby 
k odsouhlasení. Dodávají-li se ocelové profily s certi
fikátem/hutním atestem, kontroluje se, zda se shoduje 
se stupněm jakosti předepsaným dokumentací a zda vý
robky vyhověly ustanovením příslušné normy. Další prů
kazní zkoušky se nepožadují, pokud materiál nevykazuje 
zjevné vady.

16.4.2.5 Pažící suspenze a materiál výplně 
podzemních stěn

Zhotovitel prokazuje před zahájením prací, že z mate
riálů a přísad uvedených v receptuře lze vyrobit suspenzi 
požadovaných vlastností podle čl. 16.3.5.2.2 a 16.3.6.2. 
Průkazní zkoušky výplně betonových monolitických pod
zemních stěn se provedou podle kapitoly 18 TKP, prů
kazní zkoušky stěn jílových, jílocementových, stěn z plas
tického betonu a stěn ze samotvrdnoucí suspenze se 
provedou podle dokumentace. Zhotovitel předloží objed
nateli/správci stavby k odsouhlasení doklad o vydaném 
prohlášení o shodě včetně všech příloh podle čl. 16.4.2.1 
nejpozději v termínu podle čl. 16.4.1.

16.4.2.6 Průkazní zatěžovací zkoušky pilot 
a elementů podzemních stěn

Pro zatěžovací zkoušky vrtaných pilot a elementů pod
zemních stěn, které mají funkci pilot, platí kapitola 9.3 
ČSN EN 1536, pro zatěžovací zkoušky ražených pilot 
platí kapitola 9.3 ČSN EN 12699. Předepisuje-li to do
kumentace, provede zhotovitel zkušební piloty nebo 
elementy podzemních stěn k ověření rozměrů piloty 
nebo elementu nutných k dosažení požadované únosnosti. 
Zkušební piloty nebo elementy se provedou v místech
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určených v dokumentaci. Zkušební piloty nebo elementy 
jsou stejné konstrukce, ze stejného materiálu a vyrobené 
stejným technologickým postupem jako piloty nebo ele
menty stavby a provádí se strojním zařízením stejných 
parametrů jako bude použito na stavbě.

Průkazní zkoušky se provádějí před zahájením nebo na 
počátku prací. Počet a typ průkazních zkoušek stanoví 
dokumentace s přihlédnutím ke složitosti geotechnic- 
kých poměrů, náročnosti díla a rozsahu zakládání. Při 
realizaci pilot vyráběných podle bodu 3 čl. 16.1.2 se 
provádí průkazní zatěžovací zkouška vždy.

Dokumentaci zatěžovací zkoušky předkládá zhotovitel 
se všemi údaji svého zatěžovacího zařízení, popisem prů
běhu zkoušky a popisem měřicího zařízení ke schválení 
objednateli/správci stavby. Zkoušku provede a vyhod
notí zhotovitel podle ustanovení kapitol 9.3 ČSN EN 
1536 a ČSN EN 12699, v souladu s ČSNP ENV 1997-1 
a požadavky projektové dokumentace. Dokumentací mo
hou být místo statických zkoušek předepsány zkoušky 
dynamické. Metodiku jejich provedení a vyhodnocení 
stanoví ZTKP.

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

16.4.2.7 Jiné průkazní zkoušky

ZTKP mohou v opodstatněných případech předepsat 
další průkazní zkoušky nezbytné pro zajištění kva
litního provedení díla. Jedná se například zkoušku 
agresivity podzemní vody nebo zemin na stavební 
konstrukce, nebo ověření základových poměrů v místě 
stavby. Tyto zkoušky provede zhotovitel s dostatečným 
časovým předstihem před zahájením výstavby pilot nebo 
podzemních stěn. Pro hrazení nákladů za tyto zkoušky 
platí TKP kap. 1 - Všeobecně, čl. 1.6.1.3 e).

