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Abstrakt  

Cílem práce je prezentovat postup prací při zajišťování stavební jámy hotelu 

záporovými pažícími stěnami a seznámit s důvody návrhu konkrétní technologie, návrhem 

zařízení staveniště a potřebné strojní sestavy. Piloty pro záporové stěny jsou pažené 

ocelovou výpažnicí v nesoudržné zemině pod hladinou podzemní vody. Průměr pilot pro 

pažící konstrukce je 630 mm, délka do 8 metrů.  

Klíčová slova 

Záporové pažení, vrtané piloty, zápory, pažiny, stavební jáma, ocelová pažnice  

Abstract 

The object of dissertation is to present the procedure of bracing of foundation pits for 

construction of hotel with rider bracing. Present the reasons of design technology, equipment 

plan of construction site and necessary machines. Piles for rider bracing are cased with steel 

casting brouse of uncohesive dirt under the watter level. Diameter of piles for bracing 

constructions is 630 mm, length up to 8 meters.   

Keywords 

Rider bracing, bored piles, rider, sheeting boards, foundation pit, steel casting 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce je vypracována se zaměřením na řešení technologické etapy 

zajištění stavební jámy záporovými stěnami pro výstavbu hotelu v Olomouci. Toto téma jsem 

si vybral zejména z důvodu mého zájmu o speciální zakládání staveb a velkého uplatnění a 

univerzálnosti provádění pilotových konstrukcí v České republice.  

Stavební parcela se nachází na ulici Wolkerova, bez stávajících objektů v mírném 

svahu směrem od přilehlé komunikace. V okolí se nachází vícepodlažní zástavba bytových 

domů a pivovaru a místní podmínky umožňují dopravu potřebných mechanizmů na 

staveniště.  

Provádění pilot a pažících stěn popisuje technologický předpis navržený konkrétně 

pro tuto stavbu.  Pažící stěny jsou provedeny pomocí ocelových IPE profilů a výdřevy pro 

jámu hloubky 3 m pod úrovní terénu. IPE profily jsou osazeny do vrtaných pilot prováděných 

rotačně náběrovým vrtáním hrncovým vrtákem v nesoudržných zeminách pod hladinou 

podzemní vody. Piloty jsou navrženy jako plovoucí a samostatně stojící. Stavební jáma má 

rozměry 31,4 m x 20,3 m x 3 m. Osové vzdálenosti pilot jsou 2 m a jejich průměry byly 

navrženy jako 600 mm a 900 mm. Délky jsou 8 m a 5 m, výdřeva je tloušťky 100mm. Objemy 

výkopových prací jsou specifikovány ve výkazu výměr.   

Obsahem bakalářská práce pro danou technologickou etapu je souhrnná technická 

zpráva, situace stavby, výkaz výměr, technologický předpis, bilance zdrojů, výkres a 

technická zpráva pro zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kvalitativní 

požadavky zastoupené kontrolním a zkušebním plánem a rizika ovlivňující bezpečnost zdraví 

při práci. 

Cílem je navrhnout komplexní návrh pro provedení pažících konstrukcí na dané 

stavbě, který je v případě potřeby aplikovatelný i na jiná pracoviště.   
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Zhotovitel: TOPGEO BRNO s.r.o. 

Investor: HOTEL U PARKU s.r.o. 

 

Základní údaje stavby 

Název stavby:                Areál Nová sladovna-HOTEL U PARKU  

Místo stavby:                 Olomouc 

Investor:                         HOTEL U PARKU s.r.o. 

Projektant založení:       PD Servis Pardubice s.r.o. 

Zhotovitel:                      TOPGEO BRNO s.r.o. 

Dodavatel prací           

speciálního zakládání:   TOPGEO BRNO s.r.o.       

2.1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení  

a) Zhodnocení staveništ ě 

Stavební pozemek pro stavbu hotelu leží v  katastrální území Olomouc-město, p.č. 

1868, 571, 572, 577, 545. Podél SZ hranice pozemku probíhá místní komunikace p.č. 792/1. 

Z ostatních stran staveništní pozemek sousedí s p.č. 1422. Okolní zástavba je vícepodlažní. 

Pozemky parc. č. 1868, 571, 572, 577, 545 jsou veden jako nezastavěné, 

nenacházejí se v památkové rezervaci nebo v památkové zóně a umožňují svými 

vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry realizaci navrhované 

stavby a její bezpečné užívání. 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

Stavba hotelu je navržena na parcele jako volně stojící objekt s přidruženým 

venkovním parkovacím stáním o osmi nadzemních podlažích, z toho dvě poslední jsou o 

5°pootočena, a jednom podzemním, sloužícím jako kryté parkoviště. Celý objekt je navržen a 

osazen v souladu s územním plánem této části městské části. Byly brány v potaz 

architektonické a urbanistické nároky daného území. Stavba se nachází v oblasti staveb 

podobného typu, nenarušuje tedy stávající vzhled lokality. 

Dům má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 31,1 x 16,9 m.  Střecha objektu 

je navržena jako plochá jednoplášťová, výška hřebenu je 24,5 m. Venkovní povrchy jsou 

opatřeny kontaktním zateplovacím fasádním systémem s omítkou bílé barvy. Výplně otvorů 

jsou plastová okna s tepelně-izolačními dvojskly U=0,9, barva bílá.  



                                                                       14 
 

Objekt je osazený na železobetonových širokoprofilových vrtaných pilotách o 

průměrech 900 mm. Nosným systémem je železobetonovým skelet. 

Parcelní číslo staveniště:   1868, 571, 572, 577, 545  

Parcelní číslo sousedních pozemků:            1422 

Parcelní číslo komunikací:             792/1  

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských obj ektů a 

řešení vn ějších ploch  

Architektonické a stavební řešení 

Zemní práce 

Geologický profil se předpokládá dle průzkumů tento: do hloubky cca 2,3 m se 

nachází jíly s nízkou či střední plasticitou třídy F6 tuhé konzistence, dále do hloubky 3,2 m jíl 

písčitý třídy F4 tuhé konzistence, dále do hloubky cca 5,5 m štěrk s příměsí jemnozrnné 

zeminy středně ulehlý, dále do hloubky 6,5 m štěrk špatně zrněný třídy G2 středně ulehlý, 

dále do hloubky 6,9 m štěrk dobře zrněný třídy G1 středně ulehlý a od hloubky cca 7,5 m 

nastupuje jíl s vysokou či velmi vysokou plasticitou třídy F8 tuhé konzistence. Ornice bude v 

tl. 150 mm sejmuta a přesunuta na deponii dle výkresu ZS. Vytěžená zemina bude odvezena 

na skládku mimo staveniště. Bilance zemin se předpkládá nevyrovnaná, bude se odvážet 

zemina z výkopů 1PP a z vrtů pilot.  

Před zahájením zemních prací včetně sejmutí ornice musí investor požádat správce 

podzemních sítí (elektro, telefon, voda, kanalizace atd.) na své náklady o jejich vytýčení. 

Zakládání staveb 

Stavba je založena s ohledem na konstrukční řešení objektu a základové poměry na 

železobetonových plovoucích pilotách o průměrech 600 a 900 mm. Základová spára je 3 m 

pod úrovní terénu. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem, který bude 

proveden i v podzemním podlaží na tzv. izolační vanu, která bude provedena z živičné 

izolace proti zemní vlhkosti s protiradonovou ochranou. Podzemní podlaží stavby je nad 

hladinou podzemní vody.  

Zajištění výstavby bude zabezpečeno pažícími stěnami opřenými o vrtané piloty 

průměru 600 mm. Do pilot jsou osazeny IPE profily, jejich průřezy jsou specifikovány ve 

výkazu výměr. Osová vzdálenost pilot je 2 m. Mezi IPE profily je osazena výdřeva 
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z měkkého dřeva tl. 100 mm. Osazování výdřevy probíhá dle technologického předpisu, 

postupně s odkopem zeminy tak, aby nedošlo k zavalení stavební jámy sesuvem rostlé 

zeminy. Mezera mezi rostlým terénem a výdřevou se vyplní jemnozrnnou zeminou aby došlo 

k aktivaci opěrných stěn.   

Stěny, příčky 

Projekt neřeší. 

Stropy 

Projekt neřeší. 

Podlahy, povrchy stěn a stropů 

Projekt neřeší. 

Střecha 

Projekt neřeší. 

Výplně otvorů 

Projekt neřeší. 

Schodiště 

Projekt neřeší. 

Vnitřní vodovod 

Projekt neřeší.  

Vnitřní kanalizace 

Projekt neřeší. 

 

Elektroinstalace 

Projekt neřeší.      

Větrání 

Projekt neřeší. 
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Tepelné ztráty: 

Projekt neřeší. 

Systém vytápění: 

Projekt neřeší. 

Zdroj tepla: 

Projekt neřeší. 

Otopná plocha: 

Projekt neřeší. 

Požárně bezpečnostní řešení 

Projekt neřeší. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 

Příjezd na pozemek bude zajištěn vlastní příjezdovou komunikací, napojenou na 

místní obecní komunikaci. Materiál asfaltový povlak. Součástí stavby je venkovní parkovací 

stání a vnitřní kryté parkoviště. Obě jsou napojené na příjezdovou cestu z přilehlé městské 

komunikace – ulice Wolkerova. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu 

Samostatný příjezd na pozemek, možnost parkování na pozemku na nekrytém nebo 

podzemním parkovišti. Pro výstavbu označené panelové plochy pro provoz vozidel.  

f) Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

Stavba a její provoz nevyvolá zásadní negativní vlivy na životní prostředí. Dodavatel 

prací zamezí únikům provozních kapalin ze strojů, které by způsobilo znečištění spodních 

vod nebo kontaminaci zeminy. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 

komunikací 

Projekt neřeší. 
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h) Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 

projektové dokumentace 

Geologický profil se předpokládá dle průzkumů tento: do hloubky cca 2,3 m se 

nachází jíly s nízkou či střední plasticitou třídy F6 tuhé konzistence, dále do hloubky 3,2 m jíl 

písčitý třídy F4 tuhé konzistence, dále do hloubky cca 5,5 m štěrk s příměsí jemnozrnné 

zeminy středně ulehlý, dále do hloubky 6,5 m štěrk špatně zrněný třídy G2 středně ulehlý, 

dále do hloubky 6,9 m štěrk dobře zrněný třídy G1 středně ulehlý a od hloubky cca 7,5 m 

nastupuje jíl s vysokou či velmi vysokou plasticitou třídy F8 tuhé konzistence. 

i) Údaje o podkladech pro vyty čení stavby, geodetický referen ční polohový a 

výškový systém 

Projekt neřeší. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické 

provozní soubory 

Objekt vlastní stavby, technické zázemí pracovníků, sklad materiálu, parkoviště, 

příjezdová cesta. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed 

negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. Jejich 

minimalizace. 

