VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB

ING. PETR MARŠÁL

TECHNOLOGIE STAVEB I
MODUL 2
TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ

2005
STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY
S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

© Ing. Maršál Petr, Brno, 2005

Obsah

OBSAH
1 Úvod .......................................................................................................... 5
1.1 Cíle.................................................................................................... 5
1.2 Požadované znalosti .......................................................................... 5
1.3 Doba potřebná ke studiu .................................................................... 5
1.3.1
Klíčová slova............................................................................ 5
2 Technologie provádění zemních prací ..................................................... 6
2.1 Charakteristika, základní pojmy......................................................... 6
2.2 Vlastnosti hornin ovlivňující zemní práce .......................................... 8
2.3 Vlastnosti zemin ovlivňující účinnost strojů..................................... 11
2.4 Předání staveniště a jeho příprava .................................................... 12
2.5 Vliv vody na zeminy........................................................................ 14
2.6 Hloubení výkopů ............................................................................. 15
2.6.1
Těžení zeminy čelním způsobem ............................................ 15
2.6.2
Těžení zeminy bočním způsobem ........................................... 16
2.6.3
Vykopávky zářezů pro podzemní vedení ................................ 17
2.6.4
Výkop stavebních základových jam........................................ 17
2.6.5
Výlomy ve skalních horninách................................................ 18
2.6.6
Práce dokončovací.................................................................. 19
2.7 Násypy a hráze ................................................................................ 19
2.8 Provádění zemních prací v zimě ...................................................... 23
2.9 Mechanizace zemních prací ............................................................. 23
2.9.1
Práce vhodné pro rypadla ....................................................... 24
2.9.2
Práce vhodné pro dozery......................................................... 28
2.9.3
Práce vhodné pro skrejpry ...................................................... 28
2.9.4
Práce vhodné pro grejdry........................................................ 30
2.9.5
Práce vhodné pro rozrývače.................................................... 33
2.9.6
Práce vhodné pro nakladače.................................................... 34
2.9.7
Práce vhodné pro válce........................................................... 35
2.10 Doprava při zemních pracích ........................................................... 38
2.11 Provoz strojů v sestavách................................................................. 40
2.11.1 Výběr vhodných strojů ........................................................... 41
2.12 Zpevňování a zajišťování zemních těles........................................... 42
2.12.1 Svahování výkopu .................................................................. 42
2.12.2 Roubení.................................................................................. 43
2.13 Kvalita a bezpečnost práce při zemních pracích ............................... 48
2.13.1 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce................... 49
2.13.2 Stroje a strojní zařízení ........................................................... 51
3 Závěr ....................................................................................................... 53
3.1 Shrnutí............................................................................................. 53
3.2 Studijní prameny ............................................................................. 53
3.2.1
Související normy................................................................... 53

- 3 (56) -

Obsah

3.2.2
Seznam použité literatury........................................................ 53
3.2.3
Seznam doplňkové studijní literatury ...................................... 53
3.2.4
Odkazy na další studijní zdroje a prameny .............................. 53
4 Kontrola znalostí..................................................................................... 54
4.1 Korespondenční úkol ....................................................................... 54
4.2 Kontrolní otázky .............................................................................. 54
4.3 Autotest ........................................................................................... 54
4.4 Klíč k autotestu................................................................................ 56

- 4 (56) -

Technologie provádění zemních prací

1
1.1

Úvod
Cíle

Seznámit studenty se základními pojmy zemních prací. Zatřídění a vlastnosti
hornin. Mechanizace zemních prací. Příklady provádění zemních prací.
Hutnění hornin. Zajišťování zemních těles.

1.2

Požadované znalosti

Hluboká znalost konstrukce objektů pozemního stavitelství. Znalost druhů a
technologií zakládání staveb.

1.3

Doba potřebná ke studiu

Základní studium technologie zemních prací bez doporučené literatury cca 7 hodin.

1.3.1

Klíčová slova

Zemní práce – třídy hornin – vlastnosti hornin – stavební jáma – mechanizace
– zajišťování zemních těles.
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2
2.1

Technologie provádění zemních prací
Charakteristika, základní pojmy

Zemní práce – zahrnují soubor činností, které se podílejí na vytváření zemních
konstrukcí. Pro zemní a s nimi související práce i pro konstrukce ze zemin platí
ČSN 73 3050 [1] a Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.[2] o bezpečnosti
práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Zemní práce se obvykle člení na tyto procesy:
• práce přípravné – vytýčení objektů, odstranění porostů, ornice a starých
objektů, vyznačení průběhu podzemních inženýrských sítí, ochrana stromů
zejména památkově chráněných,
• vykopávky – rozpojování hornin ve výkopišti, naložení výkopku na
dopravní prostředek nebo odhození výkopku stranou,
• manipulace s výkopkem – doprava a vyložení výkopku, úprava deponií,
• budování zemních konstrukcí – rozprostírání a hutnění výkopku, úprava
pláně, svahování, úprava základové spáry,
• pomocné a zabezpečovací práce – odvodnění výkopiště nebo staveniště,
roubení a pažení stěn výkopu, čerpání vody, vytváření příjezdových
komunikací, vytváření deponií,
• dokončovací práce – úpravy povrchových ploch (např. humusování,
zatravnění, zpevnění).
Komplexní stádiový proces zemních prací tvoří několik na sebe navazujících
dílčích procesů:
• rozpojování,
• nabírání,
• hrnutí,
• nakládání,
• doprava,
• vyložení,
• srovnání,
• hutnění.
Podle druhu, případně účelu zemní konstrukce se na jejím zhotovení nemusí
podílet všechny uvedené procesy, nebo naopak mohou přibýt operace další.
Všechny tyto operace lze vykonávat strojním nebo ručním způsobem.
V současné době jsou zemní práce prováděny především strojně (cca 94 %).
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Pojmy:
Vykopávka se rozlišuje podle těchto znaků:
polohy výkopiště,
prostornosti výkopku,
vodních poměrů,
míry ulehlosti zeminy,
uložení výkopku.
Podle polohy výkopiště se rozlišují:
• odkopávky – zemina se těží v různých vrstvách nad dopravní rovinou;
výkopiště je obyčejně přístupné ze všech stran,
• prokopávky – představují kopání silničních, drážních a otevřených
melioračních příkopů, průplavních a vodních koryt; pracoviště je obyčejně
přístupné ze 2 stran,
• hloubené vykopávky – hloubení jam, šachet, rýh pro základy, sklepy,
trubní řády; přístup k výkopišti je obyčejně shora,
• ražení štol pro kladení potrubí – vodní štoly a tunely se razí podle
podmínek pro práce tunelářské.
Podle prostorovosti výkopu rozlišujeme (obr. 2.1):
• jámy – výkopy přes 2 m široké a libovolně dlouhé,
• rýhy – výkopy do šíře 2 m,
• šachty – do půdorysné plochy 36 m2, největší rozměr je hloubka.
Podle vodních poměrů se zřetelem na těžení rozeznáváme:
• práce na suchu – nad volnou nebo sníženou hladinou podzemní vody se
zeminami přirozené vlhkosti,
• práce v mokru – tj. se zeminami silně rozmáčenými spodními,
povrchovými nebo srážkovými vodami,
• práce ve vodě – pod pracovní hladinou vody – vykopávky při hladině
vody snížené soustavným čerpáním.
Opětovná vykopávka je vykopávka z dočasné skládky (např. deponie).
Podle uložení výkopku rozlišujeme:
• násypy a obsypy (silniční tělesa, zemní svahy),
• vodní hráze,
• zasypávky,
• skládky.
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Obr. 2.1 Základní typy výkopů

