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EVROPSKÁ
KONFERENCE SMGE
25.–28. srpna

2003
Aktuální fotoreportáž z místa konání konference
a z některých míst, kde proběhly technické exkurze.

Probíhající jednání v hlavním sále Kongresového centra

Zastávka technické exkurze è. 3 na stavbì Andìl Park

2

Ve dnech 25.–28. 8. 2003 hostila Praha XIII.
konferenci mechaniky zemin a zakládání
staveb. Tuto událost lze významem připodobnit
k jakýmsi geotechnickým olympijským hrám,
a tak je pochopitelné, že konferenci byla ze
strany nejen Zakládání staveb, a. s., ale
především ze strany organizačního výboru
konference věnována maximální péče ve
stádiu příprav i během jejího konání. V naší
fotoreportáži přinášíme první pohled do
prostor, kde se konference konala a snímky
z některých míst, kde probíhaly technické
exkurse. Evropská konference mechaniky
zemin a zakládání staveb byla natolik
významnou událostí, že jí bude věnován
odpovídající prostor v příštím čísle vydání
časopisu Zakládání.

Výklad o rekonstrukci historických staveb na Smetanovì nábøeí v Praze,
technická exkurze è. 3

č a s o p i s
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Konference se zúèastnilo mnoho firem z oboru geotechniky
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HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ NA VRTANÝCH
PILOTÁCH
IV. mezinárodní geotechnický semináø
v belgickém Ghentu

Èlánek shrnuje zkuenosti a poznatky z IV. mezinárodního
geotechnického semináøe BAP IV vìnovaného vrtaným a roubovým
pilotám, který se konal letos v èervnu v belgickém Ghentu. Tyto
semináøe mají ji tradici a konají se s pìtiletou periodou od roku
1988. Na semináøi je pøedstavena vdy evropská a zøejmì i svìtová
pièka v oblasti technologie výroby, konstrukce a návrhu vrtaných
a roubových pilot, pøièem zvlátní dùraz je kladen zejména na
praktické zkuenosti.
Ve dnech 2. 4. èervna 2003 se v belgickém
Ghentu konal v poøadí ji ètvrtý mezinárodní
geotechnický semináø Deep Foundation on Bored
and Auger Piles  Hlubinné zakládání na vrtaných
pilotách a pilotách provádìných prùbìným
nekem (CFA). Semináø poøádala Technická
univerzita Ghent  oddìlení mechaniky zemin pod
vedením prof. W. F. van Impeho. První semináø
nazvaný BAP I se konal v r. 1988, dalí vdy
v pìtiletém cyklu, tedy v letech 1993 (BAP II),
1998 (BAP III) a 2003 (BAP IV). Kromì toho byl
stejnými organizátory poøádán v roce 1997
v Bruselu evropský semináø Design of Axially
Loaded Piles  European Practice, o nìm byla
podána obsáhlá informace v èasopise
Geotechnika, roèníky 19982000. Mezinárodní
semináøe BAP mají tedy ji tradici a shrnují vdy

Pøedsálí s probíhající výstavou geotechnických firem
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v pìtiletém cyklu poslední poznatky v oboru
hlubinného zakládání staveb, jen je nám blízký,
nebo vrtané piloty a piloty CFA jsou
nejrozíøenìjím typem hlubinných základù v naí
republice. Semináøe se zúèastnilo celkem 86
odborníkù z mnoha zemí celého svìta: Austrálie
(1), Belgie (26), Brazílie (3), Èeská republika (1),
Chorvatsko (2), Egypt (7), Estonsko (2), Francie
(2), Itálie (11), Japonsko (8), Mexiko (2), Nìmecko
(2), Nizozemí (2), Polsko (2), Portugalsko (2),
Slovenská republika (1), Jihoafrická republika (1),
Rakousko (1), panìlsko (2), Thajsko (1), USA (4)
a Velká Británie (3).
Semináø se konal v pøíjemném prostøedí auly
Technické univerzity Ghent, v pøedsálí byla výstava
firem zabývajících se výrobou vrtných souprav

a náøadí pro vrtané piloty, realizaèních firem, firem
zabývajících se monitoringem a kontrolou
provádìní pilot a firem poskytujících programové
vybavení pro návrh hlubinných základù.

Hlavní témata semináøe
Pro letoní semináø byla vypsána následující
témata:
! Vlastnosti vrtaných pilot, jejich únosnost
a sedání stanovené z polních zkouek;
! Výzkum versus profesionální praxe v technologii provádìní a vývoji vrtaných a nekových
pilot;
! Zkuenosti z monitoringu v prùbìhu realizace
a vztah monitoringu a návrhové praxe;
! Relevantní vlastnosti základových pùd
stanovené laboratorními a polními zkoukami ve
vztahu k návrhu vrtaných pilot;
! Zkuenosti s návrhem vrtaných a roubových
pilot zatíených seismickým a dynamickým
zatíením;
! Mezinárodní normy versus Eurokód 7 pro
vrtané a roubové piloty;
! Pøíèné zatíení vrtaných a roubových pilot;
! Praktické zkuenosti s provádìním a kontrolou
kvality vrtaných a roubových pilot.
Ve sborníku vydaném nizozemským
vydavatelstvím odborné literatury Millpress bylo
publikováno celkem 45 pøíspìvkù rozdìlených do
esti tematických pøednáek a pìti odborných
sekcí. Semináø byl organizován velmi pracovnì:
jednání v kadé sekci uvedla tematická pøednáka,
na ní navazovala prezentace nejvýe dvou
vybraných pøíspìvkù, a následovala panelová
diskuse, kterou uvedl vedoucí sekce. Tyto diskuse
byly mimoøádnì zajímavé a ivé, nebo pøi nich
byly probrány zkuenosti prakticky z celého svìta,
pøièem, jak se ukázalo, není shoda ve vech
názorech.
Úvodní lekci k První sekci pøednesl prof.
J. Martinez v zastoupení nepøítomného prof.
G. Springalla na téma Mexické zkuenosti
s vrtanými pilotami. Pøednáka se týkala
pøedevím aglomerace Mexico City, kde zvlátì
v posledních 30 letech významnì vzrostl podíl
staveb zakládaných na dlouhých vrtaných pilotách,
a to zvlátì v zónì II (pøechodové) a zónì III
(kopcovité), do nich se mìsto roziøuje. Pùvodní
mìsto bylo zaloeno v oblasti jezera Texcoco, kde
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základovou pùdu tvoøí velmi stlaèitelné vulkanické
jíly. Aztécké stavby v této oblasti byly zakládány
v bainách a vyznaèovaly se mimoøádným sedáním
dosahujícím a 15 m, tudí napø. pyramidy byly
postupnì nastavovány a o 6 poschodí v závislosti
na sedání. Po ovládnutí území panìly v r. 1521
byly tyto stavby streny a pouity jako zásyp
v bainaté oblasti (!). Souèasnì zapoèala tìba
pyroklastických hornin na západì, kde vzniklo
mnoho dolù, z nich pochází stavební materiál 
kámen tenzontle pouívaný panìly pro novou
výstavbu. Prakticky neøízená exploatace tìchto
hornin skonèila v 50. letech minulého století
a zùstaly po ní doly a podzemní prostory
o hloubkách a 100 m, o nich vesmìs neexistují
ádné mapy. Od konce 19. století je v centrální
oblasti mìsta intenzivnì èerpána podzemní voda,
take napø. v souèasné dobì se èerpá z celkem
1500 studní dohromady 65 m3/s. Intenzivní
èerpání podzemní vody má za následek výrazné
sedání oblasti, které napø. v 50. letech minulého
století dosahovalo velikosti 500 mm/rok, pøièem
za asi 100 let èerpání vody sedly nìkteré èásti
mìsta a o 10 m. Hlubinné zakládání staveb
v centrální mìstské èásti se tedy ukázalo jako
neúspìné, stávající stavby jsou lehké, nízkopodlaní a vyznaèují se znaènými poruchami.
V pøechodové zónì mìsta, kde èerpání vody není
intenzivní a kolísání její hladiny je pod dohledem,
je zakládání staveb pomocí vrtaných pilot hlavní
pouívanou metodou. Pøíkladem je zakládání
budovy Torre Mayor, je je svojí výkou 226 m
nejvyí budovou v Mexiku. Má 55 nadzemních
podlaí, 4 podlaí podzemní a je zaloena na
podpilotované základové desce rozmìrù 80x80 m
v hloubce 16 m pod okolním terénem. Do hloubky
32 m se na staveniti nacházejí jíly, je jsou zvlátì
svrchu silnì stlaèitelné, podloí je tvoøeno velmi
ulehlými písky. Stavba je zaloena na 250 vrtaných
pilotách prùmìrù 1,0 a 1,5 m s patami v hloubce
46 m, tj. vetknutými do ulehlých pískù na délku
kolem 30 m. Na staveniti byly provedeny dvì
zatìovací zkouky na modelových pilotách
prùmìru 0,60 m, je byly instrumentovány
Osterbergovými èidly a umonily mìøit prùbìh
normálních napìtí v døíku. Systémové piloty byly
vrtány rotaènì-nábìrovým zpùsobem pod
ochranou jílové paicí suspenze. V západní
kopcovité zónì je vyuití vrtaných pilot a pilot CFA
velmi rozsáhlé, nebo zde nejsou problémy se
silnì stlaèitelnými jezerními jíly a èerpáním
podzemní vody. Kadá stavba zde vak pøedstavuje
znaèné riziko, a to zvlátì v dùsledku existence
starých oputìných dolù po tìbì stavebního
kamene, je jsou v nìkterých pøípadech zavaleny,
jindy vytváøejí velké podzemní nevyplnìné
prostory. Je zde tedy kladen velký dùraz na
dostateèný a rozsáhlý geotechnický prùzkum.
Druhá sekce byla uvedena pøednákou M. Bustamantea na téma Monitoring výroby a zkouení vrtaných a roubových pilot. Autor 
známý odborník z francouzské Laboratoire Central
des Ponts et Chaussés pøednesl standardní pohled
na souèasný stav problematiky, pøièem bohuel
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nepøiel s ádnými novými poznatky. Zdùraznil
opìt, e provádìní statických zatìovacích zkouek
pilot má nezastupitelné místo v oblasti stanovení
jejich skuteèného chování, je nemùe být nahrazeno zkoukami dynamickými i statnamickými,
které mají pøedevím kvalitativní charakter. Uvedl
princip pouití vratných extenzometrù LCPC pro
instrumentaci pilot, který vak nedokumentoval
ádným skuteèným mìøením. V oblasti pilot CFA
se zabýval popisem monitorovacích zaøízení,
kterými jsou standardnì vybaveny vrtné soupravy
ve Francii a Velké Británii.
Pro prezentaci v této sekci byl vybrán pøíspìvek
autora tohoto èlánku: Design of axially loaded
bored single piles, jen byl následnì diskutován
v prùbìhu panelové diskuse.
Úvodní pøednáku tøetí sekce pronesl australský
prof. Poulos, dobøe známý i naim odborníkùm,
nebo je autorem prvních prací uveøejnìných v 70.
letech minulého století týkajících se
matematického vyjádøení skuteèného chování
vrtaných pilot. Jeho pøednáka nesla výstiný
název: Hlubinné zakládání  mùe budoucí
výzkum jetì asistovat výrobní praxi?
Odpovìdí bylo jednoznaèné: ano. Pøipomnìl, e
hlubinné zakládání staveb zahrnuje následující
aspekty: prùzkum základové pùdy, návrh
a výpoèet, provádìní, zkouení, monitoring,
sanaèní opatøení a rekonstrukce.
Výzkum v oblasti prùzkumných metod by mìl být
zamìøen více prakticky s ohledem na specifické
problémy pilotových základù tak, aby
minimalizoval geotechnická rizika zhotovitele pilot.
Jde pøedevím o dostateènou hloubku
prùzkumných dìl a zamìøení na relevantní
vlastnosti základových pùd vyuitelné pro návrh
pilot a odstranìní rutinních metod mechaniky
zemin, jejich1 )výsledky jsou pro tyto úèely zcela
nepouitelné . V oblasti návrhu a výpoèetních
metod lektor upozoròuje pøedevím na analýzu
podpilotovaných základových desek (piled raft),
je by mìla být verifikována mìøením na
skuteèných stavbách. Technologický výzkum by se
mìl soustøedit na vývoj úèinných zpùsobù èitìní
paty vrtu a na zvýení únosnosti paty i plátì
injektáemi. V oblasti zkouení vrtaných pilot
zaujímají pøední místo statické zatìovací zkouky
instrumentované, pøièem by mìly být sledovány
aspekty jejich dlouhodobého chování. Slibný je
té vývoj v oblasti zkouek statnamických.
Monitoring provádìní pilot se vyvíjí ruku v ruce
s rozvojem vrtné techniky  pøíkladem je
monitoring provádìní pilot CFA. Sanace a rekonstrukce pilot je otázkou budoucnosti a souvisí se
ivotností staveb na pilotových základech. Zde se
otevírá iroké pole pùsobnosti pro aplikovaný
výzkum. Prof. Poulos upozoròuje dále na efekty
vedlejího vyuití pilotových základù, co jsou
napø. energetické piloty navrhované v roce
1998 prof. Brandlem, je vytváøejí vhodné
prostøedí pro instalaci tepelných èerpadel, dále
pak vyuití velkoprùmìrových vrtù k øízení
deformací základové pùdy (sanace ikmé vìe
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v Pise) èi metoda removal of soil support
vyuívaná napø. v Austrálii apod.
Ètvrtá sekce byla vìnována tématu Návrh
podpilotovaných základù, vývoj a praktické
zkuenosti, pøièem úvodní pøednáku pronesl
prof. A. Mandolini z Neapolské univerzity. V úvodu
definoval pojem podpilotovaný základ, a to pomocí
koeficientu αPRdle vztahu:
= ∑ Qp,ip ,/Q
,
αPR
PR
i PR
PR
kde Qpp,i, ije únosnost i-té piloty v pilotovém základu,
QPR
je celková únosnost podpilotovaného základu.
PR
Je-li: αPR
= 0, jedná se o ploný základ (o záklaPR
dovou desku),
αPR
= 1, jedná se o skupinu pilot (vysoký rot), kde
PR
spojovací konstrukce není zaloena v únosné
základové pùdì,
0 < αPR
< 1, jedná se o podpilotovaný základ
PR
(piled raft), co je ve skuteènosti typický pøípad
skupinového pilotového základu.
Toto dìlení je typické pro koncept stanovení
únosnosti metodou CBD (capacity-based design),
která je pøijatelná pro pøípad podpilotovaných
základù s íøkou BRR < BR,crit
, pøièem mezní íøka
R, cri t
BR,crit
je
závislá
na
druhu
základové
pùdy, tuhosti
R, cri t
systému a velikosti sedání základu. To je pøípad
relativnì málo rozsáhlých základù mostních pilíøù
èi základových patek hal, kde B/L < 1 (pomìr íøky
podpilotovaného základu k délce pilot). Naopak
pro pøípady BRR > BR,crit
, kde souèasnì B/L > 1,
R, cri t
pøichází v úvahu pro stanovení únosnosti metoda
SBD (settlement-based design), vycházející
z deformací pilot a základové desky. To je ostatnì
typické pro rozsáhlé podpilotované základové
desky napø. pod polyfunkèními domy. Cenné byly
publikované výsledky mìøení deformací 69
italských staveb s podpilotovanými základy. Autor
souèasnì upozoròuje na potøebu vhodné volby
modelu základové pùdy pro pøípad matematického
modelování, kdy klasické pruné prostøedí
definované modulem prunosti a Poissonovým
èíslem vede k pøecenìní vzájemného ovlivòování
pilot ve skupinì, které je ve skuteènosti velmi
omezené. V závìru svého pøíspìvku shrnuje
praktické zásady pro návrh podpilotovaných
základù, nebo si je vìdom skuteènosti, e na
rozsáhlé matematické modelování není v projekèní
praxi dostatek èasu a prostøedkù.
Pátou sekci uvedl prof. Jamiolkowski
z Technické univerzity v Turínì pøednákou na
téma Parametry základové pùdy stanovené
na základì laboratorních a polních zkouek
vyuitelné pro návrh vrtaných pilot.
V souladu s obecným názorem dìlí parametry
základové pùdy do tøí skupin:
! parametry indexové, pouitelné pro popis
a klasifikaci zemin,
! stavové parametry vzorkù zemin získané
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z laboratorních zkouek (stabilitní - γ, φefef, cefef,
deformaèní  Eoed
, Edef
def atd.),
oed
! výsledky polních zkouek nepøímo zobrazující
stavové vlastnosti zemního masívu (CPT, CPTU,
SPT, MPT a z nich odvozené qcc, pIl, NSPT
).
SPT