16.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

16.5.1 Všeobecně

Zhotovitel zajišťuje kontrolní zkoušky pro ověření 
jakosti vstupních materiálů a polotovarů a kontrolní 
výrobní zkoušky během prací prováděných na stavbě za 
účelem prokazování shody s TKP, ZTKP, prohlášením 
o shodě podle nařízení vlády č. 163/02 Sb. a průkazními 
zkouškami. Zhotovitel je povinen zajistit provádění kon
trolních zkoušek v požadovaném rozsahu (viz čl. 16.5.2). 
O prováděných kontrolách a zkouškách a jejich výsled
cích musí zhotovitel vést řádnou evidenci s údaji o odběru 
vzorků a druhu a rozsahu zkoušek. Nedílnou součástí 
této evidence jsou certifikáty a výsledky zkoušek od 
dodavatelů. Výsledky zkoušek jsou součástí stavebního 
deníku a dokladů pro převzetí prací.

Zhotovitel provádí odběry vzorků a zkoušky podle těchto 
TKP a příslušných norem. Vzorky se odebírají a ošetřují 
na stavbě, zkoušejí se v zkušebně se způsobilostí podle 
metodického pokynu SJ-PK v oblasti II/3 - zkušebnic
tví. Tato zkušebna musí být odsouhlasena objednatelem/ 
správcem stavby. Objednateli/správci stavby nebo jím 
pověřené osobě musí zhotovitel umožnit přístup do 
laboratoří, na staveniště a do skladů.

Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem/správcem stavby 
čas a místo zkoušky. Objednatel/správce stavby sdělí nej
méně 24 hodin předem, že se hodlá zkoušky zúčastnit. 
Jestliže se ke zkoušce nedostaví, může zhotovitel zkoušku 
provést. Poté předá objednateli/správci stavby výsledky 
zkoušek písemně a ten je musí považovat za správné.

K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověrnosti 
výsledku zkoušek zhotovitele je objednatel oprávněn pro
vádět zkoušky podle vlastního systému kontroly jakosti 
(viz Všeobecné dodací podmínky). Tyto zkoušky provádí 
buď ve vlastní laboratoři neboje zadává u jiné nezávislé 
laboratoře. Pro hrazení nákladů na odběr vzorků a na 
zkoušky platí TKP kapitola 1 - Všeobecně čl. 1.6.1.3. e).

16.5.2 Kontrolní zkoušky

16.5.2.1 Složky čerstvého betonu, čerstvý beton 
a beton

Veškeré odběry vzorků a zkoušky čerstvého betonu musí 
odpovídat ČSN EN 206-1, ustanovení kapitoly 18 TKP 
a požadavkům ZTKP.

U čerstvého betonu při betonáži pilot a podzemních stěn 
betonovaných na místě zhotovitel zkouší nejméně:

A) zpracovatelnost,

B) konzistenci,

C) teplotu,
přičemž četnost zkoušek musí odpovídat tabulce č. 10 
ČSN EN 1536,

D) pevnost v tlaku.

Minimální počet zkušebních krychlí nebo válců pro 
jednu sadu zkoušek pevnosti v tlaku určuje kapitola 18 
TKP, nejméně však podle čl. 6.3.3.3 ČSN EN 1536 tvoří 
jednu sadu 3 kusy.

Četnost zkoušek pevnosti v tlaku pro vrtané piloty sta
novuje kapitola 18 TKP, nejméně se musí provést podle 
článku 6.3.3.4 ČSN EN 1536:

a) pojedná sadě vzorků z prvních třech pilot na stave
ništi,

b) po jedné sadě vzorků z každých následujících pěti 
pilot, (popřípadě 15 pilot, pokud množství betonu 
v pilotě je menší nebo rovno 4 m3),
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c) dvě sady vzorků při přerušení práce delším než 
7 dní,

d) jedna sada vzorků na každých 75 m3 které jsou v jed
nom dni zpracovány,

e) nejméně jedna sada vzorků pro každou pilotu, která 
v důsledku napětí betonu piloty musí být provedena 
z betonu třídy C 35/45 a vyšší.

Pro ražené piloty betonované na místě platí stejné poža
davky.

U čerstvého betonu podzemních stěn se odebírá nejméně 
jedna sada vzorků z každé lamely, resp. platí ustanovení 
bodu d).

Pokud je beton vyráběn ve výrobně se stálou certifiko
vanou kontrolou jakosti, smějí být dohodnuta odchylná 
pravidla pro odběr vzorků na staveništi.

