
Zemní práce



Mechanika zemin
Zemina – směs pevných částic hornin, vody, vzduchu, organických složek a dalších příměsí

Geologický průzkum
Sondy – kopané

- vrtané (min. na 3 místech)

Hydrogeologický průzkum
Odebírání vzorků podzemní vody – chemické složení 
Vody agresivní (hladové) – rozrušují beton





bahnité a bažinaté půdy, záplavová území



Zkoušky zemin :

Polní průzkum (předběžný)

Laboratorní zkoušky:  
bez účinku vnějších sil  – zrnitost, objemová hmotnost, pórovitost

vlhkost, propustnost, ulehlost

s účinkem zatížení  – stlačitelnost, únosnost, úhel vnitřního tření



Zrnitost zemin

Zkouška zrnitosti na sítech



Prosévací zkouška - souprava na prosévací zkoušku

Sítový rozbor používáme pro zeminy, které mají 90 % nebo více procent zrn zeminy 
větší než 0,063 mm.



Hustoměrná zkouška zrnitosti 
se použije, jestliže více než 10 % zrn zeminy jsou menšího průměru než 0,063 mm. 
Zkouška je založena na volné sedimentaci  suspenze ve skleněném válci.
Za určitý čas nastane v sedimentačním válci rozdělení částic podle jejich velikosti a 
změní se i hustota suspenze.



Třídění zemin podle rozpojitelnosti do 7 tříd



Zemní práce

Přípravné zemní práce - bourání objektů
- přeložky sítí
– odstranění porostů (stromy, keře)

Vytýčení výkopu
Hlavní zemní práce:
Výkopové práce  - hloubené výkopy pod úrovní terénu 

– stavební jámy
- stavební rýhy                                                                
- stavební šachty

Rozvoz zeminy (výkopku)

Skládky – depónie (přechodné  skládky)
Ukládání zeminy do násypů - hutnění

- sejmutí ornice



Sejmutí ornice a uložení na dočasnou skládku - deponii
Vytyčení plochy pro sejmutí ornice (obrys vápnem)
Sejmutí orniční vrstvy, nakládání, odvoz na skládku
Skládka - max. výška nakupení ornice 1,5m, doporučeno do 1,2m (nakypření 20%) 



zhutňovací stroje: 
vibrační desky
vibrační pěchy
vibrační válce

Vibrační pěch
k hutnění zeminy využívá 
rázový účinek na materiál
- vysoký účinek

Vibrační deska

Válec s hroty

vibrační válec – hladký dezén



STAVEBNÍ JÁMA
MIN. ROZMĚR NA POVRCHU JE 2 X 2 M A HLOUBKA NENÍ PŘEVLÁDAJÍCÍ ROZMĚR

STAVEBNÍ ŠACHTA
MAX.PLOCHA NA POVRCHU JE 36 M2 A HLOUBKA JE PŘEVLÁDAJÍCÍM ROZMĚREM

STAVEBNÍ RÝHA 
MAX. ŠÍŘKA JE 2 M, PŘEVLÁDAJÍCÍ MAX. HLOUBKA JE 16 M



Přípravné vyměřovací práce 

– vytýčení stavby pomocí laviček:

1  Svislý kůl lavičky
2  Prkna laviček – srovnána do vodorovné 

roviny
3  Označení polohy základu nebo stěny 

pomocí zářezu či hřebíku
4  Natažení šňůry
5  Přenesení obrysu základu na dno 

stavební jámy pomocí olovnice
6  Obrysové prkno stavební jámy
7  Obrys základů ve dně stavební jámy



Zajištění stability stěny výkopu

Svahování – šikmý svah
Podle úhlu vnitřního tření zeminy

Svislá stěna
Obvykle od 1,5 m hloubky  
zajišťujeme roubením



Svahování
JE VHODNÉ  ZEJMÉNA PRO VÝKOPY STROJNĚ TĚŽENÝCH STAVEBNÍCH JAM, U NICHŽ 
JE PO OBVODĚ VÝKOPU DOSTATEK VOLNÉHO MÍSTA. 

SKLON SVAHU VÝKOPU ZÁVISÍ NA ÚHLU VNITŘNÍHO TŘENÍ ZEMINY.



Roubení příložným pažením
- vodorovným - svislým                                                               
– rozepřené ve stavební rýze - zapřené ve stavební jámě

1 – pažina
2 – svislý svlak
3 - rozpěra



Ocelové pažnice UNION 4m



U ROZMĚRNÝCH A HLUBOKÝCH STAVEBNÍCH JAM 

PO OBVODU STAVEBNÍ JÁMY SE ZABERANÍ VÁLCOVANÉ OCELOVÉ TYČE TVARU I
VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI DO 2 M A DO HLOUBKY NEJMÉNĚ 1,5 M POD 
ÚROVEŇ PŘEDPOKLÁDANÉHO DNA STAVEBNÍ JÁMY. 

PO ZABERANĚNÍ ZÁPOR SE POSTUPNĚ HLOUBÍ STAVEBNÍ JÁMA A DO PŘÍRUB  
ZABERANĚNÝCH ZÁPOR SE ZASOUVAJÍ VODOROVNÉ PAŽINY. 

Roubení pažením do zápor 



Roubení pažením do zápor 



Kotvené pažení do zápor - zápory kotveny kořenovými pilotami 

Kořen piloty se vytvoří injektováním cementovou směsí do zeminy





Roubení boxové
Ocelové pažící boxy, vhodné pro práce v městské zástavbě.
Jedná se o roubení z pažnicových dílů s pohyblivými rozpěrami, urychluje práci 
a snižuje pracnost.

miniboxy (do hl. 3 m)
standardní boxy (do 5,4 m)



Odvodnění stavební jámy – povrchové

- hloubkové



Pilotové stěny 
se zhotovují z vrtaných pilot jednotného průměru (d) prováděných v řadě, přičemž 
podle osové vzdálenosti pilot (a) se dělí na:
a) pilotové stěny volně stojící (a > d) - piloty s dobetonováním
b) pilotové stěny tangenciální (a = d) – piloty se dotýkají
c) pilotové stěny převrtávané (a < d) – piloty se překrývají

1 – první piloty – nevyztužené
2 – druhé piloty - vyztužené



Kotvené pilotové stěny 





Štětové stěny