Ve své rozsáhlé pøednáce ukazuje pøedevím, e
klasické stavové vlastnosti zemin získané
z laboratorních zkouek vzorkù zemin, jako jsou
zvlátì parametry pevnostní, nejsou vyuitelné pro
návrh pilotových základù, pøestoe mnoho (zvlátì
starých výpoètù tzv. mezní únosnosti) s nimi
poèítá, napø. známý výpoèet dle Caquot-Kérisela,
popø. výpoèet dle 1. mezního stavu podle
komentáøe k ÈSN 73 1002. Dùvodem je
pøedevím naprostá ignorance technologických
vlivù pøi instalaci pilot. Na tuto skuteènost
upozoròuje autor tohoto èlánku systematicky ji
více ne 25 let. Hlavní dùraz je tedy kladen na
polní zkouky, a to pøedevím na CPT (CPTU) 
statické penetraèní zkouky realizované na základì
jasného a známého popisu a zatøídìní zemin dle
výsledkù jádrových prùzkumných vrtù a dále
na zkouky MPT (presiometrické). Kvalitativnì
na podstatnì nií úrovni jsou pak dynamické
penetraèní zkouky vè. SPT, je nalézají výraznìjí
uplatnìní u pilot raených (displacement piles).
Znaèná èást pøíspìvku byla vìnována nástinu
korelace mezi výsledky CPT a tøením na pláti
pilot CFA. V této souvislosti je tøeba upozornit na
výzkum prof. Holeymana z Katolické univerzity
v Lovani, který se této problematice systematicky
vìnuje. Ostatnì spolu s F. De Cockem navrhli
zøízení evropské databanky relevantních výsledkù
vztahù mezi polními zkoukami zemin a chováním
pilot CFA, ATLA, OMEGA apod., nicménì jejich
snaha naráí na problematiku ochrany dat, je jsou
èasto majetkem investorù, kteøí ve skuteènosti tyto
zkouky financují, napø. v rámci svých
developerských projektù.
Koneènì está sekce byla vìnována
zkuenostem s vrtanými pilotami seismicky
zatíenými. Uvedl ji prof. Matsui z Ósacké
univerzity pøednákou Praktické zkuenosti
s vrtanými pilotami, je prodìlaly
zemìtøesení. Pøednáka byla vìnována
skuteèným pozorováním na pilotových základech
odkrytých po zemìtøesení v Kóbe v roce 1995,
s epicentrem v severní èásti ostrova Awaji, jeho
intenzita dosáhla stupnì 7,2 a pøi nìm zahynulo
více ne 6000 obyvatel hustì urbanizované
oblasti. Pøedchozí zkuenosti nebyly prakticky
ádné, nebo do té doby pøevládaly v Japonsku
elezobetonové prefabrikované raené piloty
rozmìrù 300/300 mm, je byly pøi pøedchozích
zemìtøeseních zcela znièeny (napø. pøi zemìtøesení
Niigata v roce 1964). Právì po tìchto zkuenostech se pøistoupilo k návrhu velkoprùmìrových
vrtaných pilot ve snaze získat tak podstatnì
odolnìjí základové prvky. Na tìchto vrtaných
pilotách byly zaloeny pøedevím dálnièní
a eleznièní mosty, je byly pøi zemìtøesení z vìtí
èásti zcela znièeny, a zùstala tak otázka prùzkumu
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jejich hlubinných základù. V zásadì bylo pouito
dvou prùzkumných metod pro inspekci vrtaných
pilot: prohlídka televizní kamerou sputìnou do
jádrového vrtu pilotou (BHTV) nebo nedestruktivní
test PIT (SIT). První metoda dává excelentní
výsledky, nicménì je drahá a èasovì nároèná,
navíc vznikají technické obtíe, napø. pøi
provrtávání deformovaných pilot. Druhá metoda je
levná, rychlá, nicménì málo pøesná a v nìkterých
pøípadech nejsou výsledky pouitelné, nebo
nemají ádnou vypovídací schopnost. Vzhledem
k obrovskému poètu inspekcí pilot byly obì
metody vzájemnì doplòovány a na základì
praktických zkueností se dospìlo k rozumným
závìrùm. Velkoprùmìrové piloty (∅ pøes 1,2 m)
pod mostními objekty byly relativnì málo
pokozeny, pøièem pokození pilot nebylo
zpùsobeno jejich svislými deformacemi, nýbr
výhradnì pøíèným zatíením vzniklým pøi
zemìtøesení. Odolnost pøísluného pilotového
základu byla pak v podstatì dána jeho tuhostí,
pøièem nejtypiètìjím pokozením byly inspekcí
ovìøené uzavøené trhliny v elezobetonových
pilotách, vznikající z jejich ohybu. V pøípadì
maloprofilových pilot (∅ asi do 700 mm)
pouívaných pro zakládání domù bylo pokození
výraznì vìtí, a to vdy v zónì ztekucených zemin,
které se v prùbìhu zemìtøesení vytvoøily
a zasahovaly do hloubky asi 5 m pod terénem.
Zde bylo zaznamenáno mnoho pøípadù zcela
znièených (pøetrených) pilot. V závislosti na
stupni pokození byly pro sanaci pilotových
základù poity následující metody:
! vybudování nové nadpilotové konstrukce
(patky, desky) spolu s event. pøidáním dalích
vrtaných pilot;
! vyuití metody tryskové injektáe (TI) pro
zlepení vlastností (pevnostních i deformaèních)
základové pùdy v zónì ztekucených zemin pod
základovou patkou2) ;
! vybudování ochranné obálky kolem
podpilotované základové patky pomocí pilotové
stìny, podzemní stìny nebo stìny ze sloupù TI,
zasahující do úrovnì únosných zemin;
! sanace trhlin ve vlastních velkoprùmìrových
pilotách, a to injektáí buï epoxydovými
pryskyøicemi, nebo suspenzí z mikromletých
cementù.
Úèinky zemìtøesení v Kóbe 1995 na pilotové
základy stavebních objektù vyvolaly potøebu
výzkumu chování tìchto pilot a pilotových skupin
pøi pøíèném zatíení, které, jak se ukázalo, bylo
rozhodující pøíèinou pokození tìchto základových
prvkù. Rozsáhlý výzkum zahrnující jak fyzikální
modelování pøi vyuití centrifugy, tak matematické
modelování, probíhající na Ósacké univerzitì, není
v souèasné dobì ukonèen. Nicménì se ukazuje, e
nejvíce nebezpeèný je stav ztekucení základové
pùdy pøi zemìtøesení, kdy se výraznì zmìní tuhost
prostøedí obklopujícího pilotový základ, co spolu
s pøíèným kmitáním vede k jeho pokození. Cílem
výzkumu je podat jednoznaèná inenýrská
doporuèení pro návrh a realizaci základových
konstrukcí v zemìtøesných oblastech.

Závìr
IV. mezinárodní geotechnický semináø Hlubinné
zakládání na vrtaných pilotách a pilotách typu
CFA, konaný letos v Ghentu, se vydaøil a pøinesl
mnoho uiteèných poznatkù. Pøedevím lze
konstatovat, e zøejmì skonèilo období
konferenèní turistiky, co je dáno jednak cenami
tìchto akcí, jednak jejich úzkou specializací a odbornou úrovní, kdy se jich zúèastòují skuteènì jen
aktivní zájemci. Dalím výrazným aspektem je
jasná orientace na aplikovaný výzkum a rychlé
pøenesení jeho výsledkù do praxe. Dále lze
konstatovat, e v oblasti vrtaných pilot pøevládá
potøeba polních zkouek, a to jak pøi prùzkumu,
tak zvlátì pøi jejich zkouení i monitoringu.
Budoucí aplikovaný výzkum by se mìl zabývat na
jedné stranì metodami zvyování únosnosti
jednotlivých pilot, na stranì druhé pak
podpilotovanými základovými konstrukcemi.
1)

1)

Jak se zdá, jde zøejmì o obecnou zkuenost, kdy
geotechnický prùzkum pro hlubinné zakládání
èasto rutinnì zkoumá zeminy v povrchové zónì,
je pro vlastní zakládání nemají ádný význam,
a naopak vlastnosti hloubìji uloených vrstev jsou
neznámé, a to i z toho dùvodu, e sondy
prùzkumu vùbec do této hloubky nezasahují.

2)

2)

Tuto metodu pouil pisatel v r. 2000 té pro
zesilování stávajících vrtaných pilot v pøípadì
poadavku na jejich podstatnì vìtí zatíení na
objektu Carrefour v Hradci Králové.
Doc. Ing. Jan Masopust, CSc.,
FG Consult, s. r. o., Praha,
VUT Brno, Ústav geotechniky
Pøíspìvek vznikl s laskavou podporou grantu GA
ÈR è.103/02/0688 a výzkumného zámìru MSM
261100007.

Deep foundation on bored
th
piles  4 International
geotechnical seminar
in Ghent, Belgium
The article summarises experiences and

information from the 4 thInternational
geotechnical seminar BAP IV devoted to
bored and screw piles held this year in June
in Ghent, Belgium. These seminars have
already become a tradition and they have been
organised every five years since 1988. The
seminar programme always presents
European and in all probability even world
leading edge in the technologies of
production, construction and design of bored
and screw piles with a special emphasis put
on practical experience.
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Ústav geotechniky
pořádá ve školním roce 2003/2004 v rámci programu celoživotního vzdělávání
dva na sebe navazující jednosemestrální kurzy

NOVÉ POZNATKY V GEOTECHNICE

Kurzy Nové poznatky v geotechnice I a Nové poznatky v geotechnice II budou ukonèeny buï po jednom semestru, nebo v pøípadì absolvování obou
kurzù a po druhém semestru formou závìreèné diskuze k probraným tématùm. Úèastníci kurzu získají osvìdèení o jeho absolvování.
Cílem kurzu bude získat nové poznatky v geotechnickém oboru, a to jak teoretické, tak i praktické. Tématické okruhy pøednáek jsou voleny tak, aby
respektovaly souèasný vývoj v geotechnickém oboru a praktické zkuenosti s navrhováním a realizací geotechnických konstrukcí v Èeské republice.
Nové poznatky v geotechnice I

mikropiloty, kotvy, injektáe klasické a tryskové
(technologie provádìní, návrh, posouzení, vyuití
v praxi).

Termín konání: 20.21.11. 2003, 11.12.12.
2003, 1516. 1. 2004
Místo konání: VUT Brno, Fakulta stavební,
Veveøí 95, Brno, posluchárna B 414
Poèet hodin: 3 x 14 = 42 hodin (dennì 7 hodin)
Kontaktní osoba:
Ing. Vìra Glisniková, CSc.,
tel. 541 147 234,
e-mail: glisnikova.v@fce.vutbr.cz

Nové poznatky v geotechnice II
(letní semestr)

(zimní semestr)

Program kurzu:

! úvod, internet jako zdroj nových
geotechnických informací,
! geologické mapy v ÈR  pøehled a novinky,
! zakládání na rizikových skupinách zemin,
! pojmenování a klasifikace zemin a hornin
v EU,
! pøehled norem týkajících se geotechniky v ÈR
a EU,
! laboratorní a polní zkouky zemin,
! fyzikální modelování,
! prvky hlubinného zakládání staveb: piloty,

Termín konání: 19.20. 2. 2004, 18.19. 3.
2004, 16.17. 4. 2004
Místo konání: VUT Brno, Fakulta stavební,
Veveøí 95, Brno, posluchárna B 414
Poèet hodin: 3 x 14 = 42 hodin (dennì 7 hodin)
Kontaktní osoba:
Ing. Lumír Mièa, Ph.D.,
tel. 541 147 234,
e-mail: mica.l@fce.vutbr.cz

Program kurzu:

! metody zajiování stavebních jam (poadavky,
zatíení, návrh a posouzení, technologie provádìní,
pøíklady z praxe),
! prvky a metody hlubinného zakládání
pøi rekonstrukcích a sanacích,
! monosti ochrany prvkù a konstrukcí
speciálního zakládání staveb pøed úèinky

agresivních prostøedí,
! metody odvodòování stavebních jam,
! zlepování zemin,
! pouití geosyntetických materiálù ve
stavebnictví,
! podzemní stavby (kolektory, bezvýkopové
technologie),
! speciální software a jeho vyuití.

Pøednáející:

Ing. Jiøí Botík, Ph.D.
Mgr. Alexandra Erbenová
Ing. Martin Èejka
Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
Doc. Ing.Vladislav Horák, CSc.
Ing. Petr Hurych
Ing. Hynek Jankù, Ph.D.
Doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Ing. Lumír Míèa, Ph.D.
Ing. Jiøí Mühl
Ing. Petr Nosek
Doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.
RNDr. Pavel Pospíil, Ph.D.
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Doc. Ing.Kamila Weiglová, CSc.
Ing. Karel Zdrail, CSc.

Pøihláky do kurzu a dalí informace lze získat na webových stránkach Ústavu geotechniky VUT Brno: http://geotech.fce.vutbr.cz
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6. MEZINÁRODNÍ GEOTECHNICKÁ
KONFERENCE BRATISLAVA 2003
Nové metody v geotechnickém inženýrství
6. mezinárodní geotechnická konference v Bratislavì 2003
se ve tøech tematických okruzích vìnovala novým metodám
v geotechnickém inenýrství. Pøíspìvky z teorie a praxe
se zabývaly inenýrskogeologickým prùzkumem,
charakteristikami zemin, hornin a monitoringem,
geotechnickými výpoèty a prvky, systémy a technologiemi.
6. mezinárodní slovenská geotechnická
konference, konaná na pùdì stavební fakulty
Slovenské technické univerzity v Bratislavì, si ji
získává svoje stálé místo v programu odborných
geotechnických akcí. Dùkazem toho je témìø sto
edesát úèastníkù ze Slovenska, Èeska,
Rakouska, Polska, Portugalska, Nìmecka
a Maïarska, kteøí se zde ve dnech 23. a 24. záøí
2003 setkali, aby si vyslechli nìkolik desítek
zajímavých pøíspìvkù na téma Nové metody
v geotechnickém inenýrství, rozdìlených do tøí
tematických okruhù:
! Inenýrskogeologický prùzkum,
charakteristiky zemin, hornin a monitoring;
! Geotechnické výpoèty;
! Prvky, systémy a technologie.
Souèástí programu konference byly té výstavy
a posterové prezentace firem zabývajících se
geotechnickou èinností, výrobou pøístrojù pro
geotechnická mìøení a sledování a provádìním
geotechnických staveb. Ji tradiènì byl veèer
prvního dne konference vìnován spoleèenskému
setkání úèastníkù v klubu technikù pøímo na pùdì
Stavební fakulty, kde se mohli pøi cimbálové
muzice pobavit a odreagovat, ale i vymìnit své
poznatky a zkuenosti pøi neformálních setkáních
a debatách.
Ve vech tematických okruzích byly pøedneseny
pøíspìvky èistì teoretické, zobecòující, ale
i výsledky konkrétních øeení geotechnických
problémù na zajímavých geotechnických
stavbách.
Speciální pøednáky
Díky ochotì pøedních evropských a svìtových
odborníkù, viceprezidentù Mezinárodní
spoleènosti pro mechaniku zemin a geotechnické
inenýrství byly do programu zaøazeny dvì
speciální pøednáky. První pøednesl univerzitní
profesor Ing. Heinz D. A. Brandl z Technické
univerzity ve Vídni na téma Geotechnické
absorbéry v geotechnickém inenýrství.
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V této pøednáce se autor podrobnì vìnoval tzv.
geotermálnímu inenýrství, tj. získávání,
uskladnìní a vyuití energie pro ohøívání
a chlazení budov. Pro tento úèel se vyuívají
pøímo prvky pouité k zaloení nebo statickému
zajitìní staveb, které jsou v pøímém styku se
zeminou  piloty, podzemní stìny, ale i ploné
základy
a opìrné zdi. Speciální aplikace pøedstavují tzv.
energetické tunely, ohøev a chlazení vozovek
a mostù nebo energetické stìny. Jedná se
o systémy bez nutnosti pouití tepelných
èerpadel, poskytující èistou obnovitelnou energii
pro ekonomický ohøev nebo chlazení staveb.
Druhá speciální pøednáka, pøednesená
profesorem Pedrem S. Seco e Pintem z Nové
univerzity v Lisabonu, byla na téma Metody
navrhování pilotových základù. Stávající
viceprezident Mezinárodní spoleènosti pro
mechaniku zemin a geotechnické inenýrství se
zde zabýval teoretickými problémy s navrhováním pilotových základù na základì mezních
stavù, rùznými metodami ovìøení mezních stavù
a vyhodnocením geotechnických parametrù
z polních a laboratorních zkouek. Dále byla jeho
pøednáka vìnována pohybùm základù a jejich
vyhodnocení z hlediska ztráty stability a pouitelnosti konstrukce. Na praktických pøíkladech
dvou velkých mostních staveb v Portugalsku
autor ukázal té monosti kontroly kvality
pilotových základù.
Prùzkum, vlastnosti, monitoring
Souèasná geotechnika disponuje mnostvím
prostøedkù pro prùzkum, navrhování, realizaci
i kontrolu chování podloí a konstrukcí. To
umoòuje øeit irokou kálu konkrétních
geotechnických problémù. Poznatky z praxe vak
nesvìdèí o tom, e by se vdy hledaly a vyuívaly
nejvhodnìjí postupy, které se vyznaèují
spolehlivostí, hospodárností i rychlostí výstavby.
Proto se vybrané téma setkalo s velkým ohlasem
a zájmem autorù, kteøí pøednesli 15 pøíspìvkù na

dané téma.
Inenýrskogeologický prùzkum dnes pouívá
stále èastìji tzv. netradièní metody, ke kterým se
øadí i metody zmínìné v pøíspìvcích, jako jsou
metody geofyzikální  georadar, mikrogravimetrie, multielektrodové sondování, metoda
pulzních elektromagnetických emisí, nebo
metody geodetické  fotogrammetrie èi velmi
pøesná nivelace. Jejich vyuití bylo prezentováno
na pøíkladì sledování starých støedovìkých hradù
a staveb na poddolovaných územích ve mìstech,
sledování sesuvù èi øeení problémù interakce
horninového prostøedí a technického díla.
Pøíspìvky se vìnovaly i dùleitosti komplexního
pøístupu pøi návrhu geotechnického prùzkumu,
monitoringu a zkouek, pouití monitorovacích
metod a jejich moností pro pøedpovìï chování
skalních hornin pøi tuneláøských pracích, pro
plánování a optimalizaci postupù raby èi
stanovení výkonu razicího stroje. Znaèná
pozornost byla vìnována i pouití klasických èi
ménì klasických polních zkouek, jako jsou
statická penetraèní zkouka, dynamická zkouka
deskou nebo extenzometrické mìøení svislých
posunù horninového prostøedí.
Geotechnické výpoèty
V druhém tematickém okruhu se selo 11 èistì
teoretických i zcela praktických pøíspìvkù.
Teoretické se zabývaly pøedevím normativními
problémy  novými klasifikaèními metodami pro
zeminy a horniny podle norem ISO, resp. rozdíly
mezi slovenskými normami a novým Eurokódem
7. Praktické pøíspìvky se vìnovaly pouití
observaèních metod pøi výstavbì zemních násypù
s geomøíemi, klasickým problémùm pøi návrhu
ploných základù nebo únosnosti vrstevnatého
podloí. Dostalo se i na moderní geotechnické
metody a jejich navrhování, napøíklad tìrkové
pilíøe, høebíkované svahy nebo klasické problémy
vodohospodáøských staveb  pøehrad a ochranných hrází.
Prvky, systémy a technologie
Ve tøetím tematickém okruhu s celkovým poètem
12 pøíspìvkù byla pozornost vìnována pøedevím
pøíkladùm geotechnických metod a technologií
a jejich praktického pouití. Nìkteré pøednáky 
napøíklad na téma Samozávrtné mikropiloty
TITAN, Beranìné litinové piloty DSI typu TRM
nebo Technologie a zaøízení pro podzemní stìny
 byly spíe firemními prezentacemi. Dalí se

č a s o p i s

zabývaly praktickými i teoretickými otázkami
pouití geotechnických prvkù a technologií
a pøíklady z praxe. Do této skupiny patøily
pøíspìvky na téma tìrkových pilíøù ve velmi
mìkkých soudrných zeminách, stabilita svahù
v podmínkách ovlivnìných báòskou èinností
nebo inovace metod paení stavebních jam.
K praktickým pøíspìvkùm patøila té pøednáka
autora tohoto èlánku na téma Výstavba kompozitní tìsnicí podzemní stìny v a. s. Precheza
Pøerov. S ohledem na ojedinìlost podobných
staveb nejen v mìøítku Èeska a Slovenska se
pøíspìvek setkal se znaèným zájmem odborné
veøejnosti. Øada dalích pøíspìvkù se zabývala
technologiemi a metodami výstavby na
poddolovaných územích, zejména výstavby
komunikací a vyztuených náspù. Rùznorodost
tématu dokazovaly i pøíspìvky z oblasti injekèních
prací (dotìsòování dilataèních spár pomocí
injektáe polyuretany, problémy s úèinností
injekèních clon) èi sanaèních metod prùmyslových odkali.
6. mezinárodní geotechnická konference
v hlavním mìstì Slovenska svou náplní
i pøednesenými pøíspìvky dokázala, e pole
zajímavých témat v geotechnickém inenýrství
a zakládání staveb je velmi iroké. Konference
byla pøipravena na vysoké odborné úrovni, èemu
odpovídala velká úèast odborníkù z mnoha státù
Evropy. Kolektiv z Katedry geotechniky Stavební
fakulty Slovenské technické univerzity, který
bezchybnì zajioval chod konference, mùe být
s jejím prùbìhem plnì spokojen a my,
geotechnická veøejnost, se tìíme na dalí, ji
7. konferenci a její jistì neménì zajímavá témata.
RNDr. Ivan Bene, Zakládání staveb, a. s.