2.2

Vlastnosti hornin ovlivňující zemní práce

Technologické vlastnosti hornin mají rozhodující význam pro zemní práce. Jde
zejména o objemovou hmotnost horniny, pórovitost, úhel přirozeného sklonu a
těžitelnost. O zařazení horniny do správné třídy těžitelnosti horniny rozhoduje
její vlastnosti. Mírou těžitelnosti je množství práce měřené za časovou
jednotku, jež vyžaduje za daných podmínek nejúčelnější způsob těžení
příslušné horniny.
Rozpojitelnost závisí na soudržnosti horniny.
Rozpojitelnost horniny záleží na objemové hmotnosti, soudržnosti a velikosti zrn.
Objemová hmotnost hornin se udává v kg/m3. Je potřeba rozeznávat
objemovou hmotnost hornin v rostlém stavu a v nakypřeném stavu.
Technologické vlastnosti hornin mají rozhodující význam pro zemní práce. Jde
zejména o objemovou hmotnost horniny, pórovitost, úhel přirozeného sklonu a
těžitelnost. O zařazení horniny do správné třídy těžitelnosti horniny rozhoduje
její vlastnosti. Mírou těžitelnosti je množství práce měřené za časovou
jednotku, jež vyžaduje za daných podmínek nejúčelnější způsob těžení
příslušné horniny.
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Tab. 2.1 Orientační objemové hmotnosti hornin podle stupně rozpojitelnosti
Objemová hmotnost hornin
Třída těžitelnosti
hornin

Objemová hmotnost hornin
v rostlém stavu (kg/m3)

Objemová hmotnost hornin
v nakypřeném stavu (kg/m3)

1. – 2.

1610

1400

3.

1770

1500

4.

1830

1500

5.

1950

1500

6.

2250

1640

7.

2570

1740

Velikost zrn je rozhodující jen pro část hornin.
Horniny se dělí na skalní (celistvé – kompaktní) a na zeminy, které vznikly
rozpadem skalních hornin a jsou tedy zrnité.
Podle velikosti zrn můžeme rozeznávat charakteristické druhy hornin.
Tab. 2.2 Zrnitosti hornin dle druhu
Druh hornin

Velikost zrn (mm)