V průběhu výstavby bude na staveništi zvýšená hladina hluku oproti normálu v dané 

lokalitě. Hladina však nepřekročí hygienické normy a proto není nutné navrhovat zvláštní 

opatření. Prašnosti se v případě potřeby zamezí skrápěním staveništních cest  vodou. 

Znečištění okolí blátem se zamezí omýváním kol vozidel před výjezdem ze staveniště. 

Staveniště bude oploceno od okolí 1,8m vysokým plotem. 

l) Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

Pracovníci budou vyhovovat podmínkám určeným v příloze KZP, bod kontrola 

pracovníků. Bezpečnost práce se bude řídit dle NV 591/2006 Sb o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem 

362/2005sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, viz bod 4.9. této práce. Provoz strojů se bude 

řídit požadavky uvedenými v NV 591/2006 Sb. přílohy 2: Bližší minimální požadavky na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. Pracovní 

doby se budou řídit Zákoníkem práce, tj. zákon č. 65/1965 Sb. 

2.2. Mechanická odolnost a stabilita  

Projekt neřeší. 

2.3. Požární bezpe čnost  

Projekt neřeší. 

2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Stavba a její provoz nevyvolá zásadní negativní vlivy na životní prostředí. Dodavatel 

prací zamezí únikům provozních kapalin ze strojů, které by způsobilo znečištění spodních 

vod nebo kontaminaci zeminy. Odpady budou likvidovány komunálním svozem odpadů. 

V úvahu připadají (zatřídění dle katalogu odpadů): 

17 01 01-Beton 

17 02 01-Dřevo 

17 02 03-Plasty 

17 04 05-Železo a ocel 

20 01 01-Papír a lepenka  

20 02 02- Zemina a kameny 

20 03-Ostatní komunální odpady 

20 03 01-Směsný komunální odpad  

20 03 99-Komunální odpady jinak blíže neurčené 

2.5. Bezpečnost p ři užívání  

Projekt neřeší. 

2.6. Ochrana proti hluku  

Projekt neřeší. 
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2.7. Úspora energie a ochrana tepla  

Projekt neřeší. 

2.8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami  s omezenou schopno stí 

pohybu  

Projekt neřeší. 

2.9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Projekt neřeší. 

2.10. Ochrana obyvatelstva  

Projekt neřeší. 

2.11. Inženýrské stavby (objekty)  

a) odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 

Projekt neřeší. 

b) zásobování vodou 

Projekt neřeší. 

c) zásobování energiemi 

Projekt neřeší. 

d) řešení dopravy 

Projekt neřeší. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegetačních úprav 

Projekt neřeší. 
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f) elektronické komunikace. 

Projekt neřeší. 

2.12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÉ ZA ŘÍZENÍ STAVEB  

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry t echnologického za řízení 

Projekt neřeší. 

b) popis technologie výroby 

Projekt neřeší. 

c) údaje o po čtu pracovník ů 

Projekt neřeší. 

d) údaje o spot řebě energií 

Projekt neřeší. 

e) bilance surovin, materiál ů a odpad ů 

Projekt neřeší. 

f) vodní hospodá řství 

Projekt neřeší. 

g) řešení technologické dopravy 

Projekt neřeší. 

h) ochrana životního a pracovního prost ředí 

Projekt neřeší. 
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2.13. ZÁVĚR 

Souhrnná technická zpráva je zaměřena na etapu pažících záporových stěn a 

základovou konstrukci objektu hotelu. Jsou v ní uvedeny informace o stávající situaci na 

stavbě, pozemkových poměrech, vlivu stavby na okolí a případná opatření ke snížení 

negativního vlivu stavby na okolí a o jejím návrhu a budoucím stavu.  
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3.1. Identifikace stavby a charakteristika staveniš tě 

3.1.1. Identifikace stavby 

Objekt má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech 31,1 x 16,9 m.  Střecha 

je navržena jako plochá jednoplášťová, výška hřebenu je 24,5 m. Venkovní povrchy 

jsou opatřeny kontaktním zateplovacím fasádním systémem s omítkou bílé barvy. 

Výplně otvorů jsou plastová okna s tepelně-izolačními dvojskly U=0,9, barva bílá.  

Objekt je osazený na plovoucích železobetonových širokoprofilových vrtaných 

pilotách o průměrech 900 mm. Nosným systémem je železobetonovým skelet. 

3.1.2. Charakteristika staveništ ě 

Stavební pozemek pro stavbu hotelu leží v  katastrální území Olomouc-město, 

p.č. 1868, 571, 572, 577, 545. Podél SZ hranice pozemku probíhá místní komunikace 

p.č. 792/1. Z ostatních stran staveništní pozemek sousedí s p.č. 1422. Okolní 

zástavba je vícepodlažní. 

Pozemky parc. č. 1868, 571, 572, 577, 545 jsou veden jako nezastavěné, 

nenacházejí se v památkové rezervaci nebo v památkové zóně a umožňují svými 

vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry realizaci 

navrhované stavby a její bezpečné užívání. Terén je mírně svažitý směrem od silnice.  

3.1.3. Stávající objekty a úpravy staveništ ě 

Na staveništi se nenacházejí žádné objekty ani dřeviny. Před započetím 

stavebních prací bude pouze provedena skrývka ornice v tloušťce 150 mm a bude 

skladována na deponii dle projektové dokumentace.  

3.1.4. Zábory mimo plochy staveništ ě 

Staveniště svou rozlohou bezproblémově dovoluje provádění stavebních prací 

bez nutnosti záborů mimo jeho hranice. Omezení provozu bude probíhat pouze na 

chodníku, přes který vede příjezdová cesta na staveniště. Tento příjezd na staveniště 

bude později  přestavěn a bude sloužit jako příjezdová cesta k objektu a jeho 

parkovištím s asfaltovou krytinou.  
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3.1.5. Oplocení 

Staveniště bude oploceno směrem do ulice 1,8m vysokým plechovým plotem, 

který částečně zabrání šíření hluku ze staveniště. Ze zbývajících stran bude 

ponecháno stávající oplocení zděnými stěnami a obrysy budov.  

3.1.6. Zpevněné komunikace na staveništi a doprava 

Vjezd i výjezd ze staveniště je z přilehlé komunikace. Provoz stavebních strojů 

bude probíhat po zpevněné staveništní komunikaci, skládající se z betonových 

panelů. Rozměry a vytyčení této cesty viz výkres zařízení staveniště. Šířka 

staveništních komunikací je 3 m, v obloucích u výjezdu je rozšířena na 4 m. Minimální 

poloměr oblouků je 12 m. Sjezd do stavební jámy má maximální sklon 10°.  

3.1.7. Umíst ění dočasných objekt ů ZS a jejich specifikace 

Na staveništi budou umístěny buňky pro zaměstnance, sociální zařízení, 

umývárny, plechový uzamykatelný kontejner pro drobné nářadí. Půdorysné rozměry 

těchto buněk jsou 6 x 2,5 m. Buňky budou napojeny vodovodní, elektrickou a 

kanalizační přípojkou na budoucí sítě objektu. Rozmístění buněk a přípojek viz 

výkresové podklady. 

3.1.8. Staveništní p řípojky  

Na staveništi jsou odběrná místa elektrické energie a pitné vody. Místa 

napojení jsou vyznačena v projektové dokumentaci. Rozvodná skříň bude napojena 

na elektroměr budoucí stavby, odběrné místo pitné vody bude taktéž provedeno na 

přípojce budoucího objektu. Rozvod elektřiny z rozvodné skříně po staveništi bude 

veden volně jednotlivými prodlužovacími kabely, které musí být vedeny tak, aby 

nedošlo k jejich poškození. Pokud budou kabely vedeny přes příjezdovou cestu, kde 

se předpokládá pohyb nákladních vozidel, musí se ochránit minimálně přiložením 

k sobě spojených fošen s dostatečnou mezerou mezi nimi pro kabely. Rozvodná 

skříň bude obsahovat minimálně tyto zásuvky: 3x 16A/400V, 4x 16A/230V. Chránič, 

hlavní vypínač. Při řešené technologické etapě nebude významný odběr elektrického 

proudu a vody, dimenze přípojek pro budoucí objekt jsou pro zadanou etapu 

dostačující. Stavební práce jsou zajištěny stavebními stroji. 

3.1.9. Skládka materiálu a zásady skladování 

Skládka materiálu je vyznačena ve výkresu zařízení staveniště. Její zpevnění 

je provedeno betonovými panely. Plocha skládky je dimenzována dle výkazu výměr a 
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její plocha je pro technologickou etapu dostatečná, výměra je 126 m2. IPE profily a 

armokoše budou skladovány tak, aby se předešlo jejich znečištění a poškození na 

dřevěných podkladech. Jakost, kontrola a přejímka materiálu bude probíhat dle 

kontrolního a zkušebního plánu. Drobné nářadí a stroje budou skladovány 

v uzamykatelném plechovém kontejneru. 

3.2. Stávající a inženýrské sít ě 

Přes staveniště vede horkovod, ostatní sítě jsou vytyčeny mimo staveniště. 

Horkovod nebude staveništním provozem ohrožen, výkopové práce budou probíhat 

mimo jeho ochranné pásmo. 

3.3. Ochrana životního prost ředí 

Stavba a její provoz nevyvolá zásadní negativní vlivy na životní prostředí. 

Dodavatel prací zamezí únikům provozních kapalin ze strojů, které by způsobilo 

znečištění spodních vod nebo kontaminaci zeminy. Hluk a prašnost viz bod 3.3.2. 

3.3.1. Nakládání s odpady 

Při stavební výrobě budou vznikat tyto odpady:  

17 01 01-Beton 

17 02 01-Dřevo 

17 02 03-Plasty 

17 04 05-Železo a ocel 

20 01 01-Papír a lepenka  

20 02 02- Zemina a kameny 

20 03-Ostatní komunální odpady 

20 03 01-Směsný komunální odpad  

20 03 99-Komunální odpady jinak blíže neurčené 

Komunální odpad bude ukládán do kontejneru nacházející se vedle skládky 

materiálu a poté odvážen a likvidován k tomu smluvně zavázanou firmou na skládce 

komunálního odpadu.  