th

6 International
geotechnical conference in
Bratislava 2003
new methods in
geotechnical engineering

Z a k l á d á n í

s t a v e b ,

a . s .

iYGEC 2003
Èlánek pøináí informace
o místì konání a prùbìhu druhé
mezinárodní konference
mladých geotechnikù (2 nd iYGEC
2003).
Konference se konala ve dnech 6.11. záøí 2003
v rumunském pøístavním mìstì Konstanca pod
zátitou rumunské spoleènosti pro Mechaniku
zemin a geotechnické inenýrství ve spolupráci
s Technickou univerzitou stavebního inenýrství
v Bukureti a univerzitou Ovidius Constanza.
Organizátoøi konference pøipravili pro úèastníky
nejenom pøíjemné zázemí, ale také bohatý
doprovodný program v podobì okruní jízdy
hlavním mìstem, návtìvy technicky zajímavých
staveb, projíïky parníkem po pøístavu
v Konstance (i s odbornou pøednákou) èi
veèerního spoleèenského vyití.
Bìhem tìchto spoleèenských akcí mìli úèastníci
monost seznámit se s místními zvyky, kuchyní,
kulturou a pøedevím poznat jeden druhého,
a navázat tak vzájemnou spolupráci.
Pøednáky konference byly rozdìleny na základní
tøi skupiny dle tohoto schématu:
Skupina A
Vlastnosti zemin
Ploné základy
Pilotové základy
Skupina B
Podzemní práce a hlubinné výruby
Svahy a násypy
Skupina C
Zlepování zemin
Zemìtøesení a geotechnika
Environmentální geotechnika

Report

Pokud jde o zemì pùvodu pøednáejících èi
úèastníkù konference, bylo sloení velmi pestré.
Zastoupeny zde byly vechny svìtadíly s výjimkou
Jiní Ameriky  viz tabulka.
Závìrem lze øíci, e setkání pøi pøíleitosti 2 nd
iYGEC 2003 v Rumunsku se velmi vydaøilo jak
profesnì, tak spoleèensky a nezbývá ne se tìit na
konferenci dalí 3th iYGEC, která se bude konat
v roce 2006 v Japonsku.
Ing. Miroslav Zeman
Katedra geotechniky, FSv, ÈVUT Praha
Počty aktivních účastníků dle kontinentu jejich původu:

iYGEC 2003 Report
The article brings information about the
place of meeting and proceedings of
the 2 nd International conference of
nd
young geotechnicians (2 iYGEC 2003)
and monitoring, geotechnical
calculations and elements, systems and
technologies.

th

The 6 International geotechnical
conference in Bratislava 2003 pursued
the topic of new methods in
geotechnical engineering divided into
three subject areas. Reports reflecting
both theory and practice dealt with an
engineering-geological survey,
characteristics of soils, rocks and
monitoring, geotechnical calculations
and elements, systems and
technologies.
Pøednáková budova University Ovidius Constanza
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PØIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ
NORMY V GEOTECHNICE
Èlánek shrnuje souèasný stav pøejímání evropských norem v geotechnice. Základní norma EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí je
v podstatì hotova a pracuje se na pøekladu èásti 1. Evropská norma na
pojmenování a popis zemin (ÈSN EN ISO 14688-1), která má té statut
ISO normy, ji vyla v èeském pøekladu, normy na zatøídìní zemin a na
pojmenování a zatøiïování hornin existují ji v anglické verzi. Normy
na geotechnický prùzkum polní a laboratorní zkouky se v souèasné dobì
zpracovávají v komisi CEN/TC 341.

Èeský normalizaèní institut (ÈSNI) zøídil pro
pøejímání evropských norem technické normalizaèní komise (TNK). Pro geotechniku je vytvoøena
TNK 41  Geotechnika, která má na starosti
komunikaci s následujícími komisemi CEN:
! CEN/TC 250 Eurokódy (Pracovní skupina
SC7 se zabývá Eurokódem 7 Navrhování
geotechnických konstrukcí, který je v èeské
normalizaèní soustavì zaveden pod èíslem ÈSN
EN 1997.),
! CEN/TC 288 Speciální geotechnické
práce (viz èlánek RNDr. Benee na str. 12.),
! CEN/TC 341 Geotechnický prùzkum
a zkouky. Normy zpracované v této komisi mají
souèasnì i oznaèení ISO.
Eurokódy
Program Eurokódù tvoøí následující normy, které
obvykle sestávají z nìkolika èástí:
EN 1990 Eurokód 0: Zásady navrhování
konstrukcí,
EN 1991 Eurokód 1: Zatíení konstrukcí,
EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových
konstrukcí,
EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových
konstrukcí,
EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spøaených
ocelobetonových konstrukcí,
EN 1995 Eurokód 5: Navrhování døevìných
konstrukcí,
EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zdìných
konstrukcí,
EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických
konstrukcí,
EN 1998 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí
odolných vùèi zemìtøesení,
EN 1999 Eurokód 9: Navrhování hliníkových
konstrukcí.
Status a rozsah pouití Eurokódù
Èlenské státy EU a EFTA povaují Eurokódy za
základní dokumenty pro následující úèely:
! jako prostøedek shody pozemních a inenýrských staveb se základními poadavky
Smìrnice rady 89/106/EEC, zvlátì pak se
základním poadavkem è. 1  Mechanická
odolnost a stabilita  a se základním poadavkem
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è. 2  Poární bezpeènost,
! jako podklad pro specifikaci smluv na
stavební objekty a s nimi spojenými inenýrskými
slubami,
! jako základ pro tvorbu harmonizovaných
technických pøedpisù pro stavební výrobky (EN a
ETA).
Eurokódy poskytují obecná pravidla pro
navrhování celých konstrukcí i jednotlivých prvkù,
a to jak obvyklého, tak i inovaèního charakteru. Pro
neobvyklé tvary konstrukce nebo návrhové
podmínky, které nejsou speciálnì zahrnuty, se od
projektanta poaduje zvlátní odborné posouzení.
Eurokód (0) ÈSN EN 1990 Zásady
navrhování konstrukcí
EN 1990 popisuje zásady a poadavky na
bezpeènost, pouitelnost a trvanlivost stavebních
konstrukcí. Vychází z koncepce mezních stavù
pouité ve spojení s metodou dílèích souèinitelù.
Eurokód 7 ÈSN EN 1997 Navrhování
geotechnických konstrukcí
Eurokód 7 se pùvodnì skládal ze tøí èástí:
! Èást 1 Zásady navrhování,
! Èást 2 Navrhování na základì laboratorních
zkouek,
! Èást 3 Navrhování na základì terénních
zkouek.
První verze pøekladu èásti 1 do èetiny byla vydána
roku 1996, èástí 2 a 3 roku 2000. Od té doby byla
provedena øada úprav a doplòkù, zejména èásti 1,
její poslední anglická verze byla pøedsedùm
národních komitétù zaslána v èervnu 2002. Èásti 2
a 3 byly sjednoceny do jedné spoleèné èásti 2.
Právì probíhá schvalovací proces.
Èást 1 Eurokódu 7 má v anglické verzi 108 stran
textu a 8 pøíloh. První 4 kapitoly se zabývají
zásadami navrhování geotechnických konstrukcí
podle mezních stavù, geotechnickým prùzkumem
a vlastnostmi zemin a hornin, geotechnickým
dozorem a monitoringem. Kapitola 5 pojednává
o odvodnìní a zmiòuje zlepování a vyztuování
zemin. ádný návod na navrhování konstrukcí pøi
pouití tìchto technologií vak nedává. Kapitola 6
je o navrhování ploných základù, kapitola 7
o navrhování pilotových základù. V kapitole 8 je

pojednáno navrhování kotev, v kapitole 9 jsou
postupy pro navrhování opìrných konstrukcí,
kapitola 10 se týká poruch zpùsobených
pùsobením vody (vztlak, vnitøní eroze), kapitola 11
se zabývá celkovou stabilitou zemních tìles
a kapitola 12 násypy. V pøílohách jsou tabulky
opravných souèinitelù (pøíloha A), informace
o opravných souèinitelích pouívaných pro
návrhové postupy 1, 2 a 3 (pøíloha B), vzorový
postup pro stanovení zemního tlaku na svislou
stìnu (pøíloha C), vzorový postup pro výpoèet
únosnosti (pøíloha D), návrh semiempirické
metody pro odhad únosnosti (pøíloha E), vzorový
postup pro výpoèet sedání (pøíloha F), návrhová
metoda pro odvození únosnosti ploných základù
v horninách (pøíloha G), hodnoty mezního
pøetvoøení konstrukce a pohyby základù (pøíloha H)
a seznam èinností pro stavební dozor
a monitoring (pøíloha J). V roce 2004 by mìl být
dokonèen pøeklad èásti 1 a tím by mìl být Eurokód
7 zaèlenìn do systému èeských norem.
Èást 2 Eurokódu 7, která byla dokonèena nedávno,
doplòuje èást 1 zejména ve tøech oblastech:
! projektování geotechnického prùzkumu a jeho
vyhodnocení,
! obecné poadavky na bìnì pouívané
laboratorní a terénní zkouky,
! interpretace a vyhodnocení zkouek pro
získání odvozených hodnot geotechnických
parametrù.
Eurokód 7, èást 2 obsahuje pouze bìné
laboratorní a terénní zkouky, které byly zvoleny na
základì významu pro geotechnickou praxi,
proveditelnost v bìných geotechnických
laboratoøích a existenci zkuebních postupù
pouívaných v Evropì.
Evropské normy na pojmenování
a klasifikaci zemin a hornin
Technická komise CEN/TC 341 Geotechnický
prùzkum a zkouky pøevzala od komise ISO 182
vytvoøení evropských norem na pojmenování,
popis a klasifikaci zemin a hornin. Jedná se o tøi
normy:
! EN ISO 14688-1 Pojmenování a zatøiïování
zemin  Èást 1: Pojmenování a popis,
! EN ISO 14688-2 Pojmenování a zatøiïování
zemin  Èást 2: Zásady zatøiïování,
! EN ISO 14699-1 Pojmenování a zatøiïování
hornin  Èást 1: Pojmenování a popis.
V souèasné dobì je první èást normy na pojmenování a popis zemin ji pøeloena a vydána jako
ÈSN EN ISO 14688-1. Tato norma, která platí od
èervna 2003, stanoví základní principy pro pojmenování a popis zemin pro inenýrské úèely na
základì popisu zemin v terénu. Vizuální popis je
doprovázen jednoduchými manuálními zkoukami
(stanovení plasticity vytváøením váleèku o prùmìru
3 mm, stanovení dilatance tøesením navlhèeného
vzorku zeminy a stanovení pevnosti v suchém
stavu). Na rozdíl od existující ÈSN 72 1001
Pojmenování a popis hornin je v nové normì
velmi podrobné dìlení organických zemin

č a s o p i s

a zvlátní dìlení je i pro vulkanické zeminy.
Vzhledem k odlinému charakteru obou norem
bude vak ÈSN 72 1001 zachována.
ÈSN EN ISO 14688-2 obsahuje klasifikaci zemin
pouitelnou pro základové konstrukce, zlepování
zemin, stavby silnic, hrází a drenání vrstvy.
Klasifikace se provádí na základì zrnitosti, plasticity, vlhkosti, pórovitosti a obsahu organických
látek. Pro zatøídìní se pouívá klasický
trojúhelníkový diagram. Norma obsahuje tabulky
pro podrobné zatøídìní zemin podle velikosti zrn,
stejnozrnnosti, plasticity a obsahu organických
látek. Podrobnì jsou také dìleny vulkanické
soudrné zeminy, písky a tìrky podle ulehlosti
(v normì je tabulka hodnot pevnosti a ulehlosti
v závislosti na výsledcích SPT, CPT a presiometrické zkouky). Soudrné zeminy jsou klasifikovány podle neodvodnìné pevnosti a podle
konzistence.
U normy na pojmenování a klasifikaci hornin (EN
ISO 14689) probíhá schvalovací proces. Norma se
týká pojmenování a popisu horniny a horninového
masivu na základì mineralogie, geneze, velikosti
zrn, diskontinuit a dalích parametrù. Její vyuití se
pøedpokládá pøi popisu hornin pro geotechniku
a inenýrskou geologii ve stavebnictví.
V souèasné dobì se zpracovávají dalí dvì normy
na pojmenování a zatøiïování, a to:
! prEN ISO 14688-3 Elektronická výmìna dat
na pojmenování a popis zemin,
! prEN ISO 14689-2 Elektronická výmìna dat
na pojmenování a popis hornin.
Geotechnický prùzkum
Technická komise CEN/TC 341pøipravuje tøi normy
na provádìní geotechnického prùzkumu. Jedná se
o následující normy:
! prEN ISO 22475-1 Odbìry vzorkù z vrtù
a z kopaných sond; mìøení podzemní vody  Èást
1: Technické zásady,
! prEN ISO 22475-2 Vrtání, odbìry vzorkù
a mìøení podzemní vody  Èást 2: Kvalifikaèní
kritéria pro spoleènosti provádìjící vrtný
geotechnický prùzkum,
! prEN ISO 22475-3 Vrtání, odbìry vzorkù
a mìøení podzemní vody  Èást 3: Prokazo-vání
shody pro firmy a zamìstnance provádìjící vrtný
geotechnický prùzkum.
O prosazení zpracování tìchto norem se zaslouili
zejména Nìmci, kteøí poukazovali na klesající
kvalitu vrtných prací a odbìru vzorkù pøi geotechnickém prùzkumu. V tom máme u nás podobné
zkuenosti. V opozici ke zpracování tìchto norem
jsou zejména Francouzi, kteøí pou-kazují na to, e
bude velmi obtíné vynucovat kvalifikaèní kritéria.
Vyhodnocení geotechnického prùzkumu je v ÈSN
EN 1997-1 (Eurokód 7, èást 1).
Laboratorní zkouky
V rámci CEN/TC 341 se zpracovávají evropské
normy na geotechnické laboratorní zkouky. Zatím
byly zpracovány a rozeslány ke schválení tyto
normy:

Z a k l á d á n í
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prEN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti,
prEN ISO 17892-2 Stanovení objemové
hmotnosti jemnozrnných zemin,
! prEN ISO 17892-3 Stanovení zdánlivé hustoty
pevných èástic pyknometrickou metodou,
! prEN ISO 17892-4 Stanovení zrnitosti zemin,
! prEN ISO 17892-5 Stanovení stlaèitelnosti
zemin v edometru postupným pøitìováním,
! prEN ISO 17892-6 Mìøení pevnosti zemin
padajícím kuelem.
Tyto normy by mohly být v prùbìhu pøítího roku
schváleny a postupnì zavádìny do uívání.
Dalí pøipravované normy na laboratorní zkouky
jsou:
! prEN ISO 17892-7 Stanovení pevnosti
jemnozrnných zemin v prostém tlaku,
! prEN ISO 17892-8 Nekonsolidovaná
neodvodnìná triaxiální zkouka,
! prEN ISO 17892-9 Konsolidovaná triaxiální
zkouka na nasycených zeminách,
! prEN ISO 17892-10 Krabicová smyková
zkouka,
! prEN ISO 17892-11 Stanovení propustnosti
zemin pøi konstantním a promìnném spádu
! prEN ISO 17892-12 Stanovení Atterbergových
mezí.
Vzhledem k nedostatku financí pøedpokládá ÈSNI
zavedení tìchto norem do èeské normalizaèní
soustavy pøímým pouíváním (bez pøekladu).
Terénní geotechnické zkouky
Dosud byly zpracovány návrhy následujících
norem na terénní geotechnické zkouky:
! prEN ISO 22476-1 Statická penetraèní
zkouka s elektrickým hrotem a mìøením pórového
tlaku,
! prEN ISO 22476-2 Dynamická penetraèní
zkouka,
! prEN ISO 22476-3 Standardní penetraèní
zkouka,
! prEN ISO 22476-4 Presiometrická zkouka
Ménardovým presiometrem,
! prEN ISO 22476-5 Dilatometrická zkouka,
! prEN ISO 22476-6 Presiometrická zkouka
samozávrtným presiometrem,
! prEN ISO 22476-7 Zkouka Goodmanovým
lisem ve vrtu,
! prEN ISO 22476-8 Presiometrická zkouka
zatlaèovaným presiometrem,
! prEN ISO 22476-9 Terénní vrtulková zkouka,
! prEN ISO 22476-10 Váhová penetraèní
zkouka,
! prEN ISO 22476-11 Zkouka plochým lisem,
! prEN ISO 22476-12 Lefrankova zkouka
propustnosti,
! prEN ISO 22476-13 Vodní tlaková zkouka
v horninách,
! prEN ISO 22476-14 Èerpací zkouka,
! prEN ISO 22476-15 Statická penetraèní
zkouka s mechanickým hrotem.
Rovnì u tìchto zkouek se pøedpokládá jejich
zavedení do èeské soustavy norem pøímým
pouíváním.

a . s .

Zkouky geotechnických konstrukcí
Zatím bylo v rámci komise CEN/TC 341
dohodnuto, pro které konstrukce a stavební prvky
se budou zpracovávat evropské normy na jejich
zkouení. Jsou to tyto konstrukce:
! prEN ISO 22477-1 Zatìovací zkouka piloty Statická zatìovací zkouka v ose piloty,
! prEN ISO 22477-2 Zatìovací zkouka piloty
 Statická tahová zkouka v ose piloty,
! prEN ISO 22477-3 Zatìovací zkouka piloty
 Statická tahová zkouka v ikmém smìru,
! prEN ISO 22477-4 Zatìovací zkouka piloty
 Dynamická zatìovací zkouka v ose piloty,
! prEN ISO 22477-5 Zkouky kotev,
! prEN ISO 22477-6 Zkouky ploných základù,
! prEN ISO 22477-7 Zkouky høebíkù,
! prEN ISO 22477-8 Zkouky výztuí do
násypù.
Zatím jsou pøipraveny pouze první návrhy v pracovních skupinách pro nìkteré konstrukce.
Závìr
Jak je patrné z uvedeného pøehledu evropských
norem pro geotechniku, bude zavedení vìtiny
tìchto norem pøínosem pro projektanty, zhotovitele
staveb, investory, státní správu
i geotechnické specialisty. Pøestoe celá øada
norem ji v ÈR existuje  zejména normy na
laboratorní zkouky a nìkteré terénní zkouky ,
nové zpracování norem sjednotí zkuební pøístupy
v celé Evropì a usnadní úèast naich podnikù na
zakázkách v zahranièí.
Ing. Vítìzslav Herle, pøedseda TNK 41
Geotechnika, Stavební geologie Geotechnika, a. s.