Jíly a slíny

pod 0,1

Písek

0,1 – 0,5

Štěrk

5 – 125

Kámen

nad 125

V přírodě se nejčastěji vyskytují zeminy, které jsou směsí uvedených druhů,
např. písčitý jíl.
Podle charakteristických vlastností a podle obtížnosti rozpojení se horniny
zatřiďují do sedmi tříd. Jsou to:
Horniny první třídy jsou:
• soudržné – měkké konzistence (kromě jílu)
• neulehlé rypné nesoudržné a nebo se štěrkovými zrny do 50 mm; patří sem
například ornice, hlína, písčitá hlína, hlinitý písek, písek, štěrkovitý písek,
písčitý a drobný štěrk se zrny do 20 mm bez omezení a se štěrkovými zrny
od 20 do 50 mm, které tvoří 10 % celkového objemu rozpojované zeminy
I. třídy. Patří sem drobný stavební odpad (suť) a navážky podobného
charakteru jako je štěrkovitý písek zařazený do této třídy.
Horniny druhé třídy jsou:
• lehce rozpojitelné – soudržné, většinou tuhé konzistence (kromě jílu)
• nesoudržné – středně ulehlé nebo se štěrkovými zrny do 100 mm.
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Patří sem například ornice, hlína, spraš, písčitá hlína, hlinitý písek, písčitý a
střední štěrk se zrny od 50 mm bez omezení a se štěrkovými zrny od 50 do 100
mm, které tvoří 10 % celkového objemu rozpojované zeminy II. třídy; patří
sem dále drobný stavební odpad (suť) a navážka podobného charakteru jako je
písčitý štěrk zařazený do této třídy.
Horniny třetí třídy jsou:
• středně rozpojitelné soudržné – většinou pevné konzistence
• nesoudržné ulehlé a nebo s kameny největšího rozměru do 250 mm a
zvětraliny některých skalních hornin, které mají podobné vlastnosti.
Patří sem jílovitá hlína, jílovitá písčitá hlína, písčitý hrubý štěrk, hrubý štěrk se
zrny do 100 mm bez omezení a s kameny největšího rozměru od 100 do 250 mm,
které tvoří 10 % celkového objemu rozpojované zeminy III. třídy; patří sem dále
stavební odpad a navážka podobného charakteru jako je písčitý hrubý štěrk
zařazený do této třídy, silně zvětralé břidlice a silně zvětralé skalní horniny (např.
úplně zvětralá žula, rula, pískovec).
Horniny čtvrté třídy jsou:
• těžko rozpojitelné soudržné – převážně tvrdé konzistence
• nesoudržné – nebo s jednotlivými kameny do 0,1 m3 objemu nesoudržné
zeminy s jílovitým a hlinitým pojivem a zvětraliny některých skalních a
poloskalních hornin podobných vlastností
• silně rozpukané a zvětralé-které by jinak patřily do V. třídy
• kašovité konzistence až tekoucí.
Do IV. třídy patří například tuhý jíl, písčitý jíl, jílovitá písčitá hlína, jílovitá
hlína, prachovitá hlína, hrubý štěrk a hornina, která obsahuje více jak 10 %
objemu kamení největšího rozměru od 100 do 150 mm a jednotlivé kameny
největšího rozměru nad 25 cm objemu do 0,1 m3 tvořící maximálně 10 %
objemu rozpojované zeminy IV. třídy. Dále sem patří stavební odpad a
navážky podobného charakteru jako hrubý štěrk zařazený do této třídy, drobný
a střední štěrk s jílovitým a hlinitým pojivem, jílovec, zvětralá opuka, zvětralý
pískovec, vápenec a břidlice, zvětrané horniny vyvřelé a krystalické (rula,
žula), bahnité naplaveniny kašovité konzistence a tekutý písek.
Horniny páté třídy jsou:
• lehce trhatelné
• silně rozpukané a zvětralé – které by jinak patřily do VI. a VII. třídy
• nesoudržné – s kameny objemu do 0,1m3.
Do V. třídy patří zejména skalní a poloskalní horniny s vrstvami do tloušťky
150 mm, dále sem patří hrubý štěrk s kameny největšího rozměru od 100 do
250 mm bez omezení a s jednotlivými kameny do 0,1 m3, největšího rozměru
nad 250 mm, které tvoří 10 až 50 % objemu rozpojené horniny této třídy. Též
sem patří navážka podobného charakteru jako hrubý štěrk zařazený do V. třídy,
střední a hrubý štěrk s jílovitým nebo hlinitým pojivem, pískovec a slepenec
s jílovitým tmelem, opuka, jílovitá a písčitá břidlice a zmrzlá zemina.
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Horniny šesté třídy jsou:
• horniny těžko trhatelné.
Patří sem horniny uvedené v V. třídě (v mohutných vrstvách a horniny uvedené
v VII. třídě, jsou-li popraskané a vzdálenost trhlin není větší než 250 mm, dále
kameny o objemu do 0,1 m3 (pokud nepatří do V. třídy), pískovec, dolomit,
vápenec, pórovitý čedič, křemitá břidlice, rula s trhlinami do vzdálenosti 25 cm).
Horniny sedmé třídy jsou:
• horniny velmi těžko trhatelné.
Patří sem například slepence s křemitým tmelem, křemence, rohovec,
rohovcový vápenec, žula, čedič, andezit, rula, granulit.

2.3

Vlastnosti zemin ovlivňující účinnost strojů

• Odpor proti rozpojování:
- síla, kterou musí pracovní nástroj překonat při rozpojování rostlé zeminy.
Závisí na řadě okolností, jako je soudržnost zeminy, tloušťka odřezávané
třísky, úhel, který svírá osa břitu se směrem jeho pohybu, úhel ostrosti břitu
nebo jeho otupení. Celkovou sílu odporu, kterou musí pracovní nástroj
překonat, zjednodušeně vyčíslujeme jako součin tloušťky a šířky odřezávané
třísky zeminy a tzv. specifického odporu proti rýpání, který je charakteristikou
zeminy a jejího stavu.
• Vrstevnatost:
- výrazně ovlivňuje vnikání zubů nebo břitu pracovního nástroje do zeminy.
Způsobuje, že velikost odporu proti rýpání je různá podle směru pohybu
pracovního nástroje, popř. se v jednotlivých fázích pohybu mění.
• Lepivost:
- prodlužuje vyprazdňování pracovní nádoby, zbylá zemina zmenšuje její
užitečný obsah.
• Kypřivost zeminy:
- vlastnost zvětšovat po rozpojení objem oproti tzv. rostlému stavu. Vyjadřuje
se koeficientem nakypření kn. S rostoucí kypřivostí lineárně klesá výkonnost
strojů, která se měří v m3 zeminy v rostlém stavu za hodinu.
•

Úhel přirozené sklonitosti zeminy:

- úhel mezi vodorovnou rovinou a svahem zeminy, při kterém se zemina ještě
nesype nebo nesjíždí. Různou úlohu má tento úhel za pohybu a v klidu a je
významně ovlivněn vlhkostí. Hodnota úhlu přirozené sklonitosti je významná
pro míru plnění pracovních nástrojů a strojů (tab. 2.3).
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Dalšími vlastnostmi zemin, důležitými z hlediska práce s nimi, jsou hustota
(objemová hmotnost), vlhkost, pevnost ve smyku, propustnost, namrzavost,
rozbřídavost, stlačitelnost.
Tab. 2.3 Hodnoty úhlů sklonu nesoudržných hornin