E) Zkouška nepropustnosti proti průsaku tlakové vody:

Provádí se, je-li požadována dokumentací podle kapitoly 
18 TKP, nejméně na 3 tělesech odebraných v místě beto
náže, každém z jiné záměsi, a to nejméně 1 x za 14 dní 
betonáže.

16.5.2.2 Betonové prefabrikáty

Pro provádění zkoušek platí ustanovení kapitoly 18 TKP. 
Kvalitu a kompletnost dodávky betonových prefabrikátů 
musí zhotovitel doložit objednateli/správci stavby certi
fikátem výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
zákona č. 71/200 Sb. a pozdějších předpisů a nařízení 
vlády č. 163/02 Sb., s uvedením třídy betonu a třídy 
přesnosti dílce, doložený protokolem o zkouškách be
tonu, doklady o použité výztuži, použité ochraně proti 
agresivitě, popřípadě doklady o předpínání a jejich 
hodnocení posouzením splnění kvalitativních parametrů 
podle těchto TKP.

16.5.2.3 Betonářská ocel

Pro provádění zkoušek platí ustanovení ustanovení kapi
toly 18 TKP. U oceli s certifikátem/hutním atestem se 
kontroluje, zda stupeň prověření jakosti odpovídá poža
davku dokumentace stavby a zda vyhovuje předepsaným 
zkouškám. Dále se kontrolují rozměry, povrch, prove
dení žebírek a průřezová plocha. Nevyhovuje-li přede
psanému stupni atestu, zkouškám nebo vykazuje-li povr
chové 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 dodávají s certifikátem/ 
hutním atestem. Vyhovuje-li stupeň prověření jakosti 
a výsledky zkoušek uvedené na certifikátu/atestu pře
depsané normě, kontrolují se rozměry, vzhled a tvarová

přesnost. Pouze v případě, 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 
480055.

16.5.2.6 Pažící suspenze a materiál výplně 
podzemních stěn

16.5.2.6.1 Pažící suspenze

Druh a četnost kontrolních zkoušek stanoví dokumen
tace. Není-li tomu tak, provádějí se zkoušky podle ná
vrhu zhotovitele, který musí být schválen objednate
lem/správcem stavby. Úplnou zkoušku suspenze dělá 
na stavbě laboratoř zhotovitele alespoň 1 x za týden, nej
méně vždy při nové dodávce surovin k její výrobě.

Zhotovitel provádí na stavbě na vzorku z výrobny 
zkoušky objemové hmotnosti, viskozity, obsahu písku, 
popřípadě pH aspoň 1 x za směnu podle ČSN EN 1538.

Při každém odsouhlasení vrtu pro pilotu a úseku rýhy 
podzemní stěny před betonáží se na vzorcích suspenze 
provádí zkouška objemové hmotnosti, viskozity, obsah 
písku, popřípadě pH. Vzorek se odebírá z hloubky nej
méně 2 m pod hladinou suspenze z vrtu nebo rýhy před 
betonáží. Posuzuje se, zda splňuje příslušná kritéria 
podle čl. 16.3.5.2.2.

16.5.6.2 Materiál výplně podzemních stěn

Druh a četnost kontrolních zkoušek stanoví dokumen
tace a odsouhlasený technologický předpis zhotovitele. 
Pro monolitické a prefabrikované podzemní stěny platí 
ustanovení o zkouškách betonu podle kapitoly 18 TKP 
a čl. 16.5.2.1. Pro jílové a jílocementové výplně a výplně 
z plastického betonu se provádějí zkoušky podle doku
mentace a odsouhlaseného technologického předpisu.

16.5.2.7. Příměsi a přísady

Kontrolují se a zkoušejí podle kapitoly 18 TKP, ČSN 
722320, ČSN 722321, předpisů výrobce příměsi nebo 
přísady a odsouhlasených technologických předpisů zho
tovitele na základě údajů výrobců.

16.5.2.8 Kontrolní zkoušky pilot a elementů 
podzemních stěn

Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel v rozsahu požado
vaném dokumentací. Zkoušky smí provádět zkušebna se 
způsobilostí podle metodického pokynu SJ-PK v oblasti
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II/3 - zkušebnictví. Tato zkušebna musí být odsouhla
sena objednatelem/správcem stavby.

Provádějí se následující zkoušky :

a) zkouška statické únosnosti,

b) zkouška dynamické únosnosti,

c) zkouška integrity.