Upcoming European
legislation in the field of
geotechnics
This article sums up the present state of
transposition of the European standards in
the field of geotechnics. The substance of
the basic Standard EN 1997 Designing of
geotechnical constructions is finished and
works are now being done on the
translation of its Part 1.
The European Standard on terminology and
description of soils (ÈSN EN ISO 14688-1),
which also holds the status of ISO
Standard, has already been published in
Czech, while standards on the classification
of soils as well as on terminology and
classification of rocks already exist in an
English version. The CEN/TC 341
Committee is currently processing
standards on geotechnical survey and
laboratory tests.
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Evropské normy
pro geotechnické
práce, Milán
Výroèní zasedání CEN/TC 288
Provádìní speciálních geotechnických prací" konané
v Milánì zhodnotilo situaci
a dalí vývoj prací v této èásti
normalizace. iroce se diskutovalo o zavádìní norem do
praktického pouívání v jednotlivých èlenských státech CEN.
Jak bude normalizace pokraèovat? Toto je otázka, kterou
se èlánek zabývá.
Technická komise TC 288 CEN Evropského
normalizaèního institutu pøipravuje øadu
evropských norem Provádìní speciálních
geotechnických prací. Kadoroènì svou práci
hodnotí na výroèním zasedání, které se letos,
v poøadí ji podvanácté, uskuteènilo v italském
Milánu. Zástupci vìtiny národních normalizaèních úøadù a institucí zde hodnotili výsledky
práce nejen za uplynulý rok, který ubìhl od
minulého zasedání v roce 2002 v Helsinkách, ale
ohlédli se i za jedenácti lety od zahájení prací této
komise. Souèástí jednání bylo samozøejmì
zhodnocení postupu prací na zpracovávaných
normách a náèrt dalího vývoje v geotechnické
normalizaci.
Stávající stav
Na pøípravì jednotlivých norem se podílejí pøední
odborníci z èlenských státù CEN, kteøí
spolupracují s experty z celého svìta, kromì
ostatních státù Evropy hlavnì ze Spojených státù
a Japonska. Bìhem jedenácti let práce TC 288
vzniklo jedenáct pracovních skupin, které ji
vypracovaly nebo pøipravují texty celkem 12
evropských norem. Od loòského roku se bohuel
poèet ji vydaných sedmi norem nezvýil, a tak se
k dnenímu dni musíme spokojit s výbìrem
z následujících:
EN 1536 Vrtané piloty,
EN 1537 Injektované horninové kotvy,
EN 1538 Podzemní stìny,
EN 12063 tìtové stìny,
EN 12699 Raené piloty,
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postupnì schvalovány po roce 2003 v dále
uvedených plánovaných termínech:
Normy Soil nailing (Høebíkování)
a Reinforced soil (Vyztuené zeminy) 
2004. U tìchto norem se dospìlo ji k ukonèení
pøipomínkového øízení v jednotlivých národních
Mirror groups. Nejvíce pøipomínek se týkalo
protikorozní ochrany a kategorizace. Do konce
srpna letoního roku mìly být do normy
zapracovány relevantní pøipomínky a bìhem
letoního podzimu má probìhnout formální
hlasování o koneèném návrhu textu normy.

EN 12716 Trysková injektá,
EN 12715 Injektáe.

Dalí pøipravované normy
Norma PrEN 14 199 Micropiles (Mikropiloty)
mìla být podle pùvodního èasového plánu TC
288 ji v souèasné dobì vydána. Její schválení
a vydání se vak neustále posouvá a je jen malá
nadìje, e by byla schválena do konce letoního
roku a pøítí rok vydána. Vzniklé zdrení je
spojeno s protinávrhy zejména ze strany
nìmeckých a rakouských odborníkù týkajících se
protikorozní ochrany mikropilot. Ti poukazují
zejména na rozdíly mezi poadavky na
protikorozní ochranu betonových mikropilot
podle návrhu této normy a normy pro piloty.
V souèasné dobì je to ji jediný problém, který je
nutné vyøeit, ale ani na zasedání v Milánu nebylo
v tomto bodì dosaeno shody  v nìkterých
zemích je toti protikorozní ochrana pøísnì
vyadována, v jiných v mení míøe nebo vùbec.
Jako kompromis bylo navreno ponechat otázku
poadavkù na protikorozní ochranu na
jednotlivých národních pracovních skupinách pro
geotechniku, které by danou problematiku øeily
formou národních dodatkù podle místních
zvyklostí a potøeb. Ostatní pøipravované normy
zaznamenaly velký pokrok v pøípravì a budou

Soil nailing  ilustraèní foto

Deep mixing  ilustraèní foto

Norma Deep mixing (èeský název zatím
není)  2005. Pracovní skupina vedená
odborníky ze severských zemí úzce spolupracuje
s japonskými specialisty, kde jsou tyto metody
zlepování zemin bìnou technologií. Na
workshopu v Japonsku, kterého se úèastnilo pøes
50 odborníkù, byla norma prezentována a na
základì rozsáhlé diskuse byly do jejího textu

č a s o p i s

zapracovány zkuenosti z velkých projektù
z celého svìta. Návrh normy bude dokonèen jetì
letos a bude pøedloen k pøipomínkování
národním Mirror groups.
Norma Vertical drainage (Svislé
drénování)  2005. U normy byl zmìnìn název
tak, aby odráel proces drénování, nikoliv pouze
jeho prostøedkù. Zahrnuje tak i proces pøedtíení
drénované zeminy, bez kterého k odvodòování
pomocí hloubkových svislých drénù nemùe dojít.
Provádìní tohoto typu geotechnických prací je
obtínì normalizovatelné, proto návrh normy
obsahuje dvì vysvìtlující pøílohy. Návrh bude
dokonèen jetì letos a pøítí rok bude pøedloen
k pøipomínkování.
Norma Deep vibration (Hloubkové
zhutòování?)  2006. Návrh normy byl ji
v dubnu tohoto roku zaslán na CEN a jetì letos
by mìl probìhnout proces pøipomínkování.
Jak se vede evropským normám v praxi?
Znaèná pozornost jednání výroèního zasedání TC
288 byla vìnována uvádìní norem do praxe
v jednotlivých èlenských státech CEN. Jen pro
pøipomenutí  povinností èlenských státù CEN je
pøevzít a zaøadit vechny schválené evropské
normy do esti mìsícù od jejich vydání do
národní soustavy norem. Toto lze provést pouhým
pøevzetím originálu  normy se vydávají v trojjazyèné anglicko-francouzsko-nìmecké verzi ,
nebo pøevzetím pøekladem do èeského jazyka.
U dosud pøevzatých geotechnických norem se
u nás zatím vdy dìlo pøekladem a s touto praxí se
poèítá nadále. Zaøazením evropské normy do
soustavy norem národních vak proces pøijetí
normy nekonèí. Nastává ta nejdùleitìjí èást 
uvedení normy do praktického pouívání. A zde se
postup a praxe v jednotlivých èlenských zemích
podstatnì odliuje. Lze charakterizovat tøi základní
pøístupy:
! Normy jsou pøevzaty národním normalizaèním
institutem bez dalího schvalovacího procesu
a jsou pouívány prakticky ihned. Takto se
postupuje u nás, ale dále ji jen v mení èásti
èlenských zemí  v Norsku, Belgii  zde je pouze
problém s vlámsky mluvící èástí, která poaduje
pøeklad do vlámtiny, v Polsku, Lotysku,
èásteènì i védsku. Jedná se o zemì, kde buï tyto
normy úplnì nebo z èásti chybí (jako v Èesku,
Polsku, Lotysku), nebo nejsou v rozporu
s normami ji zavedenými a národní normalizaèní
instituty mají silné postavení jako státní orgán,
pøípadnì úzce spolupracují s národními
organizacemi dodavatelù geotechnických prací.
Napøíklad ve védsku odborníci ze védské
federace dodavatelù zakládacích prací
(Palentreprenõrfõreningen) úzce spolupracují
s národním normalizaèním institutem a pøi tvorbì
a pøijímání norem postupují ve shodì.
! Normy musí pro uvedení do praxe projít
schvalovacím procesem øady orgánù státní správy
nebo dalími orgány niích územnìsprávních
celkù. Napø. ve Finsku se k nim vyjadøuje mnoho
státních orgánù na úrovni ministerstev (napø.
dopravy, prùmyslu), dále státní orgány spravující
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dálnièní, silnièní a eleznièní sí (obdoba naeho
ØSD a ÈD). V Nìmecku a v Rakousku procházejí
normy schvalovacím procesem na úrovni
spolkových orgánù i orgánù jednotlivých
spolkových zemí. V tìchto zemích se tak tyto
normy po esti letech od schválení prvních
geotechnických norem prakticky nepouívají,
a jsou proto s nimi minimální zkuenosti.
! V mnoha zemích mají státní normalizaèní
orgán i státní správa jako celek velmi slabé slovo.
Napøíklad ve Velké Británii se témìø kadý projekt
vèetnì veøejných a státních zakázek pøipravuje
podle pravidel platných v jednotlivých hrabstvích.
Toto údajnì platí té pro Rakousko a Francii,
zejména u soukromých projektù. V Itálii je státní
normalizaèní institut UNI dlouhodobì v konfliktu
se státní správou. Ta vydává vlastní pøedpisy,
èasto odliné od poadavkù státních norem.
Kam smìøuje normalizace?
Letoní rok nebyla øada pøipravovaných norem pro
provádìní geotechnických prací rozmnoena
o ádnou normu novou. Nejedná se o to, e by
nebylo co normalizovat, pùvodní plán TC 288
poèítal a s 20 tituly. Podle mého mínìní se spíe

European Committee
for Standardization
dolo na urèitou køiovatku èi rozcestí, na kterém
se bude rozhodovat, jak dál. Bìnì provádìné
geotechnické práce, se kterými byly dlouholeté
zkuenosti a pro které existovala øada norem,
dodavatelských pøedpisù atp., ji své evropské
normy mají. Jejich pøehled je uveden na zaèátku.
Praktické zkuenosti s normalizací ménì bìných
èi nových technologií, které jsou vyvinuty a bìnì
se provádìjí jen v úzké èásti vyspìlého
geotechnického svìta, nebo tam, kde si to místní
geotechnické pomìry bìnì vyadují (napø. Deep
Mixing, Vertical Draining), ukazují, e je není
snadné vtìsnat do kabátu normy tak, aby byly
pokryty vechny aspekty dané technologie, ale
zejména odlinosti v praxi a technologických
postupech. Samozøejmì, e i technický a vìdecký
postup jde vpøed takovým tempem, e tyto nové,
rychle se vyvíjející technologie nelze postihnout
v plné íøi a v èase vydání nové normy u mùe
být v jejím textu leccos zastaralé nebo pøekonané.
Pracovní skupiny pøipravující jednotlivé normy
jsou financovány na bázi sponzoringu, a tak
o tom, jaká norma se bude dále pøipravovat,
rozhoduje nejen potøeba odborné veøejnosti, ale

a . s .

hlavnì dodavatelských firem, stavebního prùmyslu
a výroby stavebních strojù a hmot. Uvedené lze
demonstrovat na normì Vertical Draining.
Pracovní skupina pro pøípravu této normy byla
ustanovena ji pøed tøemi lety, ale do jednání TC
288 v Helsinkách v loòském roce prakticky
nepracovala a uvaovalo se o jejím rozputìní.
Vloni byla její práce na nátlak producentù drénù
obnovena, dolo ke zmìnám v jejím vedení a po
roce práce je norma prakticky pøipravena
k pøipomínkování.
Kromì normalizace dalích technologií se vak
øady geotechnických norem budou rozrùstat
i o specializované normy, zamìøené na urèitou
souèást ji existujících norem. První vlatovkou je
práce technické komise TC 341  Testing
(Testování). Ta pøipravuje samostatnou normu pro
zkouení geotechnických prvkù s tím, e z jednotlivých norem bude tato kapitola vyòata a budou
v nich pouze odkazy na tuto normu. Názory na
tento postup jsou rozporuplné  zkouky jsou
obvyklou souèástí dodávky prací, nejjednoznaènìjí je to se zkoukami kotev, které jsou
nejsloitìjí a nejrozsáhlejí a jsou nedílnou
souèástí dodávky kotevních prací pøi jejich
napínání. Mùj osobní názor je takový, e rozsah
normalizace v urèitých bodech zaèíná pøerùstat
potøeby praxe a zaèíná se z ní stávat moloch,
produkující normy jen pro uspokojení ambicí
jednotlivcù èi zájmových skupin. Ji dnes dochází
k tzv. harmonizaci, èesky sjednocování textu,
nìkterých kapitol geotechnických norem, které se
v normách opakují prakticky bez vìtích zmìn.
Tento postup je samozøejmì správný, ale lehce lze
sklouznout ke snaze vyjmout je z jednotlivých
norem a vytvoøit pøedpis samostatný. Výe
uvedeným zpùsobem bychom pak mohli mít øadu
dílèích norem pro provádìní geotechnických prací
pro termíny, definice a znaèky, plánování,
prùzkum stavenitì, materiály, dohled a kontrolu,
bezpeènost, ochranu prostøedí, protokoly atd.
A odborné komise by mìly stále co dìlat
RNDr. Ivan Bene, Zakládání staveb, a. s.

European standards on
geotechnical works 2003,
Milan 2003
The annual meeting of CEN/TC 288
Carrying out of special geotechnical
works held in Milan made an
evaluation of the situation and further
development of works in this part of
normalisation. The forum widely
discussed the implementation of
standards into practical utilisation in
individual member states of the CEN.
How is the normalisation going to
continue? This is also the problem, the
author is speculating on.

13

T e

o

r

i

e

a

p

r

a

x e

ÈSN EN 206-1
a co dál ?

V èlánku je poukázáno na rozdíly v poadavcích na beton
uvedených v ÈSN EN 206-1 a v normách pro geotechnické
konstrukce. Zhotovitel má vzhledem k objednateli vyhovìt
poadavkùm obou norem, pøièem naráí na problémy výroby
betonu odpovídajícího normám, a zároveò vhodného ke
speciálnímu zpùsobu zpracování.
V rámci 19 èlenských státù CEN je stanovena
povinnost, vydat kadou normu zpracovanou
a vydanou CEN jako normu evropskou v pøekladu
jako normu národní, která nahradí dosud platné
národní normy. Tak se stalo, e v øíjnu 1992 byla
vydána ÈSN P ENV 206  BETON  Vlastnosti,
výroba, ukládání a kritéria hodnocení, která byla
v záøí 2001 nahrazena normou ÈSN EN 206-1 
Beton  Èást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba
a shoda. Zkuební doba v délce 9 let funkènosti
pøednormy nemohla být ze strany Èeské republiky
plnì vyuita, protoe jsme nebyli jetì øádnými
èleny CEN, jako jsme nyní. V souèasné dobì
vydává CEN celou øadu evropských norem pro
provádìní speciálních geotechnických prací, které
jsou èlenìny po jednotlivých technologiích. Velice
nás pøekvapilo, e jednotlivé vydávané normy
nejsou ve vzájemném souladu a není dostateènì
uváena praktická proveditelnost jejich
ustanovení.
Pøípad, o kterém chci informovat, je konfrontace
výe uvedené normy 206-1 s ustanoveními
odvìtvových norem pro geotechnické práce, a to
ÈSN EN 1536  Vrtané piloty a ÈSN EN 1538 
Podzemní stìny. Tyto odborné normy ve shodì
s praxí uvádìjí poadavky na beton zpracovaný
litím rourami pod paicí suspenze, který musí být
stabilní, dostateènì tekutý (zpracovatelnost S4),
musí obsahovat urèená minimální mnoství
cementu a zároveò minimální mnoství jemných
sloek celkem a má doporuèenu skladbu
pøírodního oblého kameniva i hranice vodního
souèinitele. Tyto poadavky, dané zkuenostmi
z praxe, zaruèují, e výsledný beton bude dobøe
uloen, vytvoøí i bez následného zpracování
jednolitou homogenní hmotu s poadovanými
parametry pevnosti v tlaku i propustnosti.
Betonáøská norma 206-1 posuzuje beton
pøednostnì dle pùsobení prostøedí, do kterého je
ukládán, a stanovuje tedy poadavky na èerstvý
i ztvrdlý beton dle tohoto hlediska. Poadavky
uvedené normou ÈSN EN 206-1 v informaèní
tabulce F1 nejsou nesplnitelné, pokud takový
beton nepotøebujete vyrobit nebo dokonce litím
rourami uloit do vrtu nebo rýhy vyplnìné paicí
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suspenzí. Urèená minimální pevnostní tøída
betonu, která je uvedena tabulkou F1 hodnotami
C 30/37 pro prostøedí XA1 a XA2 a hodnotami
C 35/45 pro prostøedí XA3, se toti v konzistenci
S4 nedá pro bìnì vybavenou betonárnu
navrhnout pøi dodrení poadavkù odborných
norem na celkový obsah jemných èástic a pøi
pouití tìeného, oblého kameniva, nato vyrobit
tak, aby potøebná konzistence betonu byla nejen
dodrena bìhem dopravy, ale i bìhem zpracování
betonu na stavbì. Bìné, staticky zdùvodnitelné
poadavky na pevnost betonu pilot a podzemních
stìn se pohybují v pevnostních tøídách betonu
C 16/20 a C 20/25, u kterých jsou vechny výe
uvedené poadavky na beton ukládaný litím
rourami pod vodu nebo suspenzi snadno splnitelné, a dokonce pøi respektování minimálních
mnoství cementu uvedených v odborných
normách jsou poadavky na pevnostní tøídy
betonu pøekraèovány.
Je pochopitelné, e projektant i investor pøivítali
vysoké tøídy pevnosti betonu, protoe s rezervou
pokrývají nutné statické poadavky a zpùsob, jak
tìchto poadavkù dosáhnout, ji není tak úplnì
jejich problémem. Je ale problémem zhotovitelských podnikù, jejich pracovníci musí øeit na
betonárnách skladbu a zpùsob výroby betonu
a hlavnì dosáhnout rovnomìrnost výroby
i dodávek na stavbu. Betony, které svojí skladbou
i vlastnostmi odpovídají vysokým poadavkùm
betonáøské normy, jsou v porovnání s døíve
pouívanými draí a nutnì tak zvyují cenu
provádìných prací.
Velmi èasto se nám nyní stává, e betonárna je
urèena vyím zhotovitelem nebo investorem,
a pøestoe má certifikovánu výrobu bìných
konstrukèních betonù, nemá nejmení
pøedpoklady pro splnìní poadavkù na speciální
betony pro základové konstrukce. V takových
pøípadech jsou pøedbìná jednání na betonárnách
málo úèinná a dochází k nepravidelnostem
v dodávkách, nedodrování urèené hodnoty
zpracovatelnosti na stavbì a dokonce k dodávkám
nestabilních betonù pøi pouití nevhodných
plastifikaèních pøísad. Z toho vyplývají pøeruené
betonáe lamel a pilot, vznik nepravidelností