Dřevěný odpad bude likvidován dodavatelem stavebních prací. Vznik 

nebezpečného odpadu se nepředpokládá.  
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3.3.2. Hluk a prašnost 

Dodavatel stavebních prací se zavazuje nepřekračovat limity hluku dané hygienickou 

normou. Proti šíření hluku ke stávající zástavbě bude napomáhat plechové oplocení.  

Při zvýšené prašnosti způsobené pojezdem stavebních strojů se doporučuje skrápět 

zeminu vodou.  

 

 

3.3.3. Opatření proti zne čišt ění veřejných komunikací 

V případě potřeby se znečištění okolí blátem zamezí omýváním kol vozidel před 

výjezdem ze staveniště. 

3.4. Návrh autoje řábu 

Požadavky na zvedací zařízení:  

Délka ramene: 20 m 

Nosnost na konci ramene: 500 kg (IPE 360) 

Požadavkům z hlediska zvedaných břemen a dostupnosti vyhovuje  

Autojeřáb AD 20  TATRA, specifikace autojeřábu viz Návrh strojní sestavy. 

3.5. Doba výstavby 

Začátek : 1. 5. 2013 

Konec : 2. 10. 2013 

Délka výstavby: 23 týdnů 
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4.1. Obecné informace 

Jedná se o novostavbu hotelu o vnějších rozměrech cca 16,9x31,1 m. Objekt má 

jedno podzemní a 8 nadzemních podlaží. Nosný systém je železobetonový skelet založený 

na plovoucích pilotách. Plocha staveniště je mírně svažitá s přímou návazností na veřejnou 

komunikaci. Technologický předpis se zpracovává pro etapu pažících konstrukcí pro 

výkopovou jámu. Pažení se nachází na podélné straně přiléhající ke komunikaci a na dvou 

stranách jámy kolmých k této komunikaci. Konstrukce pažení se skládá z ocelových IPE 

zápor osově vzdálených 2m, zabetonovaných do plovoucích pilot a výdřevy o tloušťce 

100mm. 

4.2. Materiály 

Beton pro piloty:  

Třída C25/30 XA1, konzistence S3-S4 (dle ČSN EN 12350-2) 

Výztuž pro piloty: 

Ocel třídy 10 505R 

 

Výpis materiálu viz Položkový rozpočet. 

Ocelové IPE profily se vyrábějí v délkách 12 m, vzhledem k ekonomičnosti výroby 

budou tyto před dodáním na stavbu nařezány na kusy 6 a 2 m a svařeny do požadovaných 

délek 8 m.  

Beton bude na stavbu dovážen v autodomíchávačích z betonárny CEMEX Czech 

republic s.r.o. vzdálené od místa stavby cca 3km (5 min). Specifikace autodomíchávačů dle 

přílohy Strojní sestava. 

Jako sklad ocelových prvků bude sloužit nezpevněná provizorní skládka materiálu 

vedle sjezdu na staveniště. Prvky budou podkládány dřevěnými hranoly po 2m. Je zakázáno 

skladovat materiál bez podkládání na zemině. Materiál bude na staveniště dovážen 

s jednodenním předstihem.  

O převzetí každé dodávky se udělá zápis do stavebního deníku. Typové listy 

materiálů se archivují dle pokynů v kontrolním a zkušebním plánu.  
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4.3. Převzetí pracovišt ě 

Hlavní dodavatel již předal staveniště zhotoviteli speciálního zakládání a pažících 

konstrukcí připravené, s vyznačenými sítěmi, bez dřevin, staré zástavby určené k demolici a 

oproštěné nároků třetích osob. O předání staveniště byl sepsán zápis do stavebního deníku. 

Předání se týká stavebního pozemku v katastrálním území Olomouc-město, p.č. 1868, 571, 

572, 577 a 545. 

4.4. Pracovní podmínky 

Staveništní plocha musí být odvodněná a dostatečně zpevněná pro vrtnou soupravu 

BAUER BG-15H o hmotnosti cca 49,5t, pracovních rozměrech 6,2 m x 4 m a výšky 18 m. 

Minimální únosnost zeminy pro pojezd vrtné soupravy je 45 MPa. 

Na staveništi bude jako sklad materiálu pro etapu pažících konstrukcí umístěn 

kontejner pro drobné nářadí a malé stroje. Skládka armokošů a IPE profilů bude na staveništi 

umístěna podle dohody objednatele se zhotovitelem.  

4.4.1. Teploty 

Optimální teploty pro ukládání betonové směsi jsou 15-25°C. Při vyšších teplotách je 

nutno zamezit odpařování vody z betonu jeho zakrytím vlhkými tkaninami nebo folií. Při 

betonáži, kdy je teplota vzduchu nižší než 5°C, je nutno v betonárce do betonu přidávat 

teplou vodu popř. zvýšit obsah cementu/použít kvalitnější cement o jednu třídu, nebo přidat 

plastifikátory urychlující hydrataci a následné tuhnutí betonu. Řidiči autodomíchávačů sníží 

za teplot pod 5°C otáčky bubnu na minimum, aby nedocházelo k ochlazování betonové 

směsi o povrch bubnu. Při průměrných teplotách pod -10°C bude betonáž odložena.    

4.4.2.  Přípojky 

Na staveništi se nachází přípojka vody a rozvaděč elektrické energie „příkon“. 

Umístění je zaneseno v PD. Popis buněk se nachází v technické zprávě zařízení staveniště.  

4.4.3.  Podmínky prací 

Pracovníci budou vyhovovat podmínkám určeným v příloze KZP, bod kontrola 

pracovníků. Bezpečnost práce se bude řídit dle NV 591/2006sb o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle 362/2005sb o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
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pádu z výšky nebo do hloubky, viz bod 4.9. této práce. Provoz strojů se bude řídit požadavky 

uvedenými v NV 591/2006 Sb. přílohy 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. Pracovní doby se budou 

řídit Zákoníkem práce, tj. zákon č. 65/1965 Sb. 

4.5. Personální obsazení 

Složení pracovní čety:  

- Vrtmistr (osvědčení o provádění vrtaných pilot, strojní průkaz pro vrtnou soupravu) 

- Řidič autodomíchávače (profesní osvědčení) 

- Řidič autočerpadla (strojní průkaz autočerpadla) 

- Řidič nakladače (strojní průkaz nakladače) 

- Řidič nákladního auta (profesní osvědčení) 

- Jeřábník (jeřábnický průkaz) 

- Pracovník betonáže  

- Pomocný stavební dělník (vazačský průkaz) 

 

4.6. Stroje a pracovní pom ůcky 

4.6.1. Velké stroje:  

- Vrtací souprava BAUER BG 15H 

-vrty pilot, vrtákem 650 a 920mm 

- Dozer Liebherr PR 734 Litronic 

- skrývka ornice a vytvoření pilotovací roviny 

- Pásové rypadlo JCB - JS 160  

-těžení zeminy a nakládání na NA 

- Autojeřáb AD 20 TATRA 

-ukládání IPE profilů a armokošů do vrtů 

- Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C Light Line 

-doprava betonové směsy na stavbu 

- Tažná souprava: 

Tahač: MAN 33.464 DFLT 

Návěs : Goldhofer STZ-L6-62/80F1AA 

-přeprava vrtné plošiny 

- Traktorbagr JCB - 4CX ECO  

-nakládání odtěžené zeminy vrtnou soupravou 

- NA T815-231S25/340 

-odvoz zeminy vytěžené vrtnou soupravou 
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- Tahač s návěsem Mercedes-Benz ACTROS 1846 LS 

-doprava IPE profilů a armokošů na stavbu        

4.6.2. Malé stroje:  

- Totální stanice PENTAX R-205NE s laserovou olovnicí 

-zaměření výkopu a polohy pilot 

- Ruční fréza-  FLEX HF 150  

-zabroušení hlavy pilot 

- Ponorné čerpadlo APP KSH-10 

-čerpání spodní vody z vrtů, dopravní výška do 21m, min ø vrtu 300mm  

4.6.3. Ochranné pom ůcky: 

- Rukavice 

- Reflexní vesta 

- Přilba 

- Respirátor 

4.6.4. Ruční nářadí:  

- Lopata 

- Krumpáč 

- Kladívko 

- Vodováha 

- Provázek 

- Hřebíky 

- Kolíky 

- Zednická lžíce 

- Metr 

- Pásmo 

- Značkovací spreje 

- Olovnice 

- Měřičská tyč 

4.6.5. Ostatní: 

- Betonovací roura pro ukládání betonové směsi do piloty 

Popis strojů viz příloha Návrh strojní sestavy. 

4.7. Pracovní postup 

A) Zarovnání terénu na tzv. pilotovací rovinu, výšky 214,145=-0,805 dle projektové 

dokumentace a odstranění ornice dozerem na deponii v zadní části pozemku dle PD. 

Vytvoření sjezdu na pozemek z veřejné komunikace. Po začištění pilotovací roviny se 
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provede zkouška zhutnění pro pojezd vrtné plošiny na minimální pevnost dle TP bod 

4.4. 

B) Vrtání jednotlivých pilot o průměrech 630mm pro etapu pažících stěn a to čísla 9-31. 

Po provedení těchto pilot bude po odkopání a zapažení bočních stěn z kóty 

212,670=-2,280 probíhat vrtání pilot s průměrem 630mm pro pažící konstrukce čísel 

32-44. V poslední etapě bude vrtání pilot s průměry dle výkresové dokumentace pro 

vlastní objekt a to čísla 05, 12, 22, 17, 27, 36, 39, 46, 47, 52, 53. Pažení, armování, 

betonáž a odpažení vrtů dle bodů C,D,E a F tohoto pracovního postupu. Minimální 

hloubky vrtů jsou dány statickým návrhem, za jejich dodržení odpovídá vrtmistr, piloty 

jsou navrženy jako plovoucí. Hloubka a svislost vrtu bude měřena dle přístrojů ve 

vrtné soupravě. Dovolené odchylky viz příloha Kontrolní a zkušební plán. Vrty budou 

prováděny metodou rotačně náběrového vrtání hrncovým vrtákem pro nesoudržné 

zeminy s přetlakem vodní hladiny (cca 1m) při vrtání oproti ustálené hladině spodní 

vody. Přeruší-li se vrtání na dobu delší než 6 hodin, je nutno pilotu prohloubit o dva 

průměry vrtu, minimálně však o 1,5m.  