Pro kontrolní zatěžovací zkoušky vrtaných pilot a ele
mentů podzemních stěn, které mají funkci pilot, platí 
kapitola 9.3 ČSN EN 1536, pro zatěžovací zkoušky ra
žených pilot platí kapitola 9.3 ČSN EN 12699. Zkoušky 
pilot musí být v souladu s ČSNP ENV 1997-1. Zkoušky 
se provádějí během nebo po provedení prací. Pro stano
vení únosnosti pilot jsou rozhodující statické zatěžovací 
zkoušky. Dokumentací mohou být místo statických zkou
šek předepsány zkoušky dynamické, které jsou vhodné 
zejména u beraněných pilot. Metodiku jejich provedení 
a vyhodnocení stanoví ZTKP. Pokud byly na staveništi 
realizovány průkazní dynamické zatěžovací zkoušky pi
lot nebo elementů podzemních stěn, lze jejich výsledky 
považovat též za zkoušky kontrolní, jestliže byly pro
vedeny na systémových pilotách, tj. pilotách, které jsou 
součástí budované základové konstrukce.

Počet zkoušených systémových pilot nebo elementů ur
čuje dokumentace. Tyto TKP stanovují minimální počet 
tří pilot nebo elementů.

U pilot ražených beraněním lze provádět kontrolní 
zkoušky sledováním vniku piloty do základové půdy, 
nebo sledováním energetického kritéria postupu. Tento 
záznam je součástí protokolu o výrobě pilot. Metodiku, 
počet a způsob vyhodnocení zkoušek pilot beraněním 
stanoví dokumentace nebo ZTKP.

Provedení kontrolní zkoušky integrity pilot a elementů 
podzemních stěn předepisuje dokumentace. Integritu pi
lot lze zkoušet metodou dynamických impulsů (PIT, SIT, 
low strain), ultrazvukem nebo dynamickou zkouškou 
(high strain). Integritu elementů podzemních stěn lze 
zkoušet ultrazvukem nebo dynamickou zkouškou (high 
strain). Počet zkoušených pilot stanoví dokumentace. 
Metodiku a způsob vyhodnocení zkoušky integrity sta
noví ZTKP. Pro mostní stavby je provedení kontrolní 
zkoušky integrity povinné u každé piloty nebo elementu 
podzemní stěny.

Při pochybnostech o jakosti piloty/podzemní stěny 
může objednatel/správce stavby požadovat provedení 
jádrového vrtu v celé délce piloty/podzemní stěny nebo 
její části, případně vyžádat jiný způsob ověření kvality. 
Pro hrazení nákladů na tyto zkoušky platí TKP kapi
tola 1 - Všeobecně, ěl. 1.6.1.3 e).

16.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Výrobní tolerance pilot udávají ČSN EN 1536, ČSN EN 
12699 a dokumentace. Výrobní tolerance podzemních 
stěn upravuje ČSN EN 1538 a dokumentace, tolerance

uložené výztuže pak kapitola 18 TKP. Odchylky v umís
tění a odchylky od svislice piloty a podzemní stěny, 
které povolují normy, jsou odchylkami mezními. Pokud 
z jakýchkoliv důvodů k překročení přípustné odchylky 
dojde, navrhne zhotovitel nápravné řešení a předloží jej 
objednateli/správci stavby k odsouhlasení.

A. Mezní odchylky vrtaných pilot:

a) polohová odchylka svislé piloty v úrovni vrtání 
a polohová odchylka skloněné piloty v úrovni pra
covní plošiny činí:

e = 10cm pro piloty s D < l,0m,

e = 0,1 xD pro piloty s 1,0m < D < 1,5 m,

e = 0,15 m pro piloty s D > 1,5 m,

b) mezní odchylka ve sklonu u svislé piloty a piloty 
se sklonem >86°:

i = 0,02 m/m,

c) mezní odchylka ve sklonu šikmých pilot se sklo
nem 76-86°:

i = 0,04 m/m,

d) mezní odchylka středu rozšířené části piloty od 
její osy:

e = 0,1 xD,

e) mezní odchylka v hloubce (úrovni dna) vrtu pro 
pilotuje lOOmm,

f) mezní odchylky v umístění výztuže a výšky be
tonu:

- rozmístění nosných prutů: ±30mm,

- délka nosné výztuže: ±D (průměr) výztuže,

- povrch vyčnívající výztuže po betonáži piloty: 
±0,15 m vzhledem k projektované výšce,

g) mezní odchylky úrovně betonu při betonáži:

- betonáž v úrovni terénu: ±20mm,

- betonáž do 1 m pod terénem: ±50 mm, za každý 
další metr hloubky ±20mm.