v betonové výplni rýh a vrtù, nedostateèná spojení
výztue s betonem a jiné závady, které jsou na
újmu kvality základových prvkù. Tyto závady,
pokud jsou základové prvky odhalovány, je mono
opravit, ale v 90 % pøípadù, kdy zùstane základový
prvek pod terénem bez monosti vizuální kontroly,
jsou to skryté vady, které se projeví vdy v nejnevhodnìjí chvíli, pøi pøitíení základu konstrukcí.
Potom jsou tyto vady posouzeny jako jednoznaènì
vady vzniklé prací zhotovitele, nikdo ji nezkoumá
podmínky betonáe a kvalitu dodávaného betonu
a opravy takových vad pøináejí nejen velké
náklady pro zhotovitele, ale i ztrátu jeho dobrého
jména na trhu. Tím nejvlastnìjím zájmem
projektanta, investora i zhotovitele je provést
a odevzdat dílo v nejlepí kvalitì, které bude
slouit po celé generace.
Proto jsme se zapojili do pøipomínkování
nìkterých ustanovení ÈSN 206-1 a byli jsme
velmi pøekvapeni, e technicky zdùvodnìné
pøipomínky byly pøi projednání v TNK 36
odmítnuty, a to jen se zdùvodnìním, e text normy
je pouze pøekladem originálního znìní a nesmí se
v nìm nic podstatného mìnit. Pøitom je známo, e
nìkteré sousední èlenské státy CEN podrobují
vydané evropské normy nároènému
schvalovacímu procesu, na jeho podkladì
vydávají Doplòkové národní pøedpisy, kterými
pøizpùsobují ustanovení normy specifickým
místním podmínkám i ostatním, ji vydaným
evropským normám. Dalím kamenem úrazu je ji
zmínìný pøedbìný výbìr betonárny investorem,
nebo pøi objednávce betonu u takové naøízené
betonárny zjiujeme, e její zástupci nejsou
vybaveni pro návrh a výrobu betonù se
speciálními poadavky, co také pøi dodávkách
plnì potvrzují.
Nae pøedstavy, e technické normy vydané CEN
budou mít tu nejvyí úroveò, budou navzájem
dokonale konformní a stanou se oporou pro
zvyování kvality stavebních prací, byly zøejmì
dosti naivní. Nynìjí stav je v pravdì zcela opaèný,
ale odpovídá normì. Proto se ptáme: Normu
máme, a co dál ?
Ing. Alois Kouba, Zakládání staveb, a. s.

ÈSN EN 206-1 Standard
and the future ?
The article points out the differences

in the requirements for concrete
specified in the ÈSN EN 206-1 Standard
and in standards for geotechnical
constructions. A supplier should, with
respect to the contractor, meet the
requirements of both standards while
facing the problems of concrete
production complying with standards
and, at the same time, suitable for a
special method of processing.

s.r.o.

VÝROBA - PRODEJ - SERVIS
Z E M Ì V R T N Ý C H

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO VRTNOU TECHNIKU WIRTH - LUMESA - LEFFER

Ji tøináctým rokem pùsobí na
domácím a zahranièním trhu
tuzemská spoleènost JaNo, s. r. o.,
se sídlem v Brnì, která nabízí ve, co
spadá do oblasti zemìvrtné techniky.
Zajiuje výrobu, servis, pronájem
nebo zprostøedkování nákupu vrtných
souprav a náøadí pro provádìní
kotevních, mikropilotáních,
pilotáích, jádrových, injektáích
a dalích vrtù pouívaných ve
stavebnictví, inenýrské geologii
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a hydrogeologii.
V posledních dvou letech je hlavním
produktem firmy JaNo, s. r. o., výroba
souprav pro speciální zakládání
staveb. Jedná se o soupravy øady
5 a 6 vybavené dvìma rotaèními
hlavami. Dle poadavkù zákazníka
jsou soupravy vybavovány dalími
pøídavnými zaøízeními pro rùzné
technologie vrtání.
V letoním roce firma JaNo, s. r. o.,

v zastoupení firmy WIRTH dodala do
Èeské a Slovenské republiky ètyøi
pilotáí soupravy: dvakrát ECOdrill
18, ECOdrill 22 a ECOdrill 16.
Zajímavá byla té zakázka pro
výcarskou firmu Mengis, pro kterou
byla vyrobena vrtná souprava HVS
278, vybavená teleskopickou lafetou
a hydraulickým kladivem. Souprava
je demontovatelná na tøi èásti pro
monost transportu vrtulníkem.

KONTAKTNÍ ADRESA
JaNo, s. r. o. / Køenová 62 / 602 00 Brno
tel. +420 543 210 613, +420 543 212 392 / fax: +420 543 210 616 / E-mail: jano@jano.cz
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Zeměvrtná technika
firmy JaNo, s. r. o.
Èlánek pøináí základní informace o výrobním programu
jednoho z pøedních èeských výrobcù zemìvrtné techniky, která
nachází hlavní uplatnìní v oborech speciálního zakládání
staveb a pøi provádìní prùzkumných prací a vrtání studní.
Ji tøináctým rokem pùsobí na domácím a zahranièním trhu tuzemská spoleènost JaNo, s. r. o.,
se sídlem v Brnì, která nabízí ve, co spadá do
oblasti zemìvtné techniky. Zajiuje výrobu,
servis, pronájem nebo zprostøedkování nákupu
vrtných souprav a náøadí pro hloubení kotevních,
mikropilotáních, pilotáních, jádrových,
injektáních a dalích vrtù pouívaných ve
stavebnictví, inenýrské geologii a hydrogeologii.
Nejvìtí objem výroby v souèasnosti pøedstavuje
stavba strojù pro vrtání sond tepelných èerpadel,
slouících k ekologickému vytápìní. Od roku
2002 zavedla spoleènost JaNo, s. r. o., pro své
zákazníky i novou slubu týkající se prodeje,
servisu a technické pomoci pøi výbìru tìchto
èerpadel. V souèasné dobì pracuje nejen
v Èesku, ale i na Slovensku, v Rakousku,
Nìmecku, výcarsku a Øecku na 39 vrtných
souprav firmy JaNo, s. r. o. Naím standardem je
zajitìní servisu do 24 hodin, a to i o víkendech,
o svátcích a v dobì prázdnin. Vrtné soupravy
jsou konstrukcí a pøi výrobì co nejvíce
pøizpùsobeny poadavkùm zákazníka.
Výrobní øada vrtných souprav
Standardní nabídku firmy JaNo, s. r. o., tvoøí pìt
základních øad vrtných souprav:
! Nejmení vrtné soupravy mají oznaèení
èíslicí 2, následující èíslo oznaèuje výkon
motoru. Napø. vrtná souprava 246 je malá
souprava s výkonem motoru 46 kW, vhodná na
vrtání v malých prostorách. Doposud bylo tìchto
souprav vyrobeno devìt.
! Vrtné soupravy s oznaèením 3 mají ji
jednoduchou kinematiku pro ustavení vrtné
lafety. Soupravy 352 jsou vhodné pro hloubení
vrtù pro mikropiloty, pøípadnì kotvy. Doposud
byly vyrobeny 3 kusy.
! Vrtná souprava s oznaèením 4 je postavena
na pevném pásovém podvozku. Je vyrábìna
speciálnì pro vrtání studní a vrtù pro osazení
sond pro tepelná èerpadla. Souprava má výkon
motoru 82 kW. Celková váha soupravy je 810
tun. Doposud byly vyrobeny 4 kusy.
! Vrtné soupravy øady 5 jsou speciální
soupravy pro zakládání staveb. Jsou postaveny
na pásovém naklápìcím podvozku s otoèí
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o 360°. Otoè umoòuje optimální ustavení
soupravy v meních stavebních jamách, pøípadnì
na stavbách, kde je málo prostoru. Tato souprava
je navíc vybavena sloitou kinematikou, pomocí
které je moné lafetu poloit a na zem pøíènì
k soupravì, pøípadnì lafetu zvednout a do výky
3 m v horizontální poloze. Vrtná souprava øady
5 se vyrábí s motory o výkonech 82136 kW dle
poadovaného vybavení. Stroj se vyuívá
pøedevím pøi hloubení vrtù pro kotvy,
mikropiloty a zápory. Vyrobeny byly dosud
4 kusy.
! Vrtná souprava øady 6 je vyrobena na
pásovém podvozku o celkové íøce podvozku
2300 mm pøi íøce pásu 500 mm. Pro lepí
pohyblivost v terénu je souprava na pod-vozku
upevnìna kyvnì. Jedná se o robustní soupravu
o celkové váze 12 a více tun  dle vybavení.
Výkonovì se tato souprava podobá soupravì
øady 5. Otoè na podvozku zde nahrazuje jetì
sloitìjí kinematika ne u øady 5. Tento stroj je
tedy vhodnìjí pro vìtí stavby. Lafetu je moné
ustavit do rùzných smìrù a poloh, v horizontální
poloze zvednout a do výky 3,5 m, vrtat v nega-

tivním úhlu pod sebe apod. Tato souprava mùe
být vybavena jednou nebo dvìma rotaèními
hlavami, hydraulickým kladivem, zásobníkem
vrtného náøadí nebo výplachovým èerpadlem.
Rozsahu výkonu je uzpùsobena hydraulická
soustava soupravy a výkon dieselmotoru. Dosud
byly vyrobeny 2 stroje této øady.
Vechny soupravy vyrábìné firmou JaNo, s. r. o.,
mají prohláení o shodì a doklad o mìøení
hluènosti. Ostatní vrtné soupravy do celkového
poètu 37 byly postaveny na kolových podvozcích
nebo se jednalo o celkové rekonstrukce starých
nefunkèních strojù, u kterých se zachovaly pouze
ocelové svaøované díly, které byly opískovány,
vyrovnány a znovu natøeny. Otvory jsou
pøevrtávány na horizontální vyvrtávaèce a znovu
vlokovány. Staré èepy jsou nahrazeny novými.
Po renovaci a smontování vekeré kinematiky je
stroj vybaven kompletnì novým moderním
hydraulickým obvodem. Hlavní hydraulická
èerpadla jsou s promìnným geometrickým
objemem a jsou øízena proporcionálnì.
V souèasné dobì je ve výrobì malá vrtná
souprava pro firmu Mengis v Luzernu. Jedná se
o vrtnou soupravu postavenou na pásovém
podvozku s hydraulickým roziøováním v rozmezí
7801200 mm. Hydraulický vrátek je namontován pøímo na zadní èásti podvozku a na
støedním nosníku podvozku je pøiroubovaná
teleskopická lafeta s vozíkem posuvu a rotaèní
hlavou s hydraulickým kladivem. Pohyb vozíku
posuvu zajiuje hydraulický válec umístìný
v lafetì pomocí systému kladek a øetìzu. Agregát
si vrtná souprava táhne za sebou na jednonápravovém podvozku. Vrtná souprava je koncipována
tak, aby byla demontovatelná na tøi komponenty
 pásový podvozek, teleskopickou lafetu s rotaèní hlavou a ovládací pult a vlastní hydroagregát.
Kadý z komponentù mùe váit max. 2 tuny, aby
jej bylo mono transportovat helikoptérou do
nepøístupných lokalit.

Hloubení vrtù pro kotvy vrtnou soupravou HVS 582 v rámci prací na obchvatu mìsta Èadca (provádìla firma
Geostatik). Celkovì bylo na této stavbì vyhloubeno 15 km vrtù pro mikropiloty a kotvy.

č a s o p i s

Z a k l á d á n í

s t a v e b ,
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Poadavky na stavbu a provedení vrtných souprav,
které firma JaNo, s. r. o., vyrábí, jsou znaènì
rozmanité. Nejzákladnìjí je rozdìlení na:
! vrtné soupravy pro speciální zakládání
staveb,
! soupravy na provádìní prùzkumných
prací a vrtání studní.
Hlavním poadavkem pro soupravy na speciální
zakládání je variabilnost a pohyblivost na stavbì.
Soupravy se proto vyrábìjí na pásovém podvozku
a kinematika lafety je vyrobena tak, aby bylo mono
vrtat v rùzných polohách a úhlech. Tyto soupravy
vrtají vìtinou do meních hloubek  max. 30 m ,
proto se pouívá kratí vrtné náøadí (2 m
i ménì). Soupravy pro speciální zakládání dále
mùeme dìlit na soupravy malé a velké. Malé
vrtné soupravy jsou vhodné pro sanace zdiva
starých budov, a jsou proto pøizpùsobeny pro vrtání
v malých prostorách (hydraulicky stahovací
podvozek, krátká lafeta), nebo jsou demontovatelné
a pøenosné po èástech (lafeta, podvozek, agregát).
Velké vrtné soupravy mohou být vybaveny
dvìma rotacemi, sloitým zaøízením pro povolování
vrtného náøadí, pøípadnì manipulátory pro rychlou
a snadnou manipulaci s vrtným náøadím.
Vrtné soupravy pro prùzkumné práce bývají
postaveny spíe na autopodvozku. Souprava stojí na
vrtu více dnù, eventuálnì i týdnù. Hloubky vrtù se
pohybují ve stovkách metrù, u naich souprav cca
700 m. Lafeta je konstruována na delí vrtné náøadí
3, 6 i 9 m.
Kinematika lafety je jednoduchá, slouí pouze
k postavení lafety a její fixaci k rámu vrtné soupravy.
Rám soupravy bývá opatøen ètyømi hydraulickými

Hloubení vrtù pro mikropiloty pod pilíøem nového pøemostìní pøes Dunaj v Bratislavì. Jedna pata pilíøe
reprezentovala hloubení 333 mikropilot o délce 8 m.

opìrami pro poadované ustavení soupravy
v terénu. Souprava má pouze jednu rotaci,
min-1
vìtinou s vyími otáèkami  700
a více  neli u souprav pro zakládání. Pro
paení se pouívají vìtí prùmìry panic
 324 mm a více. Takto velké panice je moné
zatáèet pouze dopaovacím zaøízením.
Firma JaNo, s. r. o., vyrábí té vrtné náøadí.

Pro zakládání staveb jsou to nejèastìji panice pravo- nebo levotoèivé s dvouchodým
závitem o prùmìrech 133, 152 mm. Vrtné trubky vyrábíme o prùmìrech 63, 89,9 a 114 mm.
Nejèastìji pouívané závity jsou API 2 3/8,
3 1/2 IF nebo regulár, pøípadnì závity RD.
Ostatní typy vrtného náøadí dodáváme od
jiných výrobcù.

Earth-boring technology of the JaNo, s. r. o.
Hloubení vrtù pro tepelná èerpadla. Firma Hagleitner
(Rakousko) vyhloubila se soupravami irmy JaNo, s. r. o.,
celkem 35 km vrtù pro tepelná èerpadla. Mìsíèní výkon
pro jednu soupravu s dvouèlennou posádkou se pohybuje
v rozmezí od 1000 do 1300 m. Vrty se provádìjí do
hloubek 100 a 130 m a jsou v mnoha pøípadech paeny
v celé hloubce.

The article brings basic information about the production programme of
one of the Czech leading producers of an earth-boring technology that
finds its main application in the field of special foundation engineering
and in carrying out surveys and well drilling.
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ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY
PILOT POMOCÍ O-BUŇKY
Dìlené statické zkouky pilot pøestavují
ivotaschopnou alternativu ke konvenèním
metodám statických zkouek. Jejich výhody
a nevýhody oproti klasickým zatìovacím
zkoukám pilot pøedstavuje následující èlánek
Dr. M. Englanda.
Statické zatìovací zkouky
Provádìní zatìovacích zkouek pilot
v mìøítku 1 : 1 vyadují technici na
celém svìtì z øady dùvodù. Z geotechnického hlediska je nejzajímavìjím
dùvodem optimalizace projektu zaloení.
Stejnou dùleitost má ve vztahu k zakládané stavbì chování základového prvku
pøi zatíení. Z pohledu projektanta nebo
dodavatele zaloení stavby je úkolem
zkouky ovìøit poadovanou nebo
maximální únosnost piloty pro schválený projekt. Toto ovìøení vyadují
v mnoha pøípadech i samotné
pøedpoklady návrhu zaloení. Je tøeba
øíci, e z hlediska ovìøení optimálního
návrhu a vhodnosti základové
konstrukce stále jetì nebyly statické
zatìovací zkouky pøekonány.
Co je dìlená zatìovací zkouka
piloty
Jedním z nejdùmyslnìjích uspoøádání
statických zatìovacích zkouek je
systém vyvinutý a patentovaný
spoleèností Cementation Foundations
Skanska1) Jedná se o plnì automatizovaný proces zkouení, kde spojení
pomocí sítì GSM umoòuje dálkový
pøístup k datùm a mìøeným parametrùm.
Pouití klasických zatìovacích zkouek
se zatíením aplikovaným na hlavu
piloty je dobøe známo technikùm po celé
Evropì. Pozmìnìná varianta této
statické zatìovací zkouky, tzv. dìlená
zkouka, se stala ve svìtì známou a
v posledním desetiletí a v nìkterých
státech byla i standardizována (viz
poznámka1) . Metoda umoòuje pøiblíit
se pøi provádìní zkouky co nejvíce
k mezní únosnosti piloty, je pohodlnìjí,
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hospodárnìjí a bezpeènìjí.
Technologie pouívá speciální ztracený
lis, napø. tzv. Osterbergskou buòku (Obuòku), zabudovanou pøímo do nosné
délky piloty ve zvoleném místì,
nejèastìji uprostøed. Horní a dolní èásti
piloty jsou následnì zkoueny jedna
vùèi druhé. Zásadní význam pro úspìch
zkouek má instrumentace vech èástí
piloty reagujících proti sobì. Pro
poèítaèem øízené zatìování a dálkové
ovládání lze snadno vyuít spojení
pomocí sítì GSM. Kvalita takto zaznamenaných dat a spolehlivost zkouek
jsou vynikající. Pro technologii byla
vyvinuta celá øada vyuití a metod
analýzy výsledkù. O-buòky mohou být
v døíku piloty uspoøádány ve dvou
rùzných úrovních tak, aby se
maximalizovalo mnoství informací,
které lze získat z jedné testované piloty
postupným zatìováním na jedné a pak
druhé úrovni. To je obzvlá úèelné
v situacích, kdy je spolehlivost v odhadu
únosnosti pilot nízká.
Jakou zkouku zvolit?
Kadý ze systémù zatìovacích zkouek
má své výhody i nevýhody a ne vdy lze
jednoznaènì rozhodnout, která metoda
je v daném pøípadì nejvhodnìjí. Pøesto
lze konstatovat, e nejefektivnìjím
uspoøádáním statických zkouek se
zatíením do 5,5 MN s ohledem na
vynaloené náklady jsou zkouky
z povrchu (klasické) s pouitím
kotevních pilot, jejich poèet nemusí být
vysoký. Pouívají se pøi nich montované
zatìovací mosty, které lze s kotevními
pilotami rychle spojit. Pouívané typy
zatìovacích mostù jsou odzkouené
konstrukce, bezpeèné a riziko

1.