2.4

35 –
40°

žula

32 –
36°

rula

28°

vápence

štěrky

26°

břidlice

hrubozrnné

úhel
přirozeného
sklonu

jemné s
oblými zrny

Druh hornin

Sutě skalní

prachové

Písky

25 –
29°

30 –
32°

30 –
34°

35 –
40°

Předání staveniště a jeho příprava

Před započetím přípravných prací předá objednatel staveniště zhotoviteli
stavebních prací. Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti objednatele,
projektanta a stavebního dozoru.
Objednatel předává zhotoviteli zpravidla tyto doklady:
• stavební povolení
• schválenou projektovou dokumentaci
• vyznačení hranice staveniště
• řešení připojení inženýrských sítí
• potvrzení o vedení pod zemí na území staveniště
• základní vytyčení stavby.
O odevzdání a převzetí staveniště se pořizuje zápis do stavebního deníku.
Tímto dnem začíná zpravidla běžet lhůta trvání stavby.
Příprava staveniště
Příprava staveniště je souhrn všech činností, které je potřeba na staveništi
vykonat, aby mohly probíhat nerušeně, plynule a bezpečně.
Úprava povrchu staveniště
Úprava povrchu staveniště obsahuje odstranění travnatého porostu, křovin,
stromů a dobývání pařezů.
Odstranění křovin
Pokud se na staveništi nacházejí křoviny, je nutné je odstranit. Samostatně stojící
křoviny se odstraňují křovinořezy nebo motorovými pilami. Rozsáhlá staveniště,
na kterých se vyskytuje větší množství křovin, se upravují traktorovými rypadly
nebo dozery. Křoviny se odstraňují tak, že stroj spustí radlici několik centimetrů
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do země, aby přeřezal kořeny křovin. Křoviny spolu s kořeny hrne před sebou.
Přitom má radlici mírně zvednutou, aby zbytečně nehrnul i zeminu. Při práci stroj
s radlicí postupuje vždy jedním směrem, aby shromáždil křoviny a kořeny do
jedné skládky na okraji staveniště, kde se naloží a odvezou.
Odstranění stromů
Na staveništi a v jeho nejbližším okolí se odstraňují jen ty stromy, které při
stavební činnosti bezprostředně znemožňují výstavbu. Kmeny ostatních stromů
se chrání dřevěnými kryty z desek do výšky 2 m. Stromy se odstraňují
motorovými pilami. Pokud je na staveništi dozer a je volný prostor, lze stromy
odstranit dvěma pracovními cykly – vyvrácením a podebráním. Vyvrácené
stromy se navijákem dozeru přesunou na okraj staveniště k odvozu.
Dobývání kořenů a pařezů
Po vykácených stromech zůstanou v terénu kořeny a pařezy, které je třeba odstranit.
Při dobývání dozerem se postupuje obdobným způsobem jako u stromu.
Sejmutí travních porostů, travních drnů
Na stavbě, kde se při konečné úpravě bude povrch upravených ploch
zatravňovat, se mohou původní zatravněné plochy použít. Drny se sejmou
zvláštními noži v pásech nebo ve čtvercích. Skládají se na sebe vždy trávou a
kořeny proti sobě, kropí se a chrání proti přímému slunci. Při uložení delším
než jeden rok je potřeba pláty travin překládat, aby nesrůstaly. Pokud drn
nebude potřeba, sejme se i s humusem.
Sejmutí humusu
Na povrchu terénu leží zpravidla vrstva humusu o tloušťce 150 až 250 mm. Je
to vrstva hodnotné výživné půdy, která obsahuje organické látky a
mikroorganismy. Snímá se vždy, protože je vzácnou horninou, ale i proto, že
časem vyhnívá a sedá. Smíšená s horninami, ze kterých se budují zemní
konstrukce, způsobuje porušení jejich stability. K odebrání humusu se užívají
traktorová rypadla, dozery, skrejpry a grejdry. Humus se ukládá do
pravidelných figur o výšce max. 1,5 m. Takto uložený nevyžaduje další
ošetřování. Humus se používá při povrchových úpravách terénu a přebytek se
použije k zemědělským účelům.
Odstranění starých objektů
Pokud jsou na staveništi nepotřebné staré objekty, je potřeba je odstranit. Při
bourání je postup prací opačný jako při stavění, bourá se tedy odshora dolů.
Pro bourání se používá výkonných rypadel s bouracími lopatami. Pro narušení
částí objektu se užívají drapáky s frézami, k narušení nadzemního podlaží
slouží výkonné dozery. Vybourané části objektů se velkoobjemovými
nakladači naloží a zpravidla odvezou k recyklaci. Pokud je dopravní vzdálenost
velká, může se stavební suť recyklovat v recyklovacím zařízení přímo na
staveništi a použít pro novou výstavbu.
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2.5

Vliv vody na zeminy

V průběhu stavby mohou vlastnosti zemin změnit:
• vody povrchové
• vody podzemní, volné či gravitační
• vody kapilární
• vody pevné (led).
Voda povrchová
Je to veškerá voda, která se objeví na povrchu území jakýmkoliv způsobem; tato voda
prosakuje hořejšími půdními vrstvami, až se dostane na vrstvu nepropustnou.
Vsakováním vody se mění únosnost zemních vrstev, které se mohou stát až
úplně neúnosnými.
Vliv povrchové vody se zmenšuje dvěma způsoby:
• odvedením a odvodněním povrchových vod,
• sanací povrchu základové půdy, svahů stavebních jam a základových rýh.
Odvodnění staveniště a odvedení povrchových vod
Na rovných staveništích se odvede povrchová voda od stavby a ze stavební
jámy příkopy zaústěnými do vsakovacích studní nebo studní s čerpadly, při
svažitém terénu se prostor kolem stavby upraví otevřenými příkopy nebo
drenážními rýhami.
Sanace vodou zatopené stavební jámy
Sanace přichází v úvahu při zatopení stavební jámy, kdy je nutné vodu nejdříve
odčerpat kalovými čerpadly. Poté se zemina ve spáře odstraní do hloubky
prosáklé vodou a nahradí štěrkopískovým dobře zhutněným násypem.
Vody podzemní
U základových spár pod hladinou podzemní vody je nutné zakládání připravit.
Snížení hladiny podzemní vody řešíme odvedením vody gravitací anebo
čerpáním výkonnými čerpadly. Pro odvedení spodní vody gravitací musí být
vhodné geologické a hydrogeologické podmínky.
Voda se odčerpává z povrchových studní nebo z hloubky. Hladinu podzemní
vody snižujeme tak, abychom odstranili vodu ze stavební jámy a aby přitom
nenastalo vyplavování jemnějších částí zemin ze stěn a podloží základů.
Hladinu vody snižujeme na takovou hloubku, aby voda nevytékala ze stěn a
nevystupovala ze dna stavební jámy. Při povrchových studnách bývá mnohdy
za tímto účelem nutné ještě odvádět vodu do studní drenážemi. Umělé snížení
hladiny se dosahuje čerpáním vody ponornými čerpadly ze studní nebo
soupravou čerpacích jehel. U tohoto způsobu je vyplavování drobných částí
podstatně omezeno.
Vody kapilární, pevné (led)
V zimě zemina promrzá a v místech, která jsou pod vlivem mrazu a kapilární
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vzlínavostí se vytvářejí ledové vločky, které zvětšují svůj objem a tím
způsobují deformace zemních těles. Při rozmrznutí opět zemina rozbředne a
může se stát v důsledku nahromadění vody až tekoucí.
Důsledkem mrazu se základová spára poškozuje, zemina pod základovou
spárou se mrazem poruší, následně po oteplení změkne a není vhodná pro
zakládání.