B. Mezní odchylky ražených pilot:

a) polohová odchylka svislé nebo skloněné piloty (mě
řená v úrovni pracovní plošiny):

- na souši: e < 0,1 m,

- nad vodou: v souladu s požadavky návrhu,

b) sklon svislé piloty:
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i = 0,04 m/m,

c) sklon šikmé piloty: 

i = 0,04 m/m.

Mezní odchylky v hloubce (úrovni dna), umístění 
výztuže a výšky betonáže ražených pilot betono
vaných na místě jsou stejné jako u vrtaných pilot.

C. Mezní odchylky podzemních stěn:

a) mezní odchylka půdorysného umístění pažící 
podzemní stěny je <20mm směrem do výkopu 
a <50 mm na rubu lamely stěny monolitické 
a < 10mm v obou směrech u lamel prefabrikova
ných podzemních stěn,

b) odchylka od rovinnosti líce podzemní stěny je 
dána dokumentací,

c) mezní odchylka v hloubce úseku podzemní stěny 
je lOOmm,

d) mezní odchylky v umístění výztuže podzemních 
stěn betonovaných na místě:

- rozmístění nosných prutů: ±30mm,

- délka nosné výztuže: ±D (průměr) výztuže,

- výšková odchylka v umístění horní hrany armo- 
koše po zabetonování: ±50mm,

- odchylka v celkové tloušťce armokoše: ± 10mm,

- odchylka v umístění vložených prvků po zabe
tonování: ±70 mm,

e) úroveň betonu při betonáži:

- betonáž v úrovni terénu: ±20mm,

- betonáž do 1 mpod terénem: ±50 mm, za každý 
další metr hloubky ±20mm.

f) maximální odchylka svislosti lamel u pažících stěn 
v podélném i příčném směru 1,0%.

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 tep
lot, pokud není omezena spolehlivost a funkce těžeb
ního zařízení nebo beranidla a funkce pažicí suspenze. 
Technologická zařízení a místa betonáže musí být do
statečně 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 při teplotě pod + 3 °C chráněny proti promrznutí 
vhodným způsobem 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

16.8.1 Odsouhlasení prací

Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce byly 
provedeny v souladu se závazky zhotovitele ve smlouvě 
o dílo, tj., že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
charakteristiky odpovídají požadavkům dokumentace, 
TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. 
Toto odsouhlasení je nutné pro:

- zahájení následujících prací, které na posuzované 
práce navazují neboje zakryjí,

- povržení měsíčních plateb za provedené práce.

Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně 
pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do 
doby převzetí prací objednatelem, pokud je ve smlouvě 
o dílo dohodnuto nositelství nebezpečí škod na zhotovi
teli.

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
objednateli/správci stavby písemnou formou. K žádosti 
se přikládají doklady prokazující řádné provedení prací, 
pokud jsou pro konkrétní práce předepsány nebo připa
dají v úvahu, tj.:

- výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání 
s průkazními zkouškami a ustanoveními smlouvy 
o dílo,

- doklady o kvalitě stanovených výrobků podle zákona 
č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a poz
dějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,

- doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zákona 
č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a poz
dějších předpisů a Metodického pokynu SJ-PK v ob
lasti II/5 - ostatní výrobky,

- výsledky kontrolních měření,

- změřené výměry,
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- všechny ostatní doklady požadované smlouvou o dílo 
a obecně závaznými předpisy nebo objednatelem/ 
správcem stavby.

Odsouhlasení provede objednatel/správce stavby jen po
kud bylo dodrženo provedení podle dokumentace a kva
lita odpovídá požadavkům TKP a ZTKP.

Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele vy
plývající ze smlouvy o dílo.