č a s o p i s

zkolabování zkouky je minimální. Zmìna nastává
v okamiku, kdy je nutné realizovat klasickou
zatìovací zkouku se zatíením vyím ne
1020 MN. Aèkoliv je moné pro vyvolání potøebné
síly pouít vìtí poèet lisù, sestavení vhodného
kotevního systému se stává technickým problémem.
Zde se dvousmìrné zkouky jeví jako ekonomicky
výhodnìjí, protoe nepotøebují kotvy nebo kotevní
piloty ani sloitý zatìovací systém a jeho montá.
Tato technologie je také výraznì bezpeènìjí, protoe

2.

3.

4.

1. Ztracené Osterbergské buòky s vìtím poètem lisù lze
zaèlenit do armokoù a zajistit tak velké mnoství údajù
získaných v prùbìhu zkouek.
2.,3. Buòky je moné nainstalovat za dobu kratí ne jeden
den a odpadá nutnost budování reakèního systému
a zatìování na povrchu.
4. Systém byl pouit na 41 m dlouhé pilotì o prùmìru
2,4 m v Arizonì pro zatíení odpovídající 151 MN.

Z a k l á d á n í

s t a v e b ,

není nutné stavìt zatìovací systém na povrchu 
vechna pouitá zatìovací zaøízení jsou uloena
do zemì.
O-buòku lze bìnì namontovat do armovacího
koe bìhem jednoho dne. Naproti tomu sestavení
reakèního systému pro zatíení vìtí ne 15 MN
obvykle trvá podstatnì déle ne 1 den. Pro dìlené
zkuební piloty lze s výhodou pouít vìtího
poètu lisù, protoe geometrie uspoøádání buòky
s vìtím poètem lisù umoòuje klasickou betoná
støedem piloty. Zatíení mìøená pomocí dìlených
zkuebních pilot lámou svìtové rekordy. Nejvyí
ekvivalentní testovací zatíení v Arizonì dosáhlo
hodnoty 151 MN na pilotì dlouhé 41 m,
o prùmìru 2,4 m.
Praktické problémy
Maximální zatíení, které lze uplatnit pøi
zatìovacích zkoukách, se øídí zdvihem lisu
a jeho jmenovitým výkonem. U klasických
zkouek provádìných z povrchu je bìný zdvih
lisu od 160 mm do 300 mm. O-buòky jsou
konstruovány s teoretickým zdvihem 150 mm a
225 mm. U dvousmìrných zkouek v jedné
úrovni zatìování se velikost zdvihu lisu a tím
mobilizace napìtí øídí následujícími dvìma
mezemi:
! Horní èástí piloty, u které reakèní odpor
vzniká tøením piloty na pláti. To, jakmile se plnì
mobilizuje, umoòuje dosáhnout lisu
maximálního moného výkonu bez nutnosti
dodateèného zatíení piloty.
! Dolní èástí piloty, její chování je
ovlivòováno pøedevím únosností paty piloty
a podle umístìní buòky také vìtím èi mením
tøením na pláti.
Tato omezení lze kompenzovat realizací zkouky
s víceúrovòovým zatíením, buï kombinací
dvousmìrné buòky se zatíením aplikovaným
z povrchu na hlavu piloty, anebo vyuitím bunìk
ve více úrovních piloty.
U zkouek provádìných ve více úrovních se èasto
vyuívá postup, pøi kterém se aplikuje zatíení
nejprve v dolní buòce a následnì, zatímco je
první buòce ponechán prostor pro odlehèení, se
zatíení aplikuje ve vyí úrovni. Prostøední prvek
se posune dolù a umoní stanovit hodnotu tøení
na pláti pøímo do doby, dokud znovu nezaène
pùsobit odpor nejspodnìjího prvku.
Dalí èasto pouívaný typ zkouek vyuívá
úplného zatlaèení støedního dílu pro pøímé
stanovení modulu prunosti. Vyuití
víceúrovòových bunìk na zkuebních pilotách
tvoøí asi 20 % doposud provedených zkouek
pomocí O-bunìk.
Vetknutí paty piloty
Pøi vyhodnocení pláového tøení ve vetknutí paty
piloty do skalního podloí je dùleité zajistit, aby
zatíení bylo aplikováno na potøebném místì. Pøi
klasickém zkouení zatìováním piloty z povrchu
je tøení na pláti èasto obtínì odliitelné od

a . s .

únosnosti paty piloty a je nutné pouít doplòkové
senzory na pilotì, které umoní zhodnotit
rozloení sil. Dìlené zkouky je moné uspoøádat
tak, aby zatíení smìøovalo pøímo na zónu
vetknutí paty do horniny (nebo jiné poadované
místo), a výsledné chování zkoumané èásti piloty
se mohlo snadnìji vyhodnotit. Opakované pouití
dìlených zkouek vetknutí paty piloty do horniny
ukázalo, e ve vech pøípadech, i kdy dosud
málo zkouených, bylo tøení výraznì podcenìno.
Pouití testovacích pilot
Ve Velké Británii se lze èasto setkat s chybným
názorem, e testování pilot zatíením vìtím ne
1,5násobkem jejich pøípustného/provozního
zatíení není vhodné pro systémové piloty.
Správným postupem vak je zhodnocení
pøípadného pokození piloty v prùbìhu zkouek
a toho, zda chování zkouené piloty po zatíení
konstrukcí bude v souladu s poadavky na
rozdílné sedání. Chování piloty pøi opìtovném
zatíení je podle prvního pøedbìného odhadu
moné pøedvídat a vyhodnocovat s pouitím
rùzných metod. Pøi klasické zkouce, pokud
nedojde k pøekroèení únosnosti piloty, se
zkuebním zatíením sniuje následné sedání
piloty pøi jejím opìtovném zatíení, pøièem
celková jmenovitá únosnost zùstává zachována.
Podobnì tomu je obvykle i u dìlené zkouky.
Rovnì horninové prostøedí okolo piloty se
zatíením pøi zkouce konsoliduje a tato
konsolidace zùstává zachována i pøi opakovaném
zatíení konstrukcí.
Velikost aplikovaného napìtí
U dìlených zkouek se na beton piloty vyvozují
pouze polovièní napìtí v porovnání se
srovnatelným zatìováním z úrovnì terénu. To
umoòuje provést zkouky døíve ne klasické
zkouky z povrchu. Sníené napìtí je nutné vzít
v úvahu s ohledem na jeho konstrukèní úèinky.
Dále je nutno brát v úvahu, e dìlené zkouky
nezkouí strukturní chování horní èásti piloty.
Výbìr zkuebních pilot
Piloty pro jakékoliv pøedbìné nezávazné zkouky
jsou samozøejmì vybírány pøedem. U prùkazních
zkouek dìlené metody je zjevnou nevýhodou
fakt, e zkuební pilotu je také nutné vybrat
pøedem, zatímco klasické zkouky z povrchu lze
provést na libovolné pilotì. Výbìr pøedem se
ovem z praktických dùvodù uplatòuje i u klasické zkouky, a to pøedevím s ohledem na
prostorová omezení, která èasto znemoòují
umístìní kotev èi postavení reakèních systémù.
Výhodou dvousmìrných zkouek je, e pracovní
prostor kolem piloty potøebný pro testování je
minimální a výraznì mení ne u zkouky
z povrchu.
Dalím citlivým problémem spojeným se
zabudováním O-bunìk v pilotì je jejich vliv na
betoná a následné chování piloty; ze ádné
z dosud realizovaných zkouek vak nevyplývá,
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e by v okolí zabudované buòky vznikala místa, ve
kterých by nekvalitní krytí betonu mohlo být
zpùsobeno jejich instalací.
Zkouky
Nejmodernìjí zkuební systémy pro zatíení
aplikované z povrchu jsou nyní plnì
komputerizovány; celkový postup zkouky je
naprogramován a je moné ho dálkovì ovládat
pomocí sítì GSM pøes øídicí poèítaèový systém
pøímo na místì. Celý systém je spolehlivý
a vyzkouený.
U dìlených zkouek je zatìovací zaøízení
podobné, ale úroveò mìøicího vybavení bývá
vyí vzhledem k tomu, e jsou za provoz
u provádìny a monitorovány vdy dvì zkouky
zatíení najednou. Výhodou aplikace zatíení
uvnitø piloty je skuteènost, e testování mùe být
kratí. U zkouek provádìných z povrchu je nutná
reakèní doba piloty na zatíení delí, protoe musí
dojít k pøenosu zatíení po celé délce piloty.
Jak zkouky z povrchu, tak dìlené zkouky lze
provádìt s konstantním zatíením, aby se úèinky
dotvarování projevily v namìøených údajích
a bylo je moné modelovat pøi výpoètu
plánovaného dlouhodobého sedání.
Vyhodnocování výsledkù
U vech zatìovacích zkouek je pro stanovení
chování piloty nutné urèit rùzné úrovnì
vyhodnocení výsledkù. Pokud je zatíení piloty pøi
zkuebním tlaku pøíli nízké a nedojde k dostateènému pohybu piloty (sednutí), dá se o jejím
chování øíci jen velmi málo. U klasických zkouek
provádìných z povrchu jsou metody vyhodnocování nevyhovující, pokud je mìøené chování
ovlivnìno pøevánì pruným stlaèením. Vìtí
vypovídací hodnotu pøi stejném zatíení dìlenou
zkoukou poskytuje monost zkouet oddìlenì
vlastnosti pláového tøení a mobilizované
únosnosti paty piloty. Pøi vyhodnocení víceúrovòových dìlených zkouek je tøeba chování
vech prvkù seèíst dohromady.
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Výpoèet køivky
Nìkteøí technici upøednostòují znázornìní
výsledkù dìlených zatìovacích zkouek ve formì
køivky zobrazující napìtí vùèi sedání piloty pøi
zatíení shora. Výsledky zkouek lze kombinovat
pøidáním zatíení mobilizovaných pøi stejných
posunech. Dodateèné pruné stlaèení lze následnì zahrnout jako doplòkové sedání. Porovnání
ekvivalentního pohybu hlavy piloty a výsledkù
klasických zkouek zatíením z povrchu ukázalo
relativní shodu.
Vyuití
V nìkterých zemích je statickou zatìovací
zkoukou zkoueno a 1 % instalovaných pilot.
Doposud se jako bìnìjí metoda uplatòuje
klasická zatìovací zkouka z povrchu. Vzhledem
k velkému mnoství pøekáek spojených s touto
metodou se ale stále èastìji uplatòují i dìlené
zkouky. S vyuitím O-bunìk ji bylo provedeno
více ne 650 zkouek a zájem o vyuívání této
metody a mnoství rùzných aplikací zkouky stále
rostou. O-buòky byly instalovány v prefabrikovaných pilotách, CFA pilotách, pilíøích, nìkolik
zkouek bylo provedeno i z vodní hladiny.
O-buòky byly dále vyuity pro mìøení modulu
pøetvárnosti horninového masivu pøi laterálních
zkoukách. Vìtina zkouených pilot jsou piloty
systémové; monost zaèlenit zkuební pilotu do
základové konstrukce pøedstavuje významný
hybný faktor pro rozvoj zkouek. Ve vìtí míøe
byly dìlené zkouky pouity pøi zakládání mostù,
kde je vìtí rozsah zatìovacích zkouek obecnì
poadován a tento typ zkouek pøedstavuje
ekonomicky pøijatelnou a praktickou alternativu.
Náklady
Náklady na realizaci obou druhù zkouek jsou
srovnatelné u zatíení v rozpìtí 5 a 10 MN.
U vyích zatíení jsou dìlené zkouky výhodnìjí. Se zvyujícím se poètem provedených
dìlených zkouek se náklady na dopravu a mobilizaci pracovních sil výraznì sniují.
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Pozn. red. 1): Obdobný princip vyuívá ji více
ne 15 let napø. VUIS  Zakladanie staveb
Bratislava. Tyto zkouky byly ji nìkolikrát
realizovány i v Èeské republice (blíe napø.
Masopust: Vrtané piloty, 1996).
Podle èlánku Dr. Melvina Englanda, European
Foundations, Summer 2003 pro èasopis
Zakládání staveb upravil RNDr. Ivan Bene,
pøeklad Mgr. Klára Ouøedníková.
Dr. Melvin England je øeditelem spoleènosti
Loadtest ve Velké Británii, kterou zaloil v roce
2001. Do spole4nosti Cementation nastoupil
v roce 1990, kde zaloil oddìlení zabývající se
zkoukami pilot, geotechnickým mìøicím
vybavením a konstrukèním monitoringem. V roce
2003 odeel do poboèky firmy Loadtest v USA
a zamìøuje se na vývoj dìlených zatìovacích
zkouek a automatizovaných zatìovacích zkouek
z povrchu (klasických).

Load tests on piles
using the O-cell
Sectioned static pile tests represent a
viable alternative for conventional methods
of static tests. Their advantages and
disadvantages compared with standard
load tests on piles are described in the
following article written by Dr. M.England.

5. Statické zatìovací zkouky vyadují zatìovací mosty  jejich instalace je èasovì nároèná a také vyadují volný okolní prostor

5.

o

Zdá se, e na rozdíl od svých kolegù v jiných
èástech svìta evroptí technici velmi pomalu
oceòují kvality testování pomocí O-bunìk. Aèkoliv
dolo k optimalizaci a cenovému zefektivnìní
zatìovacích zkouek z povrchu, existuje prostor
pro dalí rozvoj praxe testování základù ve
skuteèném mìøítku pomocí dìlených zkouek.
Bylo by koda nevyuít monosti a finanèní
výhody plynoucí z vyuití tìchto metod.
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Obchodní centrum
Carrefour,
Brno-Královo pole
První ze dvou èlánkù o obchodním centru Carrefour informuje
o obchodnì-legislativní a projekèní pøípravì celé akce ze strany
Zakládání staveb, a. s.,, která probíhala ji od roku 2001 a která
byla z mnoha dùvodù pomìrnì komplikovaná. V druhém èlánku se
hovoøí o vlastní realizaci prací speciálního zakládání, které
spoèívaly v zaloení celého obchodního centra na pilotách
a zajitìní sesuvných svahù nad plochou stavenitì kombinací
pilotové zdi s elezobetonovou pøevázkou a gabiónových zdí
a rovnì elementy podzemních stìn.
Obchodnì-technická pøíprava akce
Ji v roce 2001 byla spoleènost Zakládání staveb,
a.s., vyzvána investorem k podání obchodnìtechnické nabídky na zajitìní sváného území
v lokalitì Brno-Královo pole  Èervený Mlýn.
Pozemek chtìl v budoucnu stavebník vyuít
k realizaci svého investièního zámìru. Nae
nabídka, podaná spoleènì se spoleèností
Stavební geologie-geotechnika, a. s., vak nebyla
vybrána k realizaci. Zvítìzil návrh sdruení firem
Keller, s. r. o., a Unigeo, a. s.

Následovala zhruba roèní odmlka, ne dala tato
lokalita o sobì znovu vìdìt. Jednalo se opìt
o výbìrové øízení, tentokráte ji vypsané
zpracovatelem projektu a zároveò generálním
zhotovitelem prací souvisejících se stabilizací
území  firmou Keller, s. r. o. V tomto
výbìrovém øízení jsme byli úspìní a nae práce
na zajitìní stability území mìly po dohodì
s objednavatelem zaèít na pøelomu listopadu
a prosince 2002. Termín vak byl kvùli
nevyjasnìnému financování celého projektu

obchodní
centrum

obchodní
galerie

Pùdorysné schéma pilotového zaloení obchodního centra Carrefour s obchodní galerií

a . s .

nakonec o více ne pùl roku posunut.
V tomto mrtvém období provádìl investor na
staveniti demolièní práce a nae firma celou
budoucí zakázku bedlivì sledovala a vedla øadu
jednání k zjitìní dalích podrobností. V této
dobì jsme také zpracovali cenovou nabídku na
dalí objekt  zaloení opìrných zdí pro
obsluné komunikace, kterou u nás poptalo
nìkolik firem, ale stejnì jako s ostatním se nic
nedìlo.
Díky aktivitì naí firmy v tomto období jsme byli
následnì zaøazeni do 1. kola výbìrového øízení
na zaloení celého objektu, které jménem
investora vypsala projekèní spoleènost UAD
Brno v únoru 2003. Nae nabídka byla v té dobì
vypracována na pøedanou projektovou
dokumentaci a po rozhovorech za úèasti
investora postoupila do 2. kola soutìe. Zde
jsme ji nai nabídku vysvìtlovali a obhajovali
pøed vedením investorské spoleènosti Carrefour
Èeská republika za úèasti zástupcù generálního
projektanta stavby francouzské spoleènosti CVZ
Architectes ÈR, s. r. o.
Na základì výsledkù tohoto kola jsme byli
vybráni do závìreèné fáze soutìe a zúèastnili
jsme se, spolu s dalími dvìma firmami, draby
zakázky na internetu. Tato aukce probìhla
v odpoledních hodinách dne 1. 4. 2003 a jediným kritériem byla nabízená cena prací na
rozsah vyjasnìný v pøedchozích kolech. Bohuel
jsme se v tomto závìreèném kole umístili na
druhém místì a celou zakázku, vèetnì pøípravy
území, hrubých terénních úprav, obsluných
komunikací a zaloení objektu získala spoleènost
Gemo Olomouc, s. r. o.
Následovala celá øada dalích jednání jak se
zástupci investora, tak s vedením vítìzné firmy,
která byla zamìøena na monost budoucí
spolupráce a její podmínky. Vekerá tato snaha
byla korunována dohodou o spolupráci, která
byla zakotvena v objednávce na zaloení
samotného objektu superrmarketu a opìrné zdi
obsluných komunikací. Zahájeny byly projekèní
práce (doc. Ing. J. Masopust, CSc.) a celková
legislativní pøíprava stavby. Samotné zahájení
stavby vak bylo z dùvodu stále nevyjasnìného
koneèného rozsahu objektu odkládáno.
Práce byly koneènì zahájeny na opìrné zdi è. I
pro firmu Keller, s. r. o., v èervnu tohoto roku
a pokraèovaly zakládáním objektu supermarketu
a provádìním elementù podzemních stìn.
V prùbìhu provádìní prací byl upøesnìn celkový
rozsah obchodního centra a provedeno bylo
i zaloení zdi è. II a opìrné stìny pro obsluné
komunikace. Bìhem léta byl upøesnìn koneèný
rozsah prací  rozíøení o zaloení obchodní
galerie  probíhají závìreèná jednání o smlouvì
o dílo a dopracovává se realizaèní dokumentace
na zbylý rozsah. Koneèný termín dokonèení
vech prací je stanoven na 30. záøí 2003.
Ing. Pavel Mühl, Zakládání staveb, a. s.
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Stavenitì obchodního centra Carrefour je situováno na navákách
staré cihelny, celkový pohled