Vytěžená zemina bude pomocí traktorbagru nakládána na nákladní auto a odvážena 

na skládku mimo staveniště. 

C) Pažení se provede pomocí pažící hlavy vrtné soupravy na celou délku piloty. Pata 

pažnice bude mít řeznou korunku, která nebude přesahovat průměr piloty o více než 

20mm a musí postupovat v předstihu před hrncovým vrtákem, aby nedocházelo 

k vytváření dutých komor v nesoudržném podloží. Vrtání piloty by mělo probíhat 

v jedné směně. Budou-li výpažnice složeny z více dílců, je nutné aby spoje 

nevyčnívali přes obrys výpažnice a byly schopny přenášet dynamické zatížení.   

D) Před vlastním osazení výztuže bude dno piloty začištěno pomalým otáčením vrtného 

nástroje v patě piloty. Poté bude pomocí autojeřábu nebo vrtné plošiny uložena 

výztuž z armokošů a jednotlivé IPE profily do vrtů. Měříme svislost a centrické 

osazení. Armatury budou vystředěny od výpažnice pomocí plastových podložek. 

Odchylky od svislé osy jsou u všech pilot maximálně 50mm viz Kontrolní a zkušební 

plán. 

E) Betonáž pilot je vhodné provádět co nejdříve po zhotovení vrtu a osazení výztuže, 

nutností je provádění vrtu a betonáže v jedné směně, nejdéle 8 hodin po zhotovení 

vrtu piloty. Každá pilota se betonuje najednou a bez prostojů. Při betonáží bude z vrtů 

odčerpávána spodní voda pomocí ponorného kalového čerpadla tak, aby hladina 

vody při zavádění betonu do vrtu byla stále ve stejné úrovni. Betonová směs se do 

vrtu ukládá pomocí betonovací roury šířky 150mm nebo šestinásobku průměru 

kameniva (větší z hodnot je rozhodující), čímž se zamezí rozmísení betonové směsi 

při betonáži o armokoš a stěny výpažnice. Hlava piloty bude přebetonována nad 
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projektovanou úroveň a po vytvrdnutí betonu a odkopání zeminy bude začištěna na 

výšku dle PD. Podmínky betonáže viz bod 4.4.1 tohoto TP.  

F) Po provedení betonáže se z vrtu odstraní výpažnice. Její odstranění smí být zahájeno 

pouze při dostatečné výšce betonu ve vrtu. Tato výška musí vyvolat dostatečný tlak, 

který zabrání vniknutí vnější vody nebo zeminy do vrtu a zároveň zajistí, aby bylo ve 

vrtu dostatečné množství betonu na vyplnění mezery mezi výpažnicí a zeminou, která 

se vytažením výpažnice uvolní. Spodní hrana výpažnice musí být při postupném 

vytahování minimálně jeden metr pod hladinou betonu až do úplného vytažení 

výpažnice.  

G) Po zatuhnutí betonu ve vrtech (minimální dobu pro nárůst 80% pevnosti určí 

projektant dle druhu navrženého betonu) se začne s odkopem na kótu  

– 3,78m = 211,17 m dle PD. Odkop bude prováděn od první vybetonované piltoy 

(nejvyšší dosažená pevnost), při výkopu se zároveň osazuje výdřeva tl. 100mm mezi 

zápory z IPE profilů. Limitní hloubka odkopu do vložení výdřevy je 1 m, poté se 

bezodkladně vkládá výdřeva, která zabrání zborcení stěny výkopu. Po osazení 

výdřevy je nutno zasypat spáru mezi rostlou neodkopanou zeminou a výdřevou 

vhodným sypkým materiálem (jemnozrnnou vytěženou zeminou z vrtů) pro aktivaci 

tlakového působení mezi záporou a zeminou. Nebude-li toto bezprostředně po 

osazení výdřevy provedeno, hrozí zhroucení výkopu. 

H) Studna nacházející se u hranice pozemku se silnicí zasahuje do obrysu objektu, a 

proto bude postupně s výkopem vybourávána na dno výkopové jámy. Po odbourání 

bude studna vyčerpána, zalita betonem C8/10 na kótu -4,780 tj. pod spodní líc 

navrhnuté hlavice. Po zatvrdnutí betonu bude v místě studny vyvrtána pilota a bude 

provedena převázková hlavice dle projektové dokumentace. Podmínky betonáže viz 

bod 44.1 tohoto TP.  

4.8. Jakost a kontrola kvality 

Body, které se budou kontrolovat při provádění: 

- zaměření výkopů, osy pilot 

- geologický profil vrtu (soulad navrženého teoretického profilu s realitou v místě  vrtu) 

- dodržení technologického postupu při provádění vrtu 

- ukládání armokošů a IPE profilů dle návrhu 

- dodržení přípustných odchylek vrtu a uložení výztuží 

- provádění kontrol a zkoušel dle KZP 

- vyhotovení dokumentace o provedení pilot – pilotové listy, SD, protokol o zkouškách 

betonu.  

- správnost osazení výdřevy 
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- zasypání spáry mezi terénem a výdřevou 

- výškové hodnoty hlavy pilot, základové jámy, vrchního líce IPE profilů, soulad s PD 

- protokoly o pilotách 

Dovolené odchylky:  

- vodorovná odchylka ve zhlaví IPE pažícího profilu +/- 50 mm 

- mezní odchylka výšky hlavy piloty ± 20 mm 

- umístění nosných prutů armokošů ± 30 mm 

- délka nosné výztuže ± ø výztuže 

- výšková odchylka umístění výztuže ke zhlaví piloty ± 50 mm 

- dovolená mezní vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu  

V případě zjištění překážky ve vrtu, popř. neshody s geotechnickými a 

hydrogeologickými předpoklady se postupuje dle ČSN EN 1536, změny v provádění 

budou konzultovány s projektantem a geotechnikem, poté budou podány k vyjádření TDI. 

Zkoušky betonu:  

- pevnost tlaku po 28 dnech – 3 zkušební tělesa na prvních 50 m3 betonu, dále 1 

vzorek na 200 m3 nebo 2 vzorky / týden (betonárna s certifikací výroby betonu). 

(Zkoušky bude provádět akreditovaná zkušebna betonu SQZ s.r.o. Olomouc) 

Kontroly viz KZP.  

 

4.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Vzhledem k rozsahu stavby je velmi důležité dodržovat všechna platná bezpečnostní 

ustanovení, zvláště je třeba dbát na odbornost pracovníků. Přístupové cesty budou 

provedeny v maximálním sklonu 10° (maximální sklon pro sjezd vrtné soupravy je 15°), musí 

být udržovány čisté a průjezdné/průchozí. Pracovníci nesmí vstupovat do pracovního 

prostoru strojů, nebo ohrožovat svým jednáním ostatní zaměstnance. Specifikace rizik 

ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci se nachází v bodě 7. této práce. 

V případě práce jeřábu, který bude ukládat výztužné armokoše, IPE profily do vrtů a 

skládat kontejnery a buňky pro zaměstnance platí: 

- Pod zdvihanými břemeny nesmí nikdo procházet, ani se zdržovat v jejich těsné 

blízkosti vyjma uvázání břemena a ustálení břemena u předpokládaného místa 

složení.  
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- Vázání těchto břemen provádí pouze osoba s průkazem Vazač břemen, který je 

zodpovědný za uvázání břemene, započetí pohybu s břemenem a signalizaci 

jeřábníkovi. 

- Při manipulaci s břemeny je zakázáno na ně vstupovat, popřípadě na ně odkládat 

pracovní nástroje, nářadí, materiál a jiné předměty ke zdvihání přímo neurčené. 

Každý stroj musí vlastnit provozní dokumentaci s návodem k obsluze, údržbě popř. 

pokyny pro obsluhu, provozní deník stroje a protokol o poslední kontrole. Obsluha stroje u 

sebe musí mít platný strojní průkaz dle specifikací uvedených v příloze KZP. Před započetím 

prací obsluha provede vizuální kontrolu stroje a jeho funkčních částí, o provedení kontroly 

provede zápis do deníku stroje včetně případných závad a poškozeních. Po ukončení prací 

musí být stroj nebo zařízení zajištěno proti samovolnému pohybu popř. neoprávněnému užití 

cizí osobou. Každá souprava je osazena hasicím práškovým přístrojem hmotnost 6kg, 

v případě výkonu nad 200kw dvěma.  

Proti pádu osob budou všechny prostory s výškovým rozdílem větším než 1,5 m 

opatřeny zábradlím zabraňujícím pádu osob dle vyhlášky 362/2005sb o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. Zábradlí se bude skládat z horní tyče a zarážky u terénu (ochranné lišty) o výšce 

minimálně 0,15 m. Prostor mezi horní tyčí a zarážkou u terénu bude zajištěn proti propadnutí 

osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 

místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 

1,1 m nad podlahou. Vzhledem k technologické náročnosti vrtaných pilot se vrty nemohou 

nijak opatřit zábradlím. Z toho důvodu budou přijata náhradní bezpečnostní opatření, tj. 

použití vázacích prostředků dělníky, které zabrání případnému pádu do vrtu.  

Zodpovědnost za dodržování BoZ a za užívání ochranných pomůcek a pořádku na 

stavbě má mistr a stavbyvedoucí. Stejně tak mají odpovědnost za proškolení a poučení o 

bezpečnosti práce.  V případě nutnosti provedení první pomoci, bude v buňce takto 

označené uloženo vybavení k první pomoci potřebné. Zodpovědná osoba pro poskytování 

první pomoci je stavbyvedoucí, který byl o první pomoci proškolen. 

Předpisy pro BoZ: 

- NV 591/2006 Sb.  