2.6

Hloubení výkopů

Odkopávka je druh vykopávky nad vodorovnou rovinou proloženou nejnižším
bodem původního terénu na jejím obvodu přístupném dopravním prostředkům,
obvyklým pro vodorovné přemístění výkopku
Odkopávky jsou dvojího druhu. Buď jsou to malé kubatury místních
odkopávek, nebo rozsáhlé úpravy plošných staveb jako jsou letiště, dálnice,
skladovací plochy, cvičiště, rozsáhlé průmyslové objekty apod.
U malých prací těžíme zeminu traktorovými rypadly s radlicí nebo kolovými
nebo pásovými dozery. Nakládat zeminu budeme nakladači. Postup prací bude
závislý na místní dispozici, obvykle se však začne s odkopem na jedné straně a
zároveň se čistí pláň.
U středních a rozsáhlých prací při velkých plošných úpravách u lehčích a
středních zemin je nejvýhodnější použít autogrejdru s elevátorem, kterým lze i
přebytečnou zeminu nakládat na souběžně jedoucí vozidlo. Při dopravní
vzdálenosti zeminy do 3 km je ekonomické pro těžení i dopravu použít
skrejpry. Při tíže rozpojitelné zemině je výhodné použít dozery kolové i
pásové. Při práci s dozery zhospodárníme dopravu při těžení, sdruží-li se dva
dozery k sobě. Dva dozery jedou s radlicemi přirazenými těsně k sobě, takže
v obou odpadá polovina postranních ztrát hrnuté zeminy.
Výkon se tím zvýší až o 50 %. Dozery vrší zeminu do hromad, kde se
nakladačem nakládá na vozidla.
Prokopávka je druh vykopávky, která prostupuje zhruba napříč určitou terénní
vlnou. Je charakterizována stejně jako odkopávka. Pro vodorovné přemístění
výkopu bývá pracoviště přístupné z obou stran nebo z jedné strany terénní vlny.
Je to podélná vykopávka příznačná pro směrové stavby dopravní nebo vodní.
Za prokopávky se považují i vykopávky silničních a železničních příkopů
jakéhokoli tvaru. Na rozdíl od odkopávek, přístupných pro těžení po celém
obvodu nulové čáry, máme u prokopávky jen dvě možnosti těžení a to od
nulových bodů v úrovni nivelety čelným záběrem a z terénu v horních vrstvách
zářezu bočným záběrem. Způsob těžení je rozhodující pro volbu
mechanizačních prostředků a záleží na hloubce výkopu, délce prokopávky,
možnosti přístupu pro vodorovné přemístění a na druhu horniny.

2.6.1

Těžení zeminy čelním způsobem

Čelně těžíme zeminu zářezu zpravidla s úrovně nivelety, ovšem pouze tehdy,
nepřesahuje-li hloubka zářezu 6 až 8 m. Omezení hloubky je dáno dosahem
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lopaty uvažovaného typu rypadla, a to nejen na výšku, ale i vzhledem k dosahu
k horním hranám svahu.
Jestliže hloubka zářezu jen o málo nebo jen v části zářezu přesahuje dosah
lopaty rypadla k hornímu okraji svahu, řešíme to dozerem, který zeminu ležící
mimo dosah rypadla srýpne a přihrne do nižší polohy nebo přímo k rypadlu.
Pro čelní způsob těžení používáme rypadla s výškovou lopatou (obr. 2.2). Zeminu
odvážíme vozidly. Při čelním těžení můžeme provádět záběr z obou stran vždy
ovšem proti spádu. Nástup rypadla do záběru připravujeme dozerem.
V území poměrně rovinném, v horninách středně rozpojitelných, kde lze
očekávat podzemní vodu, lze použít rypadla s vlečným kolečkem.

Obr. 2.2 Těžení rypadlem s výškovou lopatou v čelním záběru, doprava automobily

2.6.2

Těžení zeminy bočním způsobem

Těžení postupuje od horního kraje zářezu, kde ve vhodné vzdálenosti od hrany,
aby nebyl porušen svah, vykopeme rýhu po celé délce prokopávky.
Prokopávky značné hloubky s velkou půdorysnou plochou výkopišť a násypu je
vhodné hloubit dozery a skejpry zejména tam, kde má terén značný spád a je
obtížně sjízdný pro automobily a terénní vozy. Výhodné je, že stroje pracují a
rozpojují horninu jízdou po spádu. Dozer připraví zářez a tvar pro skrejpr. Skrejpr
těží horninu po celé délce prokopávky v pruzích vedle sebe ležících a po vrstvách,
jejichž hloubka závisí na druhu a tvrdosti těžené horniny (obr. 2.4).
Rozhodneme-li se pro boční záběr podkopovou lopatou, musí hloubka záběru
odpovídat pracovním možnostem rypadla, zejména dosahu lopaty. Hluboké
prokopávky se proto provádějí postupně z několika úrovní. Každý první záběr na nové
úrovni je vlastně záběrem čelným. K převážení výkopku se použijí automobily.
Buldozer zahajuje výkop zářezu snížením sklonu terénu v nulovém bodě a
přípravou výkopiště pro těžení (obr. 2.3).
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Obr. 2.3 Zahájení těžby výkopu snížením sklonu terénu: kubatury 1 – 4 přesunuty do pozice
1‘– 4‘

Obr. 2.4 Hospodárné těžení skrejprem využitím terénu

2.6.3

Vykopávky zářezů pro podzemní vedení

Zářezy pro podzemní vedení jsou do země vyhloubené prostory nahoře
otevřené, se šikmými stěnami, půdorysné šířky na terénu kolem 2 m, do nichž
se ukládají podzemní vedení.
Zářezy hloubíme rypadlem s hloubkovou lopatou, a to čelním záběrem se
stěnami svislými nebo bočním záběrem se stěnami ve sklonu, nepaženými.
Způsob hloubení zářezu závisí na druhu horniny v daném místě, na hloubce a
roční době, kdy se zářez provádí. V blízkosti objektu a komunikací zářez
pažíme, aby se stěny nevybočily.
Zpětný zásyp zářezu v exponovaných místech, kde nelze připustit dlouhodobé
sedání zásypu ve větší míře, vrstvíme po vrstvách za stálého zhutňování.