16.8.2 Převzetí prací

Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jed
notlivé části (objekt, provozní soubor, jejich části, úsek) 
ve shodě s požadavkem objednatele, který je uveden ve 
smlouvě o dílo.

Převzetí prací se uskutečňuje přejímacím řízením, které 
svolává objednatel/správce stavby po oznámení zhotovi
tele, že dokončil příslušný objekt, úsek nebo celou stavbu. 
Podmínkou uskutečnění přejímacího řízení je provedení 
přejímacích zkoušek s kladným výsledkem, pokud jsou 
zkoušky v obsahu smlovy o dílo požadovány.

K převzetí prací je ze strany zhotovitele vždy třeba před
ložit zejména tyto základní doklady:

- kompletní DZS a vyhotovená RDS (obě dokumen
tace s vyznačením všech provedených změn),

- speciální doklady uvedené ve smlouvě o dílo a do
klady podle specifikacejednotlivých prací, kteréjsou 
uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP,

- zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo ne
přístupných prací, konstrukcí nebo zařízení objedna
telem/správcem stavby,

- zápisy a protokoly o zkouškách, měřeních, odzkou
šení smontovaných zařízení,

- revizní zprávy,

- výsledky zatěžovacích zkoušek,

- dokumentaci prokazující kvalitu použitých výrobků 
(materiálů, dílců a konstrukcí), tj. kopie prohlášení 
o shodě, certifikátů atd. včetně výsledků a hodnocení 
zkoušek,

- výsledky kontrolních měření, měření posunů a pře
tvoření,

- dokumentaci skutečného provedení stavby,

- stavební deníky,

- všechny další doklady, které objednatel/správce 
stavby požadoval v průběhu stavby.

Se žádostí o zahájení přejímacího řízení zhotovitel před
loží na základě všech výše uvedených dokumentů zprávu

o hodnocení jakosti díla. Při vypracování zprávy postu
puje zhotovitel podle metodického pokynu „Zásady pro 
hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ 
(ŘSD-ČR, 1999).

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

Převzetí prací uskuteční objednalel/správce stavby pouze 
tehdy, když všechny přebírané práce jsou provedeny ve 
shodě s dokumentací stavby, s požadavky TKP, ZTKP 
a případnými odsouhlasenými změnami.

Přejímací řízení se uzavře „Protokolem o převzetí prací“, 
který vystaví objednatel/správce stavby, obsah protokolu 
je uveden v příloze č. 7 kapitoly 1 TKP.

Od okamžiku převzetí prací přechází povinnost pečovat 
o dílo nebo jeho část na objednatele, který se stává od
povědným za škody vzniklé na díle, pokud nevyplývají 
z vadného plnění zhotovitele.

Převzetím prací se neruší zbývající závazky zhotovitele 
určené smlouvou o dílo a obecně závaznými právními 
předpisy, tj. zejména odpovědnost za vady díla.

Převzetí prací se řídí ustanoveními smlouvy o dílo a pří
lohou č. 5 kapitoly 1 TKP.

16.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ 
POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

Kontrolní měření deformací jednotlivých základových 
prvků se běžně neprovádí, kromě zatěžovacích zkoušek 
popsaných v čl. 16.4.2.6 a 16.5.2.8. Měření posunů se 
provádí u pažících konstrukcí (jednostranně trvale ob
nažených pilotových stěn a podzemních stěn). Měření 
sedání nebo pootočení celých základů po zatížení stav
bou může být předepsáno dokumentací u konstrukcí 
citlivých na nerovnoměrné sedání. Měření se provádí 
podle dokumentace sledování, která předepisuje instru- 
menlaci a monitoring díla. Měření lze provádět pomocí 
elektrických nebo mechanických snímačů, přesné nive- 
lace, elektrických vodováh, vertikálních a horizontálních 
inklinometrů, extenzometrů, holografických hranolů, 
piezometrů atp.

Zvláštním případem jsou tzv. předtížené piloty, tj. takové, 
u nichž se požaduje, aby nepružná (trvalá) deformace 
podloží proběhla ještě před zatížením piloty nebo zá
kladu stavbou. Předtěžování a měření sedání jednotli
vých pilot probíhá podle schváleného technologického 
předpisu.