Příloha 1 – požadavky na zajištění staveniště 

Příloha 2 – bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí n a staveništi 

Příloha 3 – zásady na organizaci práce a pracovní postupy 
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- Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

- NV 378/2001 Sb. – bližší požadavky na běžný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 362/ 2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- ČSN EN 791 – vrtné soupravy – bezpečnost 

- ČSN EN 996 – Souprava pro pilotovací práce 

- ČSN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – stroje pro zemní práce 

- ČSN EN 474-11 stroje pro zemní práci – bezpečnost 

 

4.10. Ekologie 

Zhotovitel se zavazuje k dodržování nepřekračovat limity hlučnosti, prašnosti a 

dodržování čistoty. Při nakládání s odpady bude postupováno dle zákonu č. 185/2001 Sb. o 

odpadech. Vzniklý odpad bude tříděn dle vyhlášky 381/2001 Sb., konkrétně dle Katalogu 

odpadů z této vyhlášky. Dále dle vyhlášky 383/2001 Sb. bude s odpady nakládáno a též určí 

způsob jejich evidence. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci budou očištěna 

od bláta. Všechny práce budou prováděny s ohledem na úniky nebezpečných látek do 

vodních toků, podzemních vod a znečištění půd. Nepracující stroje nebudou stát se 

zapnutými motory pro omezení emisí skleníkových plynů. 

 

Zatřídění odpadů dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.:  

17 01 01-Beton 

17 02 01-Dřevo 

17 02 03-Plasty 

17 04 05-Železo a ocel 

20 01 01-Papír a lepenka  

20 02 02- Zemina a kameny 

20 03-Ostatní komunální odpady 

20 03 01-Směsný komunální odpad  

20 03 99-Komunální odpady jinak blíže neurčené 

4.11. Literatura 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

Část 1: Základní ustanovení 
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Část 3: Pozemní stavební objekty 

- NV 591/2006 Sb.  

Příloha 1 – požadavky na zajištění staveniště 

Příloha 2 – bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí n a staveništi 

Příloha 3 – zásady na organizaci práce a pracovní postupy 

- Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

- ČSN 73 1002 - Pilotové základy 

- ČSN EN 1536 - Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

- ČSN P ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 

- ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 

- ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN EN ISO 2860 - Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry 

- ČSN EN 791+A1 - Vrtné soupravy – Bezpečnost 

- NV 378/2001 Sb. – bližší požadavky na běžný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 362/ 2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- ČSN EN 996 – Souprava pro pilotovací práce 

- ČSN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – stroje pro zemní práce 

- ČSN EN 474-11 stroje pro zemní práci - bezpečnost 

- Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
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Dozer Liebherr PR 734 Litronic 

-skrývka ornice a vytvoření pilotovací roviny 

 
Obr. 5-1. Dozer Liebherr PR 734 Litronic  [1] 

Parametry:  

Výška:     3 258 mm 

Délka s radlicí:   5 678 mm 

Přepravní hmotnost:   17 546 kg 

Šířka:     2 381mm 

Kapacita radlice dle ISO 9246: 5.56 m3 

Šířka radlice:    3 372 mm 

Výška radlice:    1 400 mm 

Vrtací souprava Bauer BG 15H 

-Vrty pilot, vrtákem 650 a 920mm 

 
Obr. 5-2. Vrtací souprava Bauehr BG15H  [2] 
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Parametry:  

Pracovní výška:     18 m 

Kroutící moment:     151 KNm 

Výkon motoru:     153 kW 

Max. průměr vrtu(bez výpažnice/s výpažnicí): 1.500/1200 mm 

Max. hloubka vrtu:     42 m (dle délky nástavce) 

Délka vrtací soupravy:    4.710 m 

Šířka (přepravní/pracovní):    3000/4000mm 

Šířka pásů:      600 mm 

Pracovní hmotnost:     49.500 kg 

Maximální stoupání (dopředu/dozadu/boční): 15°/5°/+-5° 

 

Pásové rypadlo JCB - JS 160 MONO 

-těžení zeminy a nakládání na NA 

 
Obr. 5-3. Pásové rypadlo JCB – JS 160 [3] 
 

Parametry:  

Provozní hmotnost:     18 410 kg  

Celk. výkon motoru:     92 kW  

Délky násad:      2,25/2,7/3,05 m  

Varianta podvozku:     LC/NLC  

Varianty výložníku:     MONO/TAB  

Max. hloubka kopání:     6286 mm  

Max. rypná síla násady:    87,54 kN 

 Max. rypná síla lopaty:    118,39 kN  

Výkon čerpadla:     2x138 l/min 
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Autoje řáb AD 20 TATRA 

-manipulace s IPE profily a armokoši včetně ukládání do vrtů. 

 
Obr. 5-4. Autojeřáb AD 20 Tatra [4] 
 

Parametry:  

Délka:       10 530mm 

Šířka:       2 500mm 

Výška:       3 750mm 

Šířka s vysunutými opěrami:    4 600mm 

Celková hmotnost:     24 560kg  

Zatížení náprav: 

Přední:      7 380kg  

Zadní:       2 x 8 590kg  

Nosnost:      20 000kg  

Pojezd s břemenem:     4 000 / 2 800 kg/mm  

Délka základního výložníku Zasunutý:  8 900mm Vysunutý: 20 900mm  

Délka výložníku s nástavcem:   28 800 mm  

Výkon motoru:     230 kW při 1 800 min-1  

Maximální dopravní rychlost:    80 km/hod  

Dovolená hmotnost přívěsu:    18 000 kg 

Autodomícháva č Schwing Stetter AM 8 C Light Line 

-doprava betonové směsy na stavbu 

 
Obr. 5-5. Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C [5] 
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Parametry:  

Jmenovitý objem:     8 m3   

Geometr. Objem:     14370 l  

Vodorys:      9020 l  

Stupeň plnění:     55,7 %  

Sklon bubnu:      12°  

Otáčky bubnu.     0 - 12 / 14 min-1  

Vodní nádrž:      190 / 300 / 500 / 650  

Vodní nádrž:      190 / 450 / 650 / 800  

Hm. Nástavby:     3220 kg  

Délka:       6358 mm  

Šířka:       2400 mm  

Průměr bubnu:     2300 mm  

Výška násypky:     2482 mm  

Průjezd. Výška:     2507 mm  

Převis:       1190 mm  

Výsypná výška:     1084 mm  

Tažná souprava: 

Tahač: MAN 33.464 DFLT 

Návěs : Goldhofer STZ-L6-62/80F1AA 

-přeprava vrtné plošiny 

 

Obr. 5-6. Tažná souprava [6] 

  

Nosnost:       61,5 t 

Celková délka:      21,7 m – 37,75 m  

Šířka:       2,55 m – 3,0 m 

Horní hrana návěsu nad vozovkou:    900 mm   

Výška soupravy s vrtnou plošinou v přepravní fázi: 4,3 m 
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Tahač s návěsem Mercedes-Benz Actros 1846 LS 

-doprava IPE profilů a armokošů na stavbu        

 
Obr. 5-7. Tahač s návěsem Mercedes Benz Actros 1846 LS [7] 
 

Parametry:  

celková nosnost nákladu:    24 t   (návěs = plachta - 3str. shrnovačka) 

počet palet "EUR":                     34 ks / palet "EUR"    (1,2 m x 0,8 m)  

ložný prostor - objem :             93 m3  

ložný prostor – rozměr:             (d) 13,70 x (š) 2,50 x (v) 2,75 m  

možnost nakl./vykl :                   bokem, zadem, jeřábem  

Traktorbagr JCB - 4CX ECO  

-nakládání odtěžené zeminy vrtnou soupravou 

 

 
Obr. 5-8. Traktorbagr JCB – 4CX ECO [8] 
 

Parametry:  

Celk. výkon motoru:      74,2 kW 

Motor – výrobce:     JCB 

Max. hloubka hloubení:     5880 mm 

Max. nakládací výška:     4730 mm 

Max. pracovní výška:     6260 mm 

Rypná síla lopaty:      62,28 kN 
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Rypná síla násady:      39,03 kN 

Vodorovný dosah od středu kol:    7880 mm 

Nakládací výška:      3180 mm 

Výsypná výška:     2690 mm 

Nosnost do max. výšky:     4378 kg 

Max. rychlost stroje:      38,1 km/h 

Počet rychlostních stupňů:     4 / 6 

Provozní hmotnost:      8660 kg 

Nákladní automobil T815-231S25/340 

-odvoz zeminy vytěžené vrtnou soupravou 

 
Obr. 5-9. Nákladní auto Tatra 815 [9] 
 

Parametry:  

Motor:        TATRA, EURO 5, 325 kW, 2 100  

Převodovka:       TATRA 14 TS 210L synchronizovaná  

Kabina:       2dveřová, sedadla 2  

Rozvor:       3 440 + 1 320 mm  

Max. tech. přípustná hmotnost:    28 500 kg  

Stoupavost při 28 500 kg:     30,0 %  

Užitečné zatížení:      16 300 kg  

Max. rychlost:      85 km/hod (s omezovačem rychlosti)  

Nástavby:       Třístranně sklopná korba, objem 9 m3. 
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6.1. Zkratky 

HSV-hlavní stavbyvedoucí, PSV-pomocný stavbyvedoucí, TDI-technicky dozor 

investora, S-specialista, SD-zápis do stavebního deníku, DL-dodací list,  

P-protokol, PD-projektová dokumentace 

 

6.2. Seznam norem a p ředpis ů 

ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí (7.1988) 

ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 - ČSN 73 6133 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září 2010 

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců, únor 1994 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 

ČSN EN 12350-1-7 Zkouška čerstvého betonu – Části 1-7, říjen 2010 

ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:přesnost 

osazení, prosinec 1992 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, duben 1995 

ČSN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006 

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 

ČSN 73 2028 Voda pro výrobu betonu, červen 2003 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

6.3. Popis provád ění kontrol – Provád ění vrtaných pilot 

6.3.1. Vstupní kontroly: 

 

1. Kontrola PD 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

Kontrolujeme: 

- správnost a kompletnost platné projektové dokumentace  
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- projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 

objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede 

zápis do stavebního deníku. Obsah PD dle 499/2006 sb. Obsah projektové 

dokumentace: 

 

Technická zpráva 

- popis systému a materiálové řešení 

- popis řešení specifických detailů 

 

2. Vytyčení stávajících sítí a přípojek 

Kontrolu provádí : HSV, PSV 

Dle ČSN 73 6005  

- Kontrolujeme:  

- vytyčení všech stávajících přípojek dle PD a dle zaměření geodetem, kontrola 

směrového zanesení sítí, přeměření pásmem. Vyznačení spreji.   