2.6.4

Výkop stavebních základových jam

Stavební jáma
Stavební jáma je výkop vyhloubený pod úrovní okolního terénu, délky a šířky
na terénu větší než 2 m, pokud není šachtou, rýhou, zářezem nebo vykopávkou
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pro koryta vodotečí. Hranici mezi prokopávkou nebo odkopávkou a stavební
jámou je vodorovná rovina, proložená nejnižším bodem na obvodu jámy na
původním terénu, přístupným pozemním dopravním prostředkům pro
vodorovné přemístění výkopku, přiměřeným objemu výkopku, vzdálenosti
vodorovného přemístění a jiným technickým okolnostem.
Jámy o menším rozsahu hloubíme traktorovými rypadly. V zastavěném území
se paží, v okolí staveb nebo tam, kde z provozních důvodů není přípustný
nezapažený výkop.
Při výkopech rozsáhlých jam používáme k hloubení dozery, skrejpry.
Hlubší a rozměrné jámy hloubíme buď rypadly s výškovou lopatou ze dna
jámy, nebo hloubkovou lopatou z úrovně staveniště. Pro rypadlo s výškovou
lopatou musíme zřídit rampu, aby mohlo sjet do jámy a z ní ven.
Rýhy
Stavební rýha je výkop hloubený pod úrovní terénu, se stěnami svislými nebo
šikmými, půdorysné šířky na terénu do 2 m, jehož největším rozměrem je
délka. Rýhami jsou také hloubené vykopávky libovolného půdorysu, který lze
vypsat do čtverce o straně 2 m, není-li hloubka výkopu největším rozměrem.
Za rýhy se nepovažují silniční a železniční příkopy.
Pro pozemní stavby a menší stavby průmyslové se rýhy hloubí traktorovými
rypadly. Rýhy větších délek hloubíme rýhovači, rypadly kolesovými nebo
kolečkovými.
Šachty
Stavební šachta je výkop hloubený pod úrovní okolního terénu, se stěnami
svislými nebo šikmými, půdorysné plochy na terénu do 36 m², je-li hloubka
výkopu největším rozměrem.
Hloubení šachet se velmi často vyskytuje při zakládání nosných
železobetonových nebo ocelových konstrukcí průmyslových staveb na patkách.
Šachty hloubíme zpravidla pod ochranou pažení rypadlem s drapákem. Při
větším půdorysu hloubíme šachty rypadlem s hloubkovou lopatou.

2.6.5

Výlomy ve skalních horninách

Při rozpojování těchto hornin nevystačíme s mechanizačními prostředky, které
jsou vhodné pro těžení hornin lehce až těžce rozpojitelných, ani při nasazení
strojů a rypadel nejtěžších typů. Způsob těžení musíme proto změnit a použít
trhavin, které horniny zhruba rozpojí a připraví je pro těžení a zpracování
stroji. Před výlomem musíme nejprve odstranit horní pokryvné vrstvy. Kde se
v projektu s těžením ve skále počítá, navrhnou se příčné profily zářezu nebo
odřezu podle povahy skály, zejména pokud se týče sklonů svahů.
Po dokončení skrývky a zabezpečení odhalené horniny proti sesuvu
přistoupíme k výlomu.
Způsob záběru a postup při výlomu volíme podle směru a sklonu vrstev a podle
toho, zda půjde o výlom odřezu nebo o výlom v plném zářezovém profilu.
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Obvykle používáme pro výlom skalních hornin trhavin, které vpravujeme do
předvrtaných děr-vrtů.
Vrty zřizujeme vrtacími soupravami, nebo vrtacím zařízením, které je
přídavným zařízením na rypadle.
Skálu můžeme též rozrušit bouracím kladivem, které je přídavným zařízením
na rypadle.
Zvětralou skálu rozrušíme výkonnými rozrývači samostatnými nebo na dozeru.

2.6.6

Práce dokončovací

Úprava zářezu
Sklon svahů zářezů je vyznačen v příčných profilech. Povrch krátkých svahů se
upravuje korečkovým nebo šnekovým stahovačem. Svahy se upravují
univerzálním dokončovacím strojem s teleskopickým výložníkem. Pro hrubší
práce a větší délky se mohou použít rypadla s vlečným korečkem.
Úprava příkopů
Příkopy dopravních staveb slouží k odvodnění pláně a k odvedení podzemní i
povrchové vody stékající po svahu zářezu. Dna i stěny příkopů mají být rovné,
plynulé bez prohlubin a vypuklin. Profil příkopů upravujeme stroji se
zařízením na zhotovování příkopů. Jedná se většinou o traktorové rypadlo
s měnitelným nastavením výložníku s korečky.
Úprava pláně
Pláň odkopávek, prokopávek nebo hloubených vykopávek se upravuje jako
poslední práce před rozprostřením podkladních vrstev pod vozovku nebo pod
plošné letištní úpravy, před započetím betonáže základů nebo před
rozprostřením štěrkového lože železničního svršku.
Pro konečnou úpravu pláně užíváme zpravidla autogrejdru.