Všechna výše uvedená měření smí provádět fyzická nebo 
právnická osoba se způsobilostí podle metodického po
kynu SJ-PK, která musí být odsouhlasena objednatelem/ 
správcem stavby.
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Zhotovitel vypracuje o každém měření dokumentaci, 
kterou předpisují ČSN EN 1536, CSN EN 1538, CSN 
EN 12699 a dokumentace nebo technologický předpis 
zhotovitele.

16.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

16.10.1 Všeobecně

Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými 
právními předpisy (zákony 17/1992 Sb., 114/1992 Sb., 
ve znění zákona č. 347/92 Sb., zákona ě. 289/95 Sb., 
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., zákona č. 244/1992 
Sb. věznění zákona č. 132/00 Sb. a zákona č. 100/01 Sb.), 
obecnými ustanoveními kapitoly 1 TKP, ustanoveními 
stavebního povolení a rozhodnutími ostatních orgánů 
státní správy. Při pracích prováděných podle této kapi
toly TKP je třeba brát zřetel na charakter prací spojený 
s významnými zásahy do horninového prostředí. Práce 
prováděné v oblastech se zvláštním režimem (národní 
parky, CHKO, pásma hygienické ochrany vodních 
zdrojů, lázní a zřídel atp.) se kromě obecných předpisů 
řídí ustanoveními příslušných státních orgánů vydáva
jících pro dané práce povolení. Omezení ve stavební 
činnosti nebo způsobu provádění prací jsou součástí do
kumentace. Zhotovitel je povinen se těmito omezeními 
řídit. Objednatel/správce stavby 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 techno
logie méně zatěžující okolí hlukem, prachem, emisemi 
spalovacích motorů a vibracemi. Materiály a hmoty, 
které budou trvale nebo dočasně ve styku s horninovým 
prostředím a podzemní a povrchovou vodou, musí spl
ňovat požadavky uvedené v čl. 16.2 těchto TKP. Jejich 
součástí jsou též certifikáty (doklady) o hygienické nezá
vadnosti materiálu, které jsou součástí dodávky prací.

16.10.2 Provoz strojů

Podmínky provozu strojů na stavbě se řídí obecnými 
právními předpisy a ustanoveními kapitoly 1 TKP. Stroje 
a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí 
z nich unikat pohonné hmoty a maziva, nesmí produ
kovat nadměrné množství výfukových splodin. Stroje 
musí být vybaveny zařízením proti nadměrné hlučnosti 
a prašnosti. Přípustnou hladinu hluku stanovuje sta
vební 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 komunikace 
musí být řádně očištěna.

Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržo
vání předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá 
zhotovitel.

16.10.3 Skládkování

Skládkování výkopku a dalších odpadů vzniklých při vý
robě pilot a podzemních stěn se řídí obecnými právními 
předpisy (zákon 185/2001 Sb., ČSN 83 8030) a ustanove
ními kapitoly 1 TKP.

Kategorizace odpadu se provádí podle Vyhlášky MŽP 
č.381/01 Sb., nakládání s odpady seřídí Vyhláškou MŽP 
č. 383/01 Sb. v platných zněních. 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 suspenze 
jejím přečištěním a opětovným využitím. Způsob likvi
dace odpadů vzniklých při pracech podle této kapitoly 
TKP je záležitostí zhotovitele a musí být v souladu s pod
mínkami zadání stavby a VDP.

16.11 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Uvedený seznam souvisejících norem a předpisů odpo
vídá stavu ke dni schválení této kapitoly TKP. V souladu 
s TKP 1 se použijí normy a předpisy v platném znění 
v době uzavření smlouvy.

16.11.1 Technické normy

ČSN 03 8220 - 1984, Zásady povrchové úpravy nátě
rem (9/85), změna a (11/90)

ČSN ISO 8501 - 1998 (03 8221), Příprava ocelových 
konstrukcí před nanesením nátě
rových hmot a obdobných vý
robků (6/98)

ČSN EN ISO 12944 - 1998 (03 8221), Nátěrové
hmoty - Proti korozní ochrana 
ocelových konstrukcí nátěrovými 
systémy (10/98)

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

ČSN EN 10204 - 1994, Kovové výrobky. Druhy doku
mentů kontroly (4/94)