 

3. Kontrola pracovníků 

Dle ČSN EN 287-1/04 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme:  

- svářečské zkoušky (dle ČSN EN 12732, ČSN EN 287 - 1/04) 

- profesní průkazy řidičů (dle zákona 347/2007 Sb. a dle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/59/ES) 

- strojní průkazy stavebních strojů (v souladu s vyhláškou č. 77/1965 Sb.) 

- Osvědčení o získání dílčí kvalifikace Vazačské práce (kód 41- 032-E), podle § 9 a 11 

zákona č.179/2006 Sb 

- proškolení jednotlivých pracovníků dle jimi prováděné činnosti při pilotovacích 

pracích, seznámení s riziky při práci a proškolení BoZP dle NV č. 361/2007 Sb. 

 

4. Kontrola materiálu ocel 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme: 

Dle  ČSN 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí  

Kontrolujeme: 
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- množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající PD. Kontrolujeme 

atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme provádět 

žádné zkoušky. Svazky prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem 

vložky, množstvím a vahou svazku. Kontroluje se kvalita popř. míra poškození.  

- Skladování jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám výrobců, vždy je ale nutno 

výztuže podkládat aby nedošlo k znehodnocení hlínou. Všechny dodací listy musí být 

archivovány. 

 

5. Kontrola materiálu beton 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu 

 ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

Kontrolujeme:  

- Dodací list  - čas výroby BS, čas dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, 

konzistence, přísady, rychlost nárůstu pevnosti) – označení.  

- Atest betonárky  

- Množství BS 

Zkouška Konzistence – Sednutí kužele – požadujeme S3-S4 

Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku 

potřebného pro zkoušku. Forma a podkladní deska se navlhči a položí na rovinou plochu. 

Forma se plní ve 3 vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 

vpichy propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, Forma kužele se potom 

odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. Měříme výšku sednutí kužele v 

mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku 

 
Stupeň konzistence a sednutí kužele 

S1 10 - 40 mm 

S2 50 - 90 mm 

S3 100 - 150 mm 

S4 160 - 210 mm 

S5 > 220 mm 

 

6. Stroje a nástroje 

Dle pokynů výrobce, servisních intervalů 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme: 

-  poškození používaných pracovních strojů a pomůcek.  
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- funkčnost jednotlivých dílů strojů  

- četnost servisních prohlídek 

 

6.3.2. Meziopera ční kontroly: 

7. Kontrola zemních prací 

Dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

ČSN 73 3050-ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, G 

Kontrolujeme: 

-  dosaženou výška a rovinnost pilotovací úrovně dle ČSN 73 3050,  rovinnost pak na 

3m lati +30mm a -50mm s hloubkou prohlubně maximálně 50mm.  

- začištění pilotovací úrovně a její konzistence.  

 

8. Kontrola vytyčení pilot 

Dle ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

Kontrolu provádí:  G, HSV 

Kontrolujeme:  

- polohu vytýčených středů pilot totální stanicí, kde od projektovaného středu piloty je 

přípustná odchylka 20mm v úrovni hlav pilot. Osy pilot jsou označeny pomocí 

ocelových kolíků délky 0,3m a průměru 20mm. 

 

9. Kontrola pažení 

Dle ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

Kontrolu provádí:       HSV 

Kontrolujeme:  

Pažnice 

- Dodávané množství pažnic, geometrické rozměry srovnáním dodacího listu 

s objednacím. Dále kontrolujeme nepoškozenost a čistotu, jednotlivé pažnice musí 

být hladké, bez výstupků a bez jakýchkoliv zbytků betonu. 

 

Bentonitová suspenze 

- U bentonitové suspenze kontrolujeme její množství a parametry, a to objemovou 

hmotnost, obsah písku, viskozitu, filtraci, pH a tloušťku filtračního koláče.  
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- Objemovou hmotnost měříme po promíchání suspenze na přesných vahách 

hustoměrem. 

- Obsah písku měříme přístrojem OT-2, Lysenkova nádoba, kdy do odměrného válce 

nalijeme 50ml suspenze, doplníme vodou do 500ml a po 1 minutě odečteme 

množství písku. 

- Viskozitu například přístrojem Marsh SPV-5, kdy měříme čas průtoku suspenze 

nálevkou s trubičkou. 

- Filtraci měříme například přístrojem Baroid-FANN, kdy měříme množství volné vody 

v 250ml suspenze uvolňující se přetlakem 0,7MPa za jednotku času. 

- Tloušťku filtračního koláče měříme například přístrojem Baroid-FANN, kdy po měření 

filtrace změříme tloušťku koláče ulpělého na filtračním papíře. 

- pH měříme indikačním papírkem, kdy jej zvlhčený suspenzí opláchneme vodou a 

porovnáme se stupnicí pH. 

 

10. Kontrola dna výkopové jámy-podmínky pojezdu vrtné soupravy 

Dle ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

Kontrolu provádí: HSV, S 

Kontrolujeme: 

- Zhutnění pilotovací roviny, minimální pevnost 45MPa, provedení tlakové zkoušky, 

vyhotovení protokolu o zkoušce. 

 

11. Odvodnění výkopu 

Dle potřeby nebo PD 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

Kontrolujeme:  

- nutnost odvodnění výkopu drenážemi pod nebo dočasně umístěnými čerpadly v době 

provádění zemních prací. 

 

12. Kontrola provádění vrtů 

Dle ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

Kontrolu provádí:      vrtmistr, HSV 

Kontrolujeme:  

- Svislost vrtacího zařízení vodováhou, kterou přikládáme na plášť hydraulického 

motoru ve dvou na sebe kolmých směrech. Kontrolujeme dle potřeby, nejméně po 

odvrtu 1m vrtu. Dále kontrolujeme pohledem zavalování vrtu, vznik kavern, čistotu 

dna, průsak podzemní vody a její případné čerpání.  
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- Mezní odchylka osy vrtu vzhledem k projektové dokumentaci smí být nejvýše 0,05xd, 

případně 5% nejmenší délky vrtu, nejvýše však 100mm.  

- Svislost vrtu – dovolená vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu. 

Odchylka osy pilot ve vodorovném směru je +/-15mm. Toto platí i u hloubení piloty 

drapákem. 

- Při provádění pilot metodou CFA se kontroluje svislost vrtacího zařízení stejným 

způsobem průběžně dle potřeby. Celý výrobní postup je elektronicky monitorován. 

 

6.3.3. Výstupní kontroly: 

13. Inženýrsko-geologický průzkum 

Dle ČSN 73 3050-ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

Kontrolu provádí:      HSV, TDI 

Kontrolujeme: 

- těženou zeminu a porovnáváme ji s předpoklady provedeného inženýrsko-

geologického průzkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. V případě jakýchkoli 

pochybností sjednáme nápravu povoláním geologa, který zhodnotí situaci a případně 

navrhne nápravná opatření. O těchto případných zjištěných odlišnostech a 

nápravných opatřeních musíme provést zápis do stavebního deníku, případně i 

nechat vyhotovit zvláštní protokol inženýrsko-geologickou firmou 

 

14. Kontrola osazení výztuže 

Dle ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Kontrolu provádí:        HSV 

 

Kontrolujeme: 

- svislost armokoše při usazování do vrtu, aby neodíral jeho stěny. Kontrolujeme 

správnost polohy armokošů, kde je dovolená odchylka ve vodorovném směru +/- 

30mm. 

- Při osazování prefabrikovaných pilot do vrtů se řídíme stejnými zásadami. 

 

15. Kontrola provádění betonáže 

Dle ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení 
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ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost 

ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu 

Kontrolu provádí:        HSV, PSV, TDI 

Kontrolujeme: 

- S betonováním se musí začít nejdéle do 8 hodin od vyvrtání vrtu. Kontrolujeme 

klimatické podmínky při betonáži. Betonáž bude probíhat v rozmezí teplot 5-25°C. 

Teplota betonu před uložením musí být +10°C. Kontrolujeme použití betonážní 

popřípadě sypákové roury v případě betonáže vrtu kam proniká podzemní voda. 

Kontrolujeme plynulost betonáže, maximální výšku shozu do roury, jakost betonové 

směsi, znečištění betonu zeminou a dosaženou výškovou úroveň hlavy piloty. 

- Kontrola tuhnutí betonu měřením penetračního odporu dle ČSN 73 1332 

- Kvalita betonu musí odpovídat:  Kontroluje se z dodacího listu množství betonové 

směsi, čas výroby, čas dodání a její specifikace (stupeň prostředí, konzistence, 

přísady, rychlost nárůstu pevnosti) z označení.  

- Doba transportu: 0-25°C =>90min, t<0°C =>45min, t>25°C =>45min. 

- Zkouška Konzistence – Sednutí kužele dle ČSN EN 12350-1 z počátku výroby 

z každého autodomíchávače, postupně z každého třetího a musí být minimálně 190-

210mm +/- 20mm. Případně je použita zkouška VeBe dle ČSN EN 12350-3, Stupeň 

zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 či Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5. Jeden 

z těchto postupů však musí být aplikován. Odeberou se zkušební vzorky pro pozdější 

zkoušky krychelné pevnosti betonu v tlaku. Zkušební vzorek se odebere přibližně po 

0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Toto množství 

se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se (vibrátor, vibrační 

stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým 

druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v 

prostředí o teplotě cca 20°C±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné 

zabránit otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20°C± 

2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 

20°C±2°C. 

 

16. Ošetřování mladého betonu 

Dle ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Kontrolu provádí:      HSV, PSV 

Kontrolujeme: 
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- Po odbednění je nutné mladý beton ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu 

hydratačního tepla, tj. minimálně 12 hodin, za předpokladu, že doba tuhnutí není delší 

než 5 hodin a teplota povrchu betonu se rovná nebo je větší než 5°C. Při snížení 

teplot pod hranici danou technologickým předpisem (5°C), je nutno beton udržovat v 

nejméně minimální teplotě. Toho dosáhneme použitím vytápěných stanů nebo 

překrytím fólií. Při vyhřívání betonu však nesmí docházet k vysušování jeho povrchu, 

tomu bude zabráněno ošetřením přípravkem (Novapor) nebo případně vlhčením. Při 

vlhčení povrchu je nutné dbát na to, aby teplota vody byla nad +5°C a teplota 

okolního prostředí také minimálně +5°C. 