2.7

Násypy a hráze

Násypy a hráze jsou zemní konstrukce, zřízené ze sypanin zcela nebo zčásti na
povrchu území. Sypanina je výkopek získaný na téže nebo jiné stavbě
z výkopů zemníků, skalních výlomů, tunelové rubaniny a nebo z průmyslových
odpadů. Dokončený násyp s upravenými svahy a plání se nazývá hráz.
Úprava podloží
Dříve než se zahájí ukládání sypaniny do násypu, je třeba provést přípravné
práce. Přípravné práce jsou obdobné jako před zahájením výkopových prací.
Poněvadž podloží násypu bude zatíženo vahou tělesa násypu a sedne, je třeba
je před založením násypu zpevnit válcováním. Někdy je podloží násypu natolik
prosyceno vodou, že válcování není možné. Na takové podloží navezeme před
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založením násypu asi 150 mm tlustou vrstvu písku, štěrkopísku, škváry nebo
kamenité skrývky z lomu. Čím je vrstva vyšší, tím je účinnější. Tlakem násypu
se voda z podloží vytlačí a naplní mezery a póry v položené vrstvě, takže není
ani potřeba podloží odvodňovat.
Objekty v násypu
Kromě úpravy podloží je třeba provést všechny umělé stavby v násypu nebo
s ním přicházející ve styk. Jsou to propustky, objekty vodotečí a objekty
silniční a železniční, popř. opěrné zdi a rovnaniny u pat násypových svahů.
Tyto objekty je třeba zpravidla provést v předstihu, aby sypání bylo možné bez
přerušení.
Sypanina
Pro zřizování násypů se hodí nejlépe horniny nesoudržné jako písek, štěrk a
kamenitý materiál, protože jsou málo stlačitelné, dobře se zhutňují a jsou
objemově stálé. Mají velký úhel vnitřního tření, jsou nenamrzavé a
nerozbřídají. Poměrně vhodné jsou pro násypy též písčité hlíny.
Sypaniny z horních soudržných, jako jsou hlíny, jílovité hlíny a spraše, jsou
pro zřizování násypů méně vhodné. Při větší vlhkosti mají menší soudržnost,
jsou objemově nestálé, namrzavé a mají náklonnost ke srážení. Jsou velmi
stlačitelné, za sucha se smršťují a za deště rozbřídají.
Jestliže z nějakého důvodu je nutné použít pro zřízení násypu nebo hrázi hornin
ne zcela vyhovujících vlastností, musíme uskutečnit taková opatřená, která
nevhodnost sypaniny odstraní nebo zmírní. Zpravidla je třeba takové horniny
nejprve na skládce promísit s jinými podle předem stanoveného poměru.
Použijeme-li je do násypů, je třeba je taky chránit dostatečně tlustou vrstvou
hornin nenamrzajících.
Ukládání sypaniny do násypů
Při projektování dopravních plošných staveb se vždy snažíme, aby se
výkopová kubatura spotřebovala beze zbytku na zřízení konstrukcí
zhutněných násypů, čili aby se obě kubatury vyrovnaly. Není-li vyrovnání
kubatur možné, pak použijeme přebytky výkopků pro rozšíření ploch
volných skládek nebo je odvezeme na skládku.
Jsou v podstatě čtyři možnosti ukládání výkopků:
a) do zhutněných násypů
b) do nezhutněných násypů
c) na skládku bez předepsaného tvaru
d) do zásypů a obsypů.
a) Ukládání výkopku do zhutněných násypů
Sypaninu ukládáme zásadně ve stejnoměrně tlustých vodorovných vrstvách,
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jejich tloušťka je určena druhem horniny a způsobem zhutňování. Násypy
zakládáme a začínáme sypat vždy od nejnižšího místa. Na straně proti svahu
zřídíme ihned sběrný příkop odsazený lavičkou od paty násypu, aby dešťová
voda přitékající ze svahu násyp nepodmáčela. Při ukládání sypanin je třeba
přihlédnout k tomu, aby se horniny různých vlastností náhodně nemísily.
Deštěm rozmočené nebo zmrzlé soudržné horniny se nesmějí do násypů
ukládat. Za deště je třeba sypání ihned zastavit a zhutnit sypaninu již
rozprostřenou.
Aby bylo zhutnění jednotlivých vrstev násypu až do okraje dokonalé,
rozšiřujeme násyp přechodně přesypáním kraje. Přesypanou kubaturu
odkopeme po vrstvách asi 1,0 m.
b) Ukládání výkopku do nezhutněných násypů
Nezhutněné násypy se buď zřizují po vyšších vrstvách, nebo se sypou na celou
výšku. Sypání je možné provádět čelně, z úrovně nulového bodu s postupným
sypáním kupředu po niveletě, nebo bočně na plnou výšku násypu, popř. bočně
po délce nulové čáry. Stabilita takto provedených konstrukcí násypů je sporná
a jejich sedání je dlouhodobé. Nezhutněnému násypu dáváme určité převýšení,
tvar a sklon a popřípadě jej zhutňujeme povrchově.
c) Ukládání výkopku na skládku bez předepsaného tvaru
Zemní skládky dělíme na skládky:
• trvalé – na něž ukládáme přebytek výkopku nebo takový výkopek, který se
pro zpracování v násypu nehodí
• dočasné – na něž ukládáme výkopek, který použijeme později pro doplnění
násypů, zásypů a obsypů, které nemůžeme zřizovat současně s výkopem;
na dočasné skládky ukládáme ornici.
d) Ukládání výkopků do zásypů s obsypů
Zásypy nebo obsypy přicházejí v úvahu u základových konstrukcí pozemních
staveb a u staveb směrových, kanalizací, vodovodů, energokanálů a kabelových
tras. Obsypy se zřizují buď pod povrchem území, nebo jako ochrana objektů
před změnami teploty. Obsypy potrubí pod úrovní území mají se zhutňovat
alespoň ve spodní části, aby se potrubí nepoškodilo sedáním. Obsypy nad úrovní
území se zhutňují jen tehdy, je-li to zvlášť projektem předepsáno.
Převýšení a rozšíření násypů
Sedání násypů nebo hrází záleží na stlačitelnosti sypaniny, míře zhutnění,
kvalitě provedení, výši násypů, jejich zatížení a stlačitelnosti podloží.
Vzhledem k stlačitelnosti a poddajnosti podloží a očekávanému sednutí
násypů, které se projevuje i u násypů zhutňovaných, dáváme konstrukci
převýšení a rozšíření proti teoreticky požadovaným rozměrům jeho konstrukce.
Toto převýšení a rozšíření musí být takové, aby v době přejímání pláně nebo
v době budování konstrukce na násypu neměly proti projektovanému tvaru
větší rozdíly ve výšce než ±3 cm a v šířce +10 cm.
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V praxi se u zhutněných násypů nebo hrází dobře osvědčilo volit převýšení 2
až 3 % výšky násypu, měřené v ose a rozšíření 4 % výšky násypu pro celou
pláň, tj. 2 % na každou stranu od osy.
Převýšení nezhutněných konstrukcí násypů se stanoví s přihlédnutím
k vlastnostem sypaniny a únosnost podloží tak, aby násyp po sednutí měl
projektem předepsanou výšku a šířku.
Zhutňování sypaniny
Na násypy hledíme jako na nosné konstrukce, které musí snést bezpečně
vlastní tíhu a nahodilé zatížení, aniž by se porušovaly. Proto je nutné zpevňovat
zeminu zhutňováním.
Soudržné horniny lze zhutňovat jen při určité vlhkosti. Proto je třeba sypaninu
zhutňovat ihned, jak je do násypů uložena. Jestliže hornina přeschne, tvoří
hrudky, které se nárazem nebo vahou rozdrtí, ale mezi nimiž zůstávají
nevyplněné mezery. Pórovitost sypaniny je pak velká a horninu nelze zhutnit.
Horniny nesoudržné zhutníme setřásáním, které způsobuje posun zrn a
vyplnění větších mezer menšími zrny.
Při zhutňování sypaniny je třeba sledovat a stále kontrolovat vlhkost výkopku,
tloušťku vrstvy, počet jízd nebo úderů, popř. dobu vibrování.
Sypaniny v násypech nebo hrázích se zhutňují:
a) pěchováním
b) válcováním
c) vibrováním.
Pro zhutňování sypkých nesoudržných hornin jsou nejlépe vhodné stroje, které
způsobují chvění nebo otřesy, naproti tomu zhutňujeme horniny soudržné
nejlépe stroji, které způsobují větší specifický tlak nebo jsou opatřeny nástroji,
které zeminu hnětou.
a) Zhutňování sypaniny pěchováním
Sypaniny pěchujeme pneumatickými nebo výbušnými pěchy a pěchovacími
deskami, spuštěnými z výložníku rypadla.
Pěchy pneumatickými zhutňujeme menší, málo přístupné množství zeminy
v objektu, v základech nebo v zásypech a obsypech. Větší množství zeminy
zhutňujeme pěchy výbušnými, které se velmi dobře osvědčují při zhutňování
hornin soudržných, nesoudržných nebo kamenitých násypů. Pěchuje se
v rovnoběžných řadách, které se v krajích přesahují o 100 mm. Pěchování
opakujeme v řadách kolmých týmž způsobem.
Objemné násypy ukládané ve vyšších vrstvách zhutňujeme pěchovacími
deskami spouštěnými z výšky 1 až 2 m. Počet rázů záleží na tloušťce vrstvy a
váze desky. Hodí se pro zhutňování násypů kamenitých.
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b) Zhutňování sypaniny válcováním
Rozprostřený výkopek uložený do násypu v tloušťce vrstvy 15 až 20 cm
zhutňujeme válcováním, nejčastěji válci s hladkým povrchem. Pohybují se buď
vlastní silou nebo v přívěsu za tažným strojem, jednotlivě nebo ve skupinách.
Ke zdrsnění povrchu používáme válců profilovaných, rýhovaných, ježkových
nebo ovčích.
Jsou taženy traktorem v přívěsu, jednotlivě nebo ve skupině. Jsou účinné 20 až 30
cm do hloubky. Válce nejen sypaninu intenzivně zhutňují, ale i hnětou.
Zanechávají na povrchu zhutňované vrstvy důlky po ozubech, které je potřeba
zahladit jízdou válce s povrchem hladkým, aby se v nich nezadržovala voda.
Doporučuje se používat ke zhutňování válce s různým povrchem pojízdné plochy.
V poslední době se často pracuje s válci na pneumatikách, buď s vlastním
pohonem, nebo v přívěsu. Jejich práce je velmi rychlá a nenechávají v pláni
hluboké stopy nebo rýhy.
c) Zhutňování sypaniny vibrováním
Při zhutňování vibrováním působí na horninu uloženou ve vrstvě nejen tlak
válce, ale i účinky vibrace způsobující chvění a setřásání horniny. Hodí se tedy
hlavně pro zhutňování hornin sypkých, nesoudržných, ale je málo účinné při
zhutňování hornin soudržných, zejména vlhkých.