Pilotové zaloení obchodního
centra Carrefour 
Brno-Královo Pole
Území stavby se nachází v areálu bývalé cihelny
v Královì Poli. Tìbou cihláøské hlíny (Cihelny
G. Klimenta, Brno) vznikl postupnì záøez do
pùvodního svahu tak, e èást dneního
stavenitì je zahloubena do svahu cca 120 m
v relativnì vodorovné úrovni od pùvodní paty
svahu. Vlastní svah a jeho okraje byly postupnì
modelovány antropogenní èinností 
pøemisováním hmot pøi tìbì cihláøské hlíny,
zahrádkáøskou èinností, ukládáním inenýrských
sítí, ukládáním zbytkù produkce provozoven
umístìných v areálu bývalé cihelny. Tím vzniklo
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Stìny stavební jámy jsou podchyceny pilotovými a podzemními stìnami
v kombinaci s gabióny

velice sloité stavenitì, a to jak kvùli nutnosti
odstranìní zbytkù pùvodní cihelny, tak z hlediska
nepøíznivých inenýrsko-geologických pomìrù
ovlivnìných zmínìnou antropogenní èinností.
Upøímnì øeèeno, pøi první návtìvì stavenitì,
kde jsme si v ruinách bývalé cihelny vysvìtlovali
se zástupci objednatele (spoleènost Gemo
Olomouc, s. r. o.), kde bude budován Carrefour
a kde budou opìrné zdi, nemìli jsme ze
stavenitì dobrý pocit. Zvlátì pøi pohledu do
èerných sklepù topných kanálù a sklepù
s technologickým zaøízením cihelny jsme mìli
obavy z propadnutí vrtných souprav a stavební
mechanizace. Inenýrsko-geologické pomìry
stavenitì je nutné tudí rozdìlit na dvì oblasti
zájmu:

! Zajitìní nestabilních svahù nad
budoucím obchodním centrem,
! Inenýrsko-geologické pomìry pod
budoucím obchodním centrem.
Inenýrsko-geologické pomìry svahu lze oznaèit
za sloité vzhledem k tomu, e svah je v horní
èásti tvoøen v mocnosti do cca 6,0 a 8,0 m
kvarténími jíly s vysokou plasticitou, vysokou
pórovitostí, výrazným podílem prachovitých
èástic a byl dále modelován antropogenní
èinností. Hloubìji se pak nachází neogenní jíl
(tégl) výraznì vyího stupnì konzistence ne
kvarténní jíly. V prostoru stávající provozovny
firmy Betonmix byla zastiena cca 8,0 m hluboká
deprese, patrnì umìle vytvoøená, vyplnìná
Vrtná souprava pøi hloubení vrtù pro piloty
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navákami (se zbytky cihláøské produkce,
hlínami a jíly s pøímìsemi) a výraznì nasycená
vodou. Proto lze pøedpokládat, e se mùe jednat
o liniovou vyplnìnou elevaci, vedoucí od jezírka
v areálu firmy Vaka smìrem k nádri poblí
Svitavské radiály, fungující jako vodní kolektor.
Pøestoe se stávající svahy chovají jako stabilní,
mùe být zvlátì pùsobení vody negativní
pøíèinou zmìny mezní rovnováhy. Takovéto
poruchy svahù se projevují v blízkém prostoru
východních svahù areálu cihelny.
Inenýrsko-geologické pomìry pod vlastním
obchodním centrem lze oznaèit takté za sloité
díky rùzné mocnosti naváek sklepù
a dutin vzniklých v rámci døívìjí výstavby
v bývalé cihelnì.
Práce speciálního zakládání
Z výe popsaných inenýrsko-geologických
pomìrù je patrné, e výstavba vlastního
obchodního centra musela být takté rozdìlena
do dvou okruhù, a to na:
! zajitìní svahù nad supermarketem ,
! výstavbu vlastního supermarketu.
Svahy nad obchodním centrem byly
stabilizovány pilotovými opìrnými zdmi, kde
stojí za zmínku vydaøené estetické øeení ing.
Svobody z firmy Keller, s. r. o.,  kombinace
pilotové zdi s elezobetonovou pøevázkou
a gabionových zdí. Na kontaktu svahu
s obchodním centrem je svah stabilizován
elementy podzemní stìny, které zároveò slouí
jako základy obchodního centra.
Vlastní obchodní centrum je potom zaloeno
klasicky na pilotách s kalichovými hlavicemi pod
sloupy.
Opravdovou zajímavostí stavby bylo uvolnìní
ploného sesuvu v délce cca 100 m s poklesem

Do hlav pilot opatøených kalichy jsou vestavìny nosné sloupy budoucí konstrukce obchodního centra

v závrtové oblasti cca 50 m. Na tuto skuteènost
reagovaly vechny firmy stavby a sesuv se
podaøilo stabilizovat bìhem tøí dnù
elezobetonovou pilotovou stìnou.
Profesionalita vech zúèastnìných firem se
projevovala nejen v pruné reakci na nové
skuteènosti (napø. podchycení novì vzniklého
sesuvu), ale takté v organizaci práce, kde kadá
z firem plnila své úkoly tak, aby nebrzdila
èinnost ostatních, a to bez organizaèní
koordinace zvlá investorem najaté inenýrské
firmy zastøeující celou výstavbu, jak je to dnes
známé takøka ze vech vìtích staveb.

! 55 kusù ∅ 900 mm, délky 1015 m (745m);
! 155 kusù ∅ 1200 mm, délky 1220 m
(2616m).

Celkem provedla spoleènost Zakládání staveb,
a. s., na obchoním centru Carrefour 404 ks pilot.
Z toho:
! 194 kusù ∅ 630 mm, délky 516 m (1473m);

Ing. Jaroslav ajgal,
Alois Zelenka,
Tomá Kukla,
Zakládání staveb, a. s.

Na zajitìní svahu bylo provedeno:
! Stìna I: 87 ks pilot ∅ 1200 mm (1385 m);
! Stìna II: 24 ks pilot ∅ 750 mm (211 m);
! STÌNA B: 70 ks pilot ∅ 900 mm (840 m).
K zajitìní svahu a zaloení obchodního
centra
2
bylo provedeno celkem 1584 m elementù
podzemních stìn tl. 60 cm.

Shopping centre Carrefour,
Brno-Královo Pole
The first of a pair of articles on the
shopping centre Carrefour informs about
the commercial, legislative and design
preparation of the whole proceedings on
the part of the Zakládání staveb, Co., that
have been under way since 1991 and
have seen a lot of problems in the course
of the realisation. The second article talks
about the realisation of works of special
foundation itself; these works comprised
a foundation of the whole shopping
centre on piles and securing of slide
slopes over the construction area by
combining a pile wall with a reinforced
concrete strap anchor and gabion walls
as well as elements of diaphragm walls
(soldier piles).
Vrtná souprava pøi hloubení vrtù pro piloty
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Kolektor „Centrum“
v Ostravě
V rámci rozíøení kanalizaèního systému mìsta Ostravy
a výstavby kolektoru Centrum zajiovala spoleènost
Zakládání staveb, a. s., èást raby výrubu toly sanaèní
injektáí za pouití technologie dovrchní tryskové injektáe.
Souèástí zajitìní raeb bylo i podchycení objektu Ostravského
muzea, nacházejícího se v tìsné blízkosti trasy kolektoru.
Zabezpeèení je realizováno odstínìním objektu od poklesové
zóny clonou z tryskové injektáe.
Tak jako pøed 8 roky v Praze byla poèátkem
letoního roku zahájena výstavba obsluného
kolektoru Centrum v Ostravì v rámci rozíøení
kanalizaèního systému mìsta Ostravy. Ostravský
kolektor je podobnì jako praský hlouben Novou
Rakouskou metodou, tedy s horizontálním
èlenìním výrubu na dva zábìry s provizorním
ostìním a následnou definitivní obezdívkou. Dále
je ostravský kolektor hlouben ve velice podobných
geologických podmínkách jako praský, tedy
v hrubých, silnì zahlinìných, støednì ulehlých
tìrkopíscích, které pøecházejí do miocénních jílù.
Oproti praskému kolektoru je ostravský tìen
pøevánì pod hladinou podzemní vody, co
znamená pro rabu urèitá vyí rizika. Podobnì
jako pøi rabì kolektoru v Praze, i v Ostravì
spoleènost Zakládání staveb, a. s., pøed zahájením
prací nabídla vyímu dodavateli díla, spoleènosti
Subterra, a. s., zajitìní takto raeného kolektoru
sanaèní obálkouz dovrchní tryskové injektáe
realizovanou po jednotlivých úsecích. Tato
podpùrná metoda raby byla úspìnì pouita pøi
výstavbì témìø celé trasy kolektoru Centrum ve
velké praské aglomeraci a spoleènost Zakládání
staveb, a. s., má s její realizací bohaté zkuenosti.
Zpùsob provádìní tryskové injektáe
Dodavatel razicích prací vyuil tento nabízený
zpùsob zajitìní raby pro výrub èásti spojných
a odboèných komor  komory K14, K7 a K8 
(obr. 2) a v místì podchodu trasy kolektoru pod

2. Podélný øez sanaèní injektáe odboèných komor
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ulicí Nádraní, na které je provozována tramvajová
doprava, a je tedy vyí riziko pøi výstavbì
podzemního díla (obr. 3).
Pro takto zajiovanou èást trasy kolektoru byla

1. Zaøízení stavenitì v centru Ostravy

b

y

raba rozdìlena do jednotlivých úsekù o délce
raby do 9,0 m. Kalota takového úseku má tvar
èásti komolého kuele a umoòuje pøi zachování
minimálního prùøezu kolektoru injektá nad
kalotou výrubu následného kroku raby
(obr. 2, 3). Kadý takový úsek raby kolektoru je
ukonèen stabilní èelbou, která je tvoøena
vyztueným støíkaným betonem. Sanaèní obálka
z tryskové injektáe je tvoøena navzájem se
pøekrývajícími jednotlivými sloupy o minimálním
zaruèeném prùmìru 600 mm. Dle typu zajitìní
a poadavku dodavatele raby tvoøilo obálky a
21 ks jednotlivých sloupù (obr. 4). Provozní
parametry tryskové injektáe byly pøi injektái
prvního úseku zajitìné trasy pouity stejné jako
u kolektoru praského a pøi jeho následné rabì a
prùbìném vyhodnocování kvality a geometrie
injektáe byly technologem spoleènosti aktuálnì
upravovány. Sanaèní obálka z tryskové injektáe
byla ve vech zajiovaných úsecích raby celistvá,
dosahovala pevností dle poadavku projektu, její
geometrie splòovala poadovaná toleranèní
kritéria (obr. 5, 6) a té proinjektování zeminy bylo
homogenní (obr. 7).

č a s o p i s
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3. Pùdorys sanaèní injektáe trasy kolektoru podcházející ulici Nádraní

4. Pøíèný øez sanaèní injektáí kaloty a bokù toly tunelu

Pouitá mechanizace
Vrtné a injekèní práce byly realizovány speciálnì
vyrobenou vrtnou soupravou Casagrande M5 SD.
Italský výrobce zhotovil tuto soupravu dle
poadavkù spoleènosti Zakládání staveb, a. s., ji
pro výstavbu praského kolektoru. Vrtná
souprava je speciálnì upravena pro dovrchní
vrtání v podzemí a velice úspìnì byla pouita
i na této stavbì (obr. 8, 9).
Pøi zajiování raby komory K7, která je lomová,
byla pro injektá èelby è. 3 (rozráková èelba
kolmá na dosavadní smìr raby), pouita
speciálnì sestavená vrtná souprava MSV 741
s osazenou pøíènou lafetou (obr. 10, 11). Tato
konfigurace vrtné soupravy umonila injektá
i velice obtínì pøístupné èelby z dùvodu úzkého
pracovního prostoru.

5. Pohled na celistvou sanaèní injektá kaloty toly
kolektoru

6. Pohled na celistvou sanaèní injektá boku toly kolektoru

Úprava parametrù tryskové injektáe pøi
injektái pod komunikací
Pøi realizaci zajitìní raby trasy kolektoru, která
podchází pod ulicí Nádraní, docházelo pøi

a . s .

injektái k výronu injekèní smìsi na povrch
komunikace a pøilehlého tramvajového tìlesa,
i kdy mocnost nadloí pøesahovala 6 m. Injekèní
smìs se objevila i v tìlese souèasnì sledované
kanalizaèní stoky. Pùvod tohoto jevu nejpravdìpodobnìji souvisel s èásteèným vyplavením
jemných èástic v podloí komunikace deovou
vodou z netìsné kanalizaèní a drenání sítì, èím
vznikl komunikaèní kanál pro injekèní smìs
smìrem k povrchu. Bylo tedy nutné operativnì,
opìt za pøímé úèasti technologa spoleènosti,
upravit provozní parametry tryskové injektáe
a pøedejít tak monosti pokození stávajících
nadloních inenýrských sítí, pøe-devím
kanalizaèní stoky. Vrty pro injektá byly v obálce
rozdìleny na primární a sekundární. Primární
sloupy tryskové injektáe byly realizovány
s upravenými parametry jako vzestupné
a sekundární sloupy se následnì provádìly
metodou sestupnou, tzn. e vrtná kolona byla
zavrtávána pod plným injekèním tlakem a po
dosaení poèvy vrtu byla vytaena s injekèním
tlakem sníeným na minimum. Tento zpùsob
injektáe a úprava parametrù z velké èásti
eliminovaly výrony injekèní smìsi na povrch
komunikace, ale pøedevím do tìlesa kanalizace.
Pøi následné rabì bylo ovìøeno, e i takováto
úprava postupu injektáe a zmìna parametrù
zajistily celistvou obálku sanaèní injektáe dle
poadavku projektu.
Dále spoleènost Zakládání staveb, a. s., zajistila
objekt Ostravského muzea, nacházejícího se
v tìsné blízkosti trasy kolektoru, která je zde
tvoøena komorou è. K 20. Zabezpeèení je
realizováno odstínìním této zástavby od poklesové
zóny pøi rabì kolektoru clonou z tryskové
injektáe. Vrtné a injekèní práce byly realizovány
z povrchu pøilehlé silnièní komunikace.
Injekèní práce dosud realizované spoleèností
Zakládání staveb, a. s., na této stavbì  pøedevím
sanaèní injektáe výrubu kaloty a bokù toly
kolektoru  umonily vyímu dodavateli stavby
následnou bezpeènou a pøedevím rychlou rabu
a tím i zrychlení výstavby celého podzemního díla.
Ing. Martin Èejka, Pavel Pavlù
Zakládání staveb, a. s.
Foto: Ing. Martin Èejka
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Collector Centrum
in Ostrava

8. Vrtná souprava Casagrande M5 SD pøi zajídìní
z achty  14 do toly kolektoru
9. Vrtná souprava Casagrande M5SD pøi provádìní
sanaèní obálky z tryskové injektáe pro zajitìní výrubu
kaloty a bokù tunelu
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Within the course of enlarging the
sewerage system of the Ostrava city
and construction of the Centrum
collector, the Zakládání staveb, a. s.,
carried out a part of driving of the
gallery stope by sanitation grouting
with the use of upward jetgrouting
technology. As a part of securing of the
driving works an underpinning of the
Ostrava Museum building in the close
proximity of the collector was carried
out. The securing is realised by
shielding the structure from the area
of subsidence by a jetgrouting
screen.carried out: sanitation of the
bottom in the over-weir, reparation
of the navigation lock (removal of
deposits from the big and small
navigation locks, reparation of clads
in the navigation lock, reparation of
pointing separation wall in upper
water) and construction of waiting
places for small vessels in lower water.

7. Pohled na øez odkopem homogennì proinjektované
zeminy

↑10, ↓11: Vrtná souprava MSV 741 s osazenou pøíènou
lafetou, umoòující vrtné a injekèní práce i v omezeném
pracovním prostoru

č a s o p i s
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FOTOREPORTÁŽ: Ústí n./Labem,
Žižkova II.C: SO 202 Estakáda nad Bílinou
– zajištění stavební jámy
Na této stranì pøináíme krátkou reportá o probíhajícím zajitìní stavební jámy pro zaloení
silnièní estakády konzolovitì vyloené nad øekou
Bílinou na ikovì ulici v Ústí nad Labem.
Podrobnìji se k této stavbì vrátíme v nìkterém
z pøítích èísel. Tato zakázka je velmi nároèná
s ohledem na organizaci práce, nasazení nìkolika
technologií a tím i vìtího mnoství mechanizace
na malém prostoru, navíc s proudovým postupem
výstavby. Stavební práce spojené s vytváøením
uzavøené jímky zde probíhají ve velmi stísnìných
dispozièních podmínkám  z nasypané ploiny

v øece mezi korytem Bíliny a soubìnou
komunikací s výkovým rozdílem nìkolika metrù,
která tvoøí zároveò dalí pracovní ploinu, v èásti
navíc pod tøemi stávajícími mosty. Obtíné jsou
i geologické podmínky  pøíkøe upadající èedièové
podloí s místnì odliným stupnìm zvìtrání,
výskyt èedièových sutí vzhledem k poloze
stavenitì pod pøiléhajícím kopcem, balvanitá øíèní
terasa støídající se s vrstvou tufù, hladina
podzemní vody vysoko nad základovou spárou
projektovaného základu estakády.
K tìmto obtíným podmínkám pøistupují navíc

poadavky na co moná nejvìtí vodotìsnost
vytváøené stavební jámy, co nakonec vyústilo
v realizaci jímky vytvoøené z vibrovaných tìtovnic
straených v celém rozsahu do pøedhrabané rýhy
tìené drapákem a vyplnìné jílocementovou
suspenzí. V úsecích pod mosty je tento postup
kombinován s tryskovou injektáí. Statická stabilita
stìn jímek je zajiována pomocí pramencových
kotev, paty tìtovnic jsou dotìsòovány ve skalním
podloí klasickou injektáí.
Ing. Michael Reme, Zakládání staveb, a. s.
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2.

1.