ČSN 420135 - 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 420250 - 1988, Trubky bezešvé z ocelí tříd 10
až 16 tvářené za tepla. Technické 
dodací předpisy (1/89)

ČSN 480055 - 1985, Jehličnaté sortimenty surového 
dříví. Technické požadavky (1/ 
85), změna a (9/90)

ČSN 490600- 1977, 1. část. Ochrana dreva. Základné 
ustanovenia. Chemická ochrana 
(11/77), změna a (10/84), b (6/88), 
c (12/89)

ČSN 490600-1 - 1998, Ochrana dřeva - Základní 
ustanovení - Část 1: Chemická 
ochrana (2/98)

21



ČSN 490600-4 - 1992, Ochrana dřeva - Základní
ustanovení - Část 4: Ochrana ná
těrovými hmotami (1/92)

ČSN 490609 - 1993, Zkoušení jakosti ochrany dřeva 
(10/93)

ČSN 490616-2 - 1987, 2. část. Ochrana dreva.
Impregnácia drevených podvalov. 
Dvojitý sposob podľa Ruepinga. 
Modifikovaný sposob (7/87), 
změna a (2/89)

ČSN 490683 - 1988, Skúšky ochranných prostriedkov 
na drevo. Metoda zisťovania preni
kania do dreva (7/88)

ČSN 49 1531-1 - 1998, Dřevo na stavební konstrukce - 
Část 1: Vizuální třídění podle pev
nosti (3/98)

ČSN 72 1000- 1986, Keramické suroviny. Společná 
ustanovení (4/88)

ČSN 722320 - 1993, Přísady do betonu. Společná usta
novení (12/93)

ČSN 722321 - 1993, Plastifikační přísady (12/93)
ČSN 723000 - 1986, Výroba a kontrola betonových

stavebních dílců. Společná ustano
vení (2/87)

ČSN 730036 - 1973, Seismická zatížení staveb (10/75), 
změna 1 (3/96), 2 (5/98)

ČSN ISO 7077 (73 0212) - 1995, Geometrická přesnost 
ve výstavbě. Měřičské metody ve 
výstavbě. Všeobecné zásady a po
stupy pro ověřování správnosti 
rozměrů (11/95)

ČSN P 73 0600 - 2000, Hydroizolace staveb -
Základní ustanovení (12/00)

ČSN 73 1002 - 1987, Pilotové základy (4/89), změna 1 
(10/99), změna 2 (2001)

ČSN P ENV 1997-1 (73 1000) - 1996, Navrhování ge- 
otechnických konstrukcí. Část 1: 
Obecná pravidla (9/96)

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

ČSN EN 12350 (73 1301) - 2000 Zkoušení čerstvého 
betonu (7/00)

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola betonových 
konstrukcí (1/89), změna a (1/88), 
b (10/89), c (4/91), 4 (11/92)

ČSN EN 206-1 (732403), Beton - Část 1: Specifikace, 
vlastnosti, výroba a shoda (09/01)

ČSN 732810 - 1993, Provádění dřevěných konstrukcí 
(9/93)

ČSN 73 2810 - 1993, Provádění dřevěných konstrukcí 
(9/93), změna Z1 (2/00)

ČSN 73 6205 - 1999, Navrhování ocelových mostů 
(3/99)

ČSN 83 8030- 1998, Skládkování odpadů (3/98), 
změna Z1 (2/00)

ČSN EN 1536 - 1999, Provádění speciálních geo-
technických prací - Vrtané piloty 
(10/99)

ČSN EN 1538 - 2000, Provádění speciálních geotech- 
nických prací - Podzemní stěny 
(4/01)

ČSN EN 12699 - 2001, Provádění speciálních geo-
technických prací - Ražené piloty

16.11.2 Předpisy

Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění poz
dějších předpisů

Zákon ČNR 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
ve znění pozdějších předpisů

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky ve znění pozdějších 
předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Vyhláška MŽPč. 381/01 Sb.
Vyhláška MŽP č. 383/01 Sb.
TP 84, Protikorozní ochrana ocelových konstukcí PK, 

2003
MP SI-PK VD 9/01, č.j. 20840/01-120
TKP Kapitola 1 - Všeobecně
TKP Kapitola 18 - Betonové konstrukce
TKP Kapitola 19 - Ocelové konstrukce
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