2.8

Provádění zemních prací v zimě

Na zimu bychom měli naplánovat a uskutečňovat činnosti, při kterých se
neohrozí kvalita díla.
V úvahu přicházejí hloubkové výkopy jam, rýh a šachet, těžení hornin
nesoudržných v soustředěných kubaturách, těžení hornin soudržných a skalní
výlomy. Můžeme též těžit zvodnělé zeminy, které za obvyklých okolností
vyžadují snížení vodní hladiny nebo čerpání vody. Soustředěné kubatury
rozpojujeme rypadly s výškovou lopatou. Pro rozrušení rovinných zmrzlých
ploch používáme výkonných rýhovačů nebo uvolnění zmrzlých vrstev
trhavinami, popř. ohřevem el. proudem z elektrod.
Výkopek můžeme dopravovat všemi dopravními prostředky, ale dbáme, aby
v nich sypanina nezmrzla.
Do násypu smíme vkládat jen sypaninu nezmrzlou, neboť zmrzlé hroudy při
jarním tání způsobují sraženiny. Ukládání zmrzlého výkopku na trvalou
skládku je přípustné.

2.9

Mechanizace zemních prací

K mechanizaci zemních prací slouží řada strojů. Jsou to zejména rypadla,
dozery, nakladače, skrejpry, grejdry a další. Jejich pohon může být
hydraulický, pneumatický, lanový. Jsou zpravidla vybaveny řadou výměnných
nástrojů, tak aby pro práci mohli být vybrány nejvhodnější.
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2.9.1

Práce vhodné pro rypadla

Rypadla jsou stroje, jejichž hlavními nástroji jsou lopata, drapák a vlečný
koreček. Použít je lze i jako nosiče dalších přídavných nástrojů.
• pro rypadla s výškovou lopatou (obr. 2.5) jsou vhodné práce:
◊ nad úrovní pojezdu rypadla
◊ těžba spojená s nakládáním nebo přehozem zeminy