OPRAVA VODNÍHO DÍLA
VRANÉ NAD VLTAVOU
Vodní dílo Vrané nad Vltavou bylo
v dùsledku loòských povodní na
mnoha místech pokozeno
a vyadovalo si provedení
rozsáhlejích oprav. V zakázce,
kterou získala spoleènost
Zakládání staveb, a. s., byla
provedena sanace dna v nadjezí, oprava plavebních komor
(odstranìní nánosù z velké
plavební a malé plavební
komory, oprava plat plavební
komory, oprava spárování dìlicí
zdi v horní vodì) a zhotovena
èekací stání pro malá plavidla
v dolní vodì.

úrovní pochozích plat plavebních komor.
Prùchodem povodòových vod dolo
k zanesení obou plavebních komor
3 nánosem
o celkovém objemu cca 2000 m a byl znaènì
naruen povrch plat plavebních komor, pøièem

1. Vodní dílo Vrané nad Vltavou pøi povodni v roce 2002
2. Celkový pohled na vodní dílo Vrané nad Vltavou
bìhem provádìní oprav
3. Èistìní kalù ve dnì plavební komory nakladaèem UNC 060
4. Hrazení plavební komory ocelovými hradítkami
5. Tìba nánosù z plavební komory a jejich odvoz lodìmi

Vodní dílo Vrané je nejstarím vodním dílem
Vltavské kaskády. Jeho stavba byla dokonèena
v roce 1936. Nádr vyrovnává odtoky z výe
poloených vodních elektráren a vytváøí zásobní
objem vody a zároveò slouí jako vyrovnávací
prostor pro pøeèerpávací vodní elektrárnu
tìchovice. Souèástí vodního díla Vrané, jeho
hráz je umístnìna v øíèním kilometru 71,325, je
vodní elektrárna a dvì plavební komory, pøes
které prola v srpnu 2002 nièivá povodeò. Maximální kóta hladiny dosáhla pøi povodni úrovnì
201,60 m n. m. (Bpv), co je pøiblinì 1,50 m
nad hladinou maximálního nadrení vodního díla
na kótì 200,10 m n. m. (Bpv) a cca 0,5 m nad
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dolo k podemletí a propadnutí jednotlivých
betonových desek plata. Pro obnovení
plavebního provozu na vodním díle Vrané
vypsalo Povodí Vltavy, s. p., výbìrové øízení na
odstranìní povodòových kod, v nìm zakázku
získala spoleènost Zakládání staveb, a. s. Jednalo
se o sanaci dna v nadjezí, opravu plavebních
komor (odstranìní nánosù z VPK a MPK, opravu
plat PK, opravu spárování dìlicí zdi v horní
vodì), úpravy v dolní vodì.
Sanace dna v nadjezí
Pøi povodních v srpnu 2002 dolo k vymletí dna
v prostoru celého nadjezí, a to jak pod deskou
u pilíøù, tak i ve volnì pøístupné èásti dna. Tento
stav byl zjitìn v lednu 2003 potápìèským
prùzkumem. Zadáním bylo stanoveno sanovat
dno v nadjezí v prostoru pod deskou a pilíøi a ve
volnì pøístupné èásti dna tak, aby nedocházelo
k dalímu vymílání. Vypracování technického
øeení bylo svìøeno projekèní kanceláøi FG
Consult, s. r. o. Projekt sanace dna urèil, e
vekeré práce se budou provádìt z lodi pøi
provozní hladinì v nadjezí 200,10 m n. m. (Bpv).
Dno øeky nad jezem je na kótì 189,90 m n. m.
(Bpv), tj. hloubka vody je v tìchto místech
10,2 m.
V pøedstihu pøed provedením záhozu a pøed
betonáí se na pilíøe v místì kaveren osadily za
pomoci potápìèù injekèní trubky pro dotìsòující
injektá. Potom zaèalo vyplòování výmolu
lomovým kamenem zrnitosti 80 kg do úrovnì
dna. Kámen se ukládal po vrstvách v celém

rozsahu kaverny a k betonové desce drapákem
Polyp. Po uloení cca 500 m 3 kamene se
pøistoupilo k vyplnìní kaveren pod deskou
betonem C16/20 s min. obsahem cementu CEM
II/B  S 32,5 400 kg/m 3. Betoná pod vodou
probíhala v plynulém procesu mobilním
èerpadlem na beton Schwing. Celkem zde bylo
uloeno 50 m 3 betonu. K dokonalému vyplnìní
kaveren byla po vytvrdnutí betonu provedena
dodateèná výplòová injektá cementovou smìsí.
Celý proces ukládání kamene do kaverny
a vlastní betonáe byl provádìn s pomocí
potápìèù, kteøí rovnì prùbìnì poøizovali
videozáznam jako doklad správného provedení
prací pro investora.
Oprava plavebních komor
Technické øeení a postup prací na základì
potápìèského prùzkumu ze dne 29. 1. 2003
navrhla opìt projekèní kanceláø FG Consult,
s. r. o. Opravy byly zahájeny zahrazením velké
plavební komory pomocným hrazením plavidlových komor, které sestává ze sedmi dílù (jeden
manipulaèní a est typových). Hmotnost jednoho
dílu se pohybuje kolem 11,6 t. Hrazení se muselo pøivézt lodí z VD tìchovice. Po zahrazení
komory byla nasazena èerpadla a tøi dny se
vyèerpávala voda z komory, aby mohlo být
zahájeno odtìování bahna smíchaného s døevní
hmotou a ostatním odpadem, který pøinesla velká
voda. Bahno bylo tìeno vodotìsným drapákem
na nosièi Liebherr 863 pøímo do pøistavených
utìsnìných vozidel, která odváela výkopek na

skládku do tìchovic. Na doèitìní komory se
pouil nakladaè UNC60, který øídké bahno
nakládal do van. Potom se komora vypláchla
tlakovou vodou a zbytek bahna se odèerpal
kalovým èerpadlem Toyo. Ve VPK bylo vytìeno
a na skládku uloeno 1040 m3 naplavenin. Po
pøevzetí investorem byla komora odhrazena
a opìtovnì zprovoznìna. Stejným zpùsobem se
vyèistila i malá plavební komora: objem
naplavenin zde byl cca 400 m3. Nepøíjemností pøi
èitìní komor bylo mnoho defektù pneumatik
nakladaèe v komoøe zpùsobovaných rouby,
kramlemi, høebíky a stavební ocelí.
Poruená plata plavební komory byla ve své celé
ploe (cca 4270 m2) opravena novou konstrukcí
ukonèenou zámkovou dlabou. Oprava
spárování dìlicí zdi v horní vodì spoèívala
v pøespárování obkladních kamenù na dìlicí zdi
plavebních komor v horní vodì, a to v rozsahu
kolísání vody. Po dùkladném vyèitìní spár,
vèetnì vytryskání stlaèeným vzduchem, se spáry
vyplnily hmotou Sika Grout. U svislých ploch se
pøespárování zdiva z lomového kamene provedlo
z lodi. Práce Zakládání staveb, a. s., byly
ukonèeny oèitìním a natøením vech ocelových
konstrukcí na platech komor.
Úpravy v dolní vodì
V rámci odstraòování povodòových kod bylo
rozhodnuto o zhotovení èekacích stání pro malá
plavidla, která jsou umístnìna na levém bøehu na
konci kanoistické stezky v rozsahu sedmi
vázacích prvkù po 5,0 m. Prvky jsou
dimenzovány na 10tunové lodì. Konstrukce
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èekacího stání je pevná, výkovì pøesahující
maximální úroveò plavební hladiny
o 1,0 m. Plavební hloubka u tohoto stání je
stanovena minimálnì 1,5 m od minimální
plavební hladiny. Projekt této konstrukce zpracoval
Hydroprojekt CZ, a. s.
Nejdøíve byly provedeny pøedvrty otvorù
∅ 450 mm do hloubky 5,0 m pod ochranou
panic ∅ 600 mm velkoprofilovou soupravou
R 12 s ponorným kladivem XL 12. Do pøedvrtaných otvorù byly velice pøesnì (jak smìrovì, tak
výkovì) osazeny tìtovnice IIIn délky 9,20 m
a zabetonovány. Na tuto konstrukci byla
pøipevnìna ploina opatøená na stranì od bøehu
zábradlím. tìtovnice jsou situovány otevøenou
stranou k øece tak, aby vodorovné pøíèle do nich
pøivaøené umonily výstup na ploinu z úrovnì
vody. Pro pøístup posádek lodí je èekací stání
opatøeno lávkou délky 12 m bez støední podpory.
Ke svislým prvkùm stání je lávka pøiroubována,
na bøehu je uloena na pohyblivém loisku
kotveném v betonovém bloku. Vekeré ocelové
konstrukce jsou ochránìny árovou metalizací
zinkem a nátìrovým systémem Jotun v barvì edé.
Petr Vokrouhlík, Zakládání staveb, a. s.
Foto: autor

7. Práce potápìèe pøi odøezávání pomocných ocelových panic budoucí konstrukce èekacích stání v dolní vodì
8. Pohled na ocelovou konstrukci èekacích stání na dolní vodì pøed dokonèením

7.

Reconstruction
of waterwork
in Vrané nad Vltavou
A lot of parts of the waterwork in Vrané
nad Vltavou were damaged by the last
year´s floods and required carrying out
of extensive reconstruction works. Within
the contract gained by the Zakládání
staveb, a. s., the following works were
carried out: sanitation of the bottom in
the over-weir, reparation of the
navigation lock (removal of deposits from
the big and small navigation locks,
reparation of clads in the navigation lock,
reparation of pointing separation wall in
upper water) and construction of waiting
places for small vessels in lower water.
8.
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Naše stavby v Chorvatsku
a Bosně a Hercegovině
Na území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny stále vyvíjí èinnost
nae dceøiná spoleènost Zakladani staveb d. o. o. se sídlem
v Záhøebu. V èlánku pøedstavujeme aktivity této stavební firmy
za prvních osm mìsícù roku 2003.
Poèátkem roku byla dokonèena stavba
Podvonjak Gaji, kde byly stavební práce
zahájeny ji v roce 2002. Jednalo se o hloubení
a betoná velkoprùmìrových pilot ∅ 1500 mm
pod základy dálnièního nadjezdu na úseku dálnice
ZagrebRijeka. Práce byly provádìny pro
chorvatskou poboèku rakouské firmy Strabag.
Geologické i klimatické pomìry na tomto
staveniti byly velice obtíné, pøesto jsme práce
zvládli k plné spokojenosti objednatele. V souvislosti s touto stavbou je velice zajímavé
pøipomenout, e v lednu jsme dokonèili na tomto
nadjezdu provádìní pilotáních prací, pøièem
tento úsek dálnice byl uveden do provozu ji 26.
èervna (!), co jistì svìdèí o vysoké úrovni
chorvatského dopravního stavebnictví.
Koncem dubna byly zahájeny práce na stavbì
FCL Lukavac. Stavba se nachází na území
Bosny a Hercegoviny poblí mìsta Tuzla. Jedná se
o modernizaci cementárny ve mìstì Lukavac.
Zakázku získala èeská firma PSP Engineering,
a. s., z Pøerova, která je zodpovìdná jak za
stavební, tak i za technologickou èást stavby.
Firma Zakladani staveb d. o. o. zde provádí
zajitìní ètyø objektù tìtovnicovými jímkami
z lucemburských tìtovnic typu AU 16, délky
13 m. Kadá jímka je zajitìna ocelovými

rozpìrami ve dvou a tøech úrovních. tìtovnice
jsou vibrovány hydraulickým vibrátorem ICE,
poslední 2 a 3 metry jsou dotloukány výbuným beranidlem BSP. Celkovì bylo tøeba zajistit
345 tun tìtovnic, které se postupnì na jednotlivých jímkách 2x vytáhnou a opìt zabudují. Dle
upraveného harmonogramu by práce Zakladani
staveb d. o. o. mìly skonèit vytaením tìtovnic
na poslední jímce v listopadu tohoto roku.
Souèástí naí dodávky je i vypracování projektové
dokumentace tìtových jímek vèetnì rozepøení.
Od kvìtna do poloviny srpna probíhaly práce na
zaloení mostu Gacka na velkoprùmìrových
pilotách ∅ 1500 mm. Most se bude nacházet na
budované dálnici ZagrebSplit a pøeklenuje údolí
øeky a kanálu Gacka. Délky pilot byly dle aktuálnì
zjitìných geologických pomìrù a 22 m a bylo
nutné je po celé délce pait. Jak je v Chorvatsku
zvykem, ve spodní èásti poadoval projektant
zahloubení pilot min. 2 m do velmi kompaktního
vápence. Tato fáze bývá pøi tìchto prùmìrech pilot
extrémnì nároèná a provedení bez pouití
dlátování je na hranici moností rotaèních vrtných
souprav. Z nedostatku vlastních kapacit jsme byli
nuceni zahájit práce se subdodavatelem  firmou
GP Sarajevo, která hloubila piloty vrtnou
soupravou Casagrande 160. Z výe uvedených

Hloubení pilot pod základy dálnièního nadjezdu na budované dálnici
ZagrebRijeka, stavba Podvonjak Gaji

dùvodù probíhaly práce velmi pomalu a navíc nai
bosentí subdodavatelé nemìli s tak nároènou
prací odpovídající zkuenosti. Od èervna jsme
pokraèovali v práci vlastními kapacitami 
dovezenou vrtnou soupravou Wirth ECO 16.
Kvalita i dynamika prací se okamitì zlepila, co
bylo pozitivnì hodnoceno jak naím
objednatelem, firmou Hidroelektra Niskogradnja
d. d., tak i investorem celé akce.
V srpnu jsme zaèali práce na dalích dvou
stavbách. První z nich  ZZB Bosiljevo 
Josipdol  se nachází na úseku dálnice, který je
v provozu od èervna tohoto roku. Jedná se zde
o hloubení vrtù pro piloty pod sloupy protihlukové
zdi. Prùmìry vrtù jsou 560 mm a dosahují délek
od 4 do 7 m. Stavba a práce se provádìjí pøevánì
z odstavného pruhu. Po zkuenostech z provádìní
obdobných staveb v Èesku byla nasazena vrtná
souprava Soilmec R6. Bohuel násypy nejsou na
nové dálnici jetì zcela konsolidované, a tak
nejsou nìkteré vrty stabilní. Pouití vìtí a výkonnìjí vrtné soupravy vak brání omezený pracovní
zábor a i nosnost odstavného pruhu. Zde je nutno
dodat, e obdobné práce jsou zde vìtinou
provádìny maloprofilovými vrtnými soupravami.
Naím objednatelem na této stavbì je firma
Werkos Osijek. Smlouva je uzavøena na provedení
1640 m vrtù.
,
Poslední zatím realizovanou stavbou je Most
Drenik Karlovac. Jedná se o výstavbu
nového mostu ve mìstì Karlovac pro umonìní

Stavební práce na modernizaci objektu cementárny FCL Lukavac
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Vrtání velkoprùmìrových pilot vrtnou soupravou
Wirth ECOdrill 16 pro zaloení mostu
Gacka na dálnici ZagrebSplit

výstavby mimoúrovòového prùtahu tímto mìstem.
Ti, kteøí tráví svou dovolenou na Jadranském
pobøeí, jistì dobøe vìdí, jak bývá v letních
mìsících prùjezd Karlovacem obtíný. Spoleènost
Zakladani staveb d. o. o. zde v souèasnosti
provádí zajitìní stavebních jímek pro výstavbu
mostních pilíøù tìtovnicemi typu AU 16 v délkách
12 m o celkové výmìøe 1104 m2 efektivní
zaberanìné plochy. Pro zavibrování tìtovnic jsme
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Vrtnou soupravou Soilmec R6 byly provedeny
piloty pod sloupy protihlukové zdi na stavbì
ZZB Bosiljevo  Josipdol

pouili hydraulický vibrátor PTC. Obì jímky jsou
na úrovni bøehù øeky Kupa a plánovaný výkop je
pod hladinou vody v øece. Podloí je tvoøeno písky
a tìrkopísky a nepropustné podloí je a
v hloubkách okolo 20 m. V pùvodním projektu
bylo plánováno utìsnìní dna jímky klasickou
injektáí. Technické øeení navrené naí firmou
pøedpokládá utìsnìní dna tryskovou injektáí
metodou R2 s projektovaným prùmìrem sloupu

Rozepøená tìtová jímka po vytìení na projektovanou úroveò, stavba FCL Lukavac
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Hotové piloty po odramování, stavba Gacka

tryskové injektáe 150 cm. Jímky mají pùdorysné
rozmìry 16x7 m a v kadé jsou navreny 104
sloupy tryskové injektáe dl. 2 m. Za zmínku stojí,
e tato stavba je první v Chorvatsku, kde nae
firma prorazila s technologií tryskové injektáe.
Naím objednatelem je významná chorvatská
stavební firma Konstruktor Split a stavba je
v centru pozornosti jak odborné, tak laické
veøejnosti.
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Celkový pohled na jímku pøed vytìením, stavba Most Drenik Karlovac

Zakladani staveb d. o. o. má v Chorvatsku velmi
dobrou povìst díky své solidnosti a vysoké
organizaèní a technické vyspìlosti, která je dána
úzkou spoluprací s mateøskou firmou z Prahy.
V souèasné dobì se stabilizuje personální
obsazení firmy, která se skládá kromì dvou
øeditelù ze dvou stavbyvedoucích a ètyø
odborných pracovníkù. Pro obsluhy strojù vak
musíme vìtinou nasazovat zkuené pracovníky

z Èech, co se neobchází bez problémù
s chorvatskými úøady pøi pokusech o získání
pracovních povolení. Kromì technologie
provádìní pilot, v ní zde máme tradici a jsme
dobøe zavedeni, se chceme v budoucnu zamìøit
zejména na beranicí práce, kde vidíme mezeru na
chorvatském trhu. V celém Chorvatsku pokraèuje
intenzivní výstavba dálnic, s èím souvisí
i monost uplatnìní technologií speciálního

zakládání staveb. Jsme rádi, e se nae tøíleté
úsilí v budování pozice na chorvatském trhu
uvedených prací postupnì zhodnocuje v podobì
nárùstu získaných zakázek a e jsme se stali
jednou z nejvýznamnìjích spoleèností v této
specializaci na chorvatském stavebním trhu.
Ing. Oto Petráek,
Ing. ivko Zeliæ
øeditelé Zakladani staveb d. o . o.
←← Beranìní tìtovnic budoucí jímky pro pilíøe
mostu Drenik Karlovac vibroberanidlem PTC
← O významné stavbì mostu Dreznik informuje
na titulní stranì místní tisk

Our constructions
in Croatia and
Bosnia and Herzegovina
Our subsidiary company Zakladani
staveb d.o.o., based in Zagreb
continues in developing its activities
in the area of Croatia and Bosnia and
Herzegovina. This article presents
activities of this construction
company in the first eight months of
the year 2003.
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