 

17. Kontrola provedení pilot 

Dle ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 1002 Pilotové základy 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

Kontrolu provádí:      HSV, G 

Kontrolujeme: 

-  výškové i směrové odchylky skutečného provedení pilot oproti projektu pomocí 

geodetického zaměření, kdy výztuž musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle 

projektové dokumentace +100mm a -50mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných 

prutů s odchylkou maximálně +/-30mm. Osa zhlaví piloty musí být +/-25mm od 

projektované osy. Dále kontrolujeme správné začištění hlavy piloty a pevnost betonu 

na dříve odebraných vzorcích. Kontrolujeme i zhutnění betonu v pilotě ultrazvukem, 

kdy zjistíme dutiny a případné trhliny v pilotě. 

 

18. Zatěžovací zkoušky 

Dle ČSN 73 1002 Pilotové základy  

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

Kontrolu provádí:       HSV, S 

Kontrolujeme: 

- U statických zatěžovacích zkoušek kontrolujeme vyvozením zatížení hydraulickými 

lisy sedání zhotovené piloty a u dynamických zatěžovacích zkoušek pak měříme 

kmity, které snímáme v úrovni hlavy piloty při úderu břemene. Kvalitu piloty 

vyhodnotíme podle frekvence a amplitudy vzniklých kmitů. Výsledkem zatěžovacích 

zkoušek je protokol o jejich provedení.  
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Zde uvedená rizika se týkají pracovníků firmy provádějící speciální zakládání na výše 

zmíněné stavbě a stejně tak i pracovníků ostatních profesí a firem pohybujících se na této 

stavbě. Při pracovních činnostech je používáno vrtné soupravy, nákladních aut, kolového 

nakladače, dozeru, pásového rypadla a autojeřábu. Při práci těchto strojů, se na staveništi 

vyskytuje zvýšené riziko úrazu. Proto je nutné, aby stroje obsluhovali kvalifikovaní pracovníci 

a aby bylo ve zvýšené míře kontrolováno dodržování BOZP.  

7.1. Rizika p ři obsluze stroj ů: 

Vrtná souprava 

1) Přimáčknutí osob převrácením vrtné soupravy 

2) Sklouznutí vrtné soupravy 

3) Přimáčknutí nebo přejetí osoby chybou obsluhy stroje 

4) Poranění osob uvolněnou částí vrtné soupravy 

5) Poranění elektrickým proudem při porušení podzemního kabelového vedení 

6) Poranění elektrickým proudem při kontaktu s neizolovaným nadzemním kabelovým 

vedením 

7) Poranění pohyblivými částmi stroje 

8) Poškození zdraví nadměrným hlukem 

9) Poškození zdraví dlouhodobým vdechováním výfukových plynů 

10) Požár vozidla 

Nákladní vozidla 

1) Přimáčknutí nebo přejetí osoby chybou řidiče vozidla 

2) Přimáčknutí nebo přejetí osoby sklouznutím vozidla nebo poruchou brzdného systému 

3) Poranění osoby při naklonění vozidla a následným pádem převáženého materiálu nebo 

nesprávně připevněným a uloženým nákladem 

4) Poranění pohyblivými částmi stroje 

5) Poškození zdraví nadměrným hlukem 

6) Poranění osoby nesprávnou manipulací s bočnicemi vozidla nebo jejich samovolným 

uvolněním 

7) Poškození zdraví dlouhodobým vdechováním výfukových plynů  

8) Požár vozidla 
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Autoje řáb 

1) Zranění osob pohybujících se v blízkosti přepravovaného břemene jeho setrvačností 

2) Zranění osob uvolněním a pádem břemene  

3) Poranění pohyblivými částmi stroje 

4) Zranění osob zřícením jeřábu 

5) Zranění osob přetrženými vázacími prvky 

6) Přimáčknutí nebo přejetí osoby chybou řidiče vozidla 

7) Poškození zdraví nadměrným hlukem 

8) Přimáčknutí nebo přejetí osoby sklouznutím vozidla nebo poruchou brzdného systému 

9) Poškození zdraví dlouhodobým vdechováním výfukových plynů  

10) Požár vozidla 

Dozer 

1) Přimáčknutí nebo přejetí osoby chybou řidiče vozidla 

2) Přimáčknutí nebo přejetí osoby sklouznutím vozidla nebo poruchou brzdného systému 

3) Poranění pohyblivými částmi stroje 

4) Poškození zdraví nadměrným hlukem 

5) Poranění vymrštěným předmětem 

6) Poranění elektrickým proudem při porušení podzemního kabelového vedení 

Pásové rypadlo 

1) Přimáčknutí nebo přejetí osoby chybou řidiče vozidla 

2) Přimáčknutí nebo přejetí osoby sklouznutím vozidla nebo poruchou brzdného systému 

3) Zranění osoby padajícím materiálem z lopaty  

4) Poranění pohyblivými částmi stroje 

5) Poškození zdraví nadměrným hlukem 

6) Zranění osoby při poruše příslušenství nakladače nebo chybnou obsluhou 

7) Zranění osoby ramenem rypadla 

8) Poškození zdraví dlouhodobým vdechováním výfukových plynů  

9) Požár vozidla 
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Kolový naklada č 

1) Přimáčknutí nebo přejetí osoby chybou řidiče vozidla 

2) Přimáčknutí nebo přejetí osoby sklouznutím vozidla nebo poruchou brzdného systému 

3) Zranění osoby padajícím materiálem z lopaty  

4) Zranění osoby při poruše příslušenství nakladače nebo chybnou obsluhou 

5) Zranění osoby ramenem nakladače 

6) Poškození zdraví nadměrným hlukem 

7) Poškození zdraví dlouhodobým vdechováním výfukových plynů  

8) Požár vozidla 

7.2. Rizika p ři pohybu osob na staveništi: 

Pohyb pracovník ů na staveništi 

1) Přejetí nebo přimáčknutí strojem 

2) Poranění pohyblivými částmi stroje 

3) Pád do výkopu, z výšky, ze žebříku 

4) Pád na rovině, uklouznutí, zakopnutí o nerovnost terénu 

5) Poškození zdraví dlouhodobým vdechováním výfukových plynů  

6) Poranění dotykem s horkým povrchem 

7) Poškození zdraví nadměrným hlukem 

8) Poranění padajícím nebo vymrštěným předmětem 

9) Zranění osob pohybujících se v blízkosti přepravovaného břemene jeho setrvačností 

10) Zranění osob uvolněním a pádem břemene  

11) Úraz el. proudem 

12) Zavalení sesuvem stěny výkopu 
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8.1. PILOTA 

Tyčový prvek, používaný jako základová konstrukce v nedostatečně únosných 

zeminách, nebo v případech, kdy konvenční zakládání je neekonomické nebo těžko 

proveditelné. V české republice se z 90% provádí piloty Vrtané. Průměry mohou být 300-

3000mm. Piloty s menším průměrem se nazývají mikropiloty. Piloty s větším průměrem 

postrádají praktický, ekonomický i funkční smysl. 

 
8-1. Schéma pilot [10] 

A - piloty vetknuté, B - piloty plovoucí (1 - základový překlad, 2 - dno stavební jámy 

pro vrtání pilot, 3 - pilota opřená, 4 - pilota plovoucí, 5 - neúnosná zemina, 6 - únosná 

zemina) 

8.1.1. Dělení dle zna čení 

Piloty mohou být označovány jako samostatné, skupinové nebo jako pilotové stěny.  

Samostatné se nijak staticky neovlivňují, jejich vzdálenost mezi sebou je větší než 

šestinásobek jejich průměru.  

Skupinové jsou ty, které jsou od sebe vzdáleny maximálně 2.5 násobek průměru, 

minimálně však 700mm.  

Pilotové stěny vytváří nepropustnou pažící konstrukci a mohou se částečně 

překrývat. 
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8.1.2. Dělení dle technologie:  

Rotačně náběrové vrtání 

Provádí se přerušovaným vrtáním a vyprazdňováním vrtných nástrojů. 

Vyprazdňování se provádí jejich vytažením a vysypáním odstředivou silou mimo vrt. Postup 

se cyklicky opakuje. 

Vrtání s pr ůběžným vrtákem CFA 

Vrták na celou délku vrtu, středem vrtu je vedena roura pro přívod betonové směsi na 

dno vrtu, která je opatřena zátkou upevněnou do započetí betonáže bránící vniknutí zeminy 

do betonovací roury. Pažení vrtu tvoří zemina v závitech vrtáku. Po vyvrtání na požadovanou 

úroveň se začne vrták vytahovat a zároveň se do vrtu zavádí betonová směs vytvářející na 

zeminu dostatečný tlak, aby nedošlo k zavalení vrtu. Armokoš se do vrtu zavádí až po 

vytažení vrtáku zatlačením do čerstvé betonové směsi a hlava piloty se vždy přebetonuje. 

Vrtné nástroje:  

Korunky, spirály, vrtné hrnce (šapy) – pro nesoudržné zeminy 

8.1.3. Dělení dle druhu pažení:  

Ocelovými výpažnicemi 

Pažení ocelovými jednoplášťovými výpažnicemi. Mohou být jednotlivé i napojitelné. 

Pata pažnice má řeznou korunku, která nemá přesahovat průměr piloty o více než 20mm a 

musí postupovat v předstihu před  vrtákem tak, aby nedocházelo k vytváření dutých komor 

v nesoudržném podloží. Jsou-li výpažnice složeny z více dílců, je nutné aby spoje 

nevyčnívali přes obrys výpažnice a byly schopny přenášet dynamické zatížení od zarážení 

výpažnice.   

Jílovou suspenzí 

Vyrábí se ze směsi vody, bentonitického jílu, sody pro natrifikaci bentonitu, 

stabilizátoru, ztekucovacích přísad dle návrhu laboratoře. Směrodatně vlastnosti suspenze 

jsou objemová hmotnost, obsah písku, viskozita, filtrace, pH a tloušťka filtračního koláče. 

Doporučuje se bentonitovou směs před použitím ve vrtu pro jeho zrání 24 hodin skladovat při 

neustálém míchání a čerpání. 
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Systém CFA 

Systém sám o sobě paží stěny vrtu ponecháním zeminy v závitech vrtáku. 

Vytahování probíhá za pootáčení vrtáku ve směru těžení a při vhánění betonu do vrtu pod 

dostatečným tlakem. 

8.2. BETON 

Minimální třída C20/25 

Konzistence S3-S4 

Minimální obsah cementu dle ČSN EN 1536 

Teploty: 

Optimální teploty pro ukládání betonové směsi jsou 15-25°C. Při vyšších teplotách je 

nutno zamezit odpařování vody z betonu jeho zakrytím vlhkými tkaninami nebo folií. Při 

betonáži, kdy je teplota vzduchu nižší než 5°C, je nutno v betonárce do betonu přidávat 

teplou vodu popř. zvýšit obsah cementu/použít kvalitnější cement o jednu třídu, nebo přidat 

plastifikátory urychlující hydrataci a následné tuhnutí betonu. Řidiči autodomíchávačů sníží 

za teplot pod 5°C otáčky bubnu na minimum, aby nedocházelo k ochlazování betonové 

směsi o povrch bubnu. Při průměrných teplotách pod -10°C bude betonáž odložena.  

Betonáž: 

Do sucha 

Betonáž se provádí sypákovými rourami o průměru min. 8 x největší frakce kameniva 

tak, aby nedocházelo k rozmísení betonové směsi o armokoše nebo o stěny vrtu. 

Pod vodou nebo pažící suspenzí 

Betonáž se provádí taktéž sypákovou rourou o průměru min. 150mm nebo 6 x 

největší frakce kameniva. Trouba musí mít vodotěsné spoje a musí být shora zkracovatelná.  
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8.3. OCEL 

Třída oceli dle návrhu 

8.3.1. Ochrana pilot proti korozi:  

Primární: 

Vhodný návrh vlastností betonové směsi, dostatečné krytí výztuže.  

Sekundární 

Impregnační nátěry, hmoty, izolační folie (u folie je též potřeba posoudit na ochranu 

před vlivem bludných proudů) 

 

8.4. PROVÁDĚNÍ STŘÍKANÉHO BETONU 

8.4.1. Technologie    

strojní nanášení betonu na libovolný povrch suchým nebo mokrým způsobem. 

Sestava pro stříkaný beton se skládá z kompresoru/čerpadla, dopravního potrubí a trysky. 

Využití této technologie je především ve výrobě pažících stěn, nástřiku stěn pro vytvoření 

podkladní vrstvy pod hydroizolace, vyztužování stávajících konstrukcí zřízením podpěrného 

obalu, stabilizaci svahů a stěn tunelů. 

8.4.2. Příprava povrchu 

Povrch by měl být čistý, pro dokonalé přilnutí betonové směsi. Očištění se provede 

tlakovou vodou, která zároveň podklad navlhčí, aby neodebíral vlhkost betonové směsi. 

Volně stékající nebo prosakující voda je nežádoucí, zabrání přilnutí betonu a proto je nutné 

místa, kde voda vytéká, dokonale utěsnit. Při nanášení betonu na měkké podklady, se 

doporučuje udělat první vrstvu do tloušťky 15mm a po jejím zatuhnutí nanášet ostatní vrstvy 

dle potřeby.  
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8.4.3. Kamenivo 

Doporučená křivka zrnitosti: 

 
8-2 Doporučená křivka zrnitosti [11] 

Pokud jsou všechny frakce menší 4mm jedná se o stříkanou cementovou maltu, 

pokud se nacházejí ve směsi i větší frakce, mluvíme o stříkaném betonu.  

8.4.4. Armování 

Šířka ok min 100mm, při menším rastru se zvyšuje odraz kameniva. Doporučuje se 

též provést první tenkou vrstvu nástřiku pro lepší přilnutí vrstev dalších. Při nanášení betonu 

na dvě vrstvy sítí je vhodné udělat nanesení směsi pouze na první síť a až poté upevnit síť 

druhou a nanášet další vrstvu. 

8.4.5. Vzdálenost a úhel trysky od povrchu 

Ideální je cca 1m. Při zvětšení nebo zmenšení vzdálenosti se zvyšuje množství 

odpadu, který spadne na zem. Vzdálenost ovlivňuje např. frakce kameniva (čím vyšší, tím 

větší vzdálenost) a též tlak a rychlost stříkané betonové směsi (čím vyšší, tím větší 

vzdálenost). Úhel trysky vůči povrchu je ideální 90°. Jeho změna opět ovlivňuje množství 

odraženého kameniva a tím i odpadu, který nemá celkově činit více než 10-15% u stěn 

kolmých a 25-30% u stropů. Odpad se nesmí k dalšímu stříkání opětovně použít, degradoval 

by pevnost nastříkaného materiálu až o 20%. 
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8.4.6. Suchý zp ůsob 

Technologie spočívá v dopravě suché směsi pneumatickými čerpadly a vlhčení až 

v místě nástřiku. Směs obsahuje urychlující přísadu tuhnutí. 

Výhody:  

Díky velké rychlosti přepravovaného materiálu (30m/s) se nastříkaná směs dokonale zhutní. 

- Lze nanášet 15-20cm silnou vrstvu 

- Maximální vzdálenosti jsou: vodorovná 300m, svislá 100m 

- Nižší tlaky a průřezy potrubí (0,6 MPa a max 50mm) 

- Bez nutnosti čištění zařízení mezi pracovními cykly. 

- Jednodušší strojní zařízení 

Nevýhody: 

- Prašnost  

- Odraz materiálu daný vysokými úsťovými rychlostmi u stříkací pistole 

- Vlhkost směsi koriguje obsluha u pistole 

8.4.7. Mokrý zp ůsob 

Technologie spočívá v dopravě mokré směsi už od čerpadla betonu hadicemi až 

k místu zpracování. Urychlení směsi pro stříkání ve stříkací trysce tlakem vzduchu. 

Výhody:  

- Není prašná 

- Přesnější dávkování vody a tím i optimálnější vodní součinitel dle potřeby 

Nevýhody: 

- Nižší rychlost u trysky – nižší zhutnění nastříkané směsi – nižší pevnost  

- Jednotlivé vrstvy max 5cm tlusté. Při požadavku větších tlouštěk nutno nanášet více 

vrstev po zavadnutí 

- Obtížné přerušení výrobního procesu. Po delší přestávce nutno celou soustavu 

vyčistit. 

- Robustnost dopravní soustavy, složitost zřízení 
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1. ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla vypracována se záměrem návrhu kompletního 

technologického postupu provádění prací při technologické etapě zajišťující pažení stavební 

jámy pro výstavbu hotelu, navržení všech potřebných mechanismů, propočet nákladnosti 

etapy a návrhu takových kroků, které jsou nezbytné k dodržení bezpečnosti práce na stavbě. 

Důraz byl kladen na co nejjednodušší proveditelnost a ekonomičnost výstavby s přihlédnutím 

k místním podmínkám a možnostem staveniště.  

Navržená doba provádění technologické etapy je 23 týdnů, což odpovídá náročnosti 

a podmínkám na staveništi, dané geologickým profilem, objemem výkopových prací a 

množství prováděných pilot. 

Kalkulovaná cena za provedení opěrných stěn je 5 986 044, 20,- Kč. Náklady na 

etapu byly počítány v cenové úrovni RTS 12/I. Výkaz výměr se nachází v příloze.  

Cíle bakalářské práce byly splněny. Vypracované části odpovídají požadavkům 

zadání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       66 
 

2. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích  

Příloha 1 – požadavky na zajištění staveniště 

Příloha 2 – bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí n a staveništi 

Příloha 3 – zásady na organizaci práce a pracovní postupy 

NV 362/ 2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce 

Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

NV 378/2001 Sb. – bližší požadavky na běžný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

Projektová dokumentace firmy PD Servis s.r.o. – výkres rozmístění pilot a výkopů 

Geologický profil staveniště 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

ČSN EN 791 – vrtné soupravy – bezpečnost 

ČSN EN 996 – Souprava pro pilotovací práce 

ČSN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – stroje pro zemní práce 

ČSN EN 474-11 stroje pro zemní práci – bezpečnost 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů) 

ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí (7.1988) 

ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 - ČSN 73 6133 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září 2010 

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců, únor 1994 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 

ČSN EN 12350-1-7 Zkouška čerstvého betonu – Části 1-7, říjen 2010¨ 



                                                                       67 
 

ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, duben 2011 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:přesnost 

osazení, prosinec 1992 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, duben 1995 

ČSN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006 

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu, září 1976 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 73 2028 Voda pro výrobu betonu, červen 2003 

http://www.zakladani.cz/cz/pazeni-stavebnich-jam-zaporove-pazeni 

http://www.zakladani.cz/cz/piloty 

http://www.topgeo.cz/cs/katalog/strojni-park/vrtne-soupravy/vrtne-soupravy-pro-

velkoprofilove-vrtani 

http://www.hornictvi.info/prirucka/geotech/geotech.htm 

http://www.nosreti-doprava.cz/img/dopravni_technika/katalog.pdf 

http://adjesenik.cz/odkaz3.html 

http://www.ita-aites.cz/files/SB_zasady.pdf 

www.filamos.cz/portal 

http://www.tbg-metrostav.cz/produkty/betony-dle-csn-en-206-1/ 

 

Obrázky 

[1] http://www.liebherr.com/EM/en-GB/region-%28europe%29/products_em.wfw/id-1133-

0/measure-metric 

[2]     http://www.bauer.de/en/bma/products/drilling_rigs/bg_series/bg15h_bt40.html 

[3]     http://www.terramet.cz/hydraulicka-pasova-rypadla/jcb-js-160-nlc-lc 

[4]     http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-ad-20/ad-20-tatra.html 

[5]     http://www.schwing.cz/cs/produkty/autodomichavace/light_line/ 

[6]     http://www.armyvehicles.dk/man33464.htm 

[7]     http://adjesenik.cz/odkaz_MB-naves-foto1.html 

[8]     http://www.terramet.cz/rypadlo-nakladace/jcb-4cx-eco 

[9] http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/6x6-

tristranny-sklapec/ 

[10]   http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos40.php 

[11]   http://www.ita-aites.cz/files/SB_zasady.pdf 

 

 



                                                                       68 
 

3. PŘÍLOHY 

P1. Tabulka 1. : Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty 

P2. Výkaz výměr 

P3. Bilance zdrojů osob 

P4. Časový plán 

P5. Protokol o vrtané pilotě 

P6. Výkres 1. : Zařízení staveniště 

P7. Výkres 2. : Situace stavby 

P8. Výkres 3. : Pojezd dozeru, skrývka ornice 

P9. Výkres 4. : Pojezd rypadla, výkop jámy 

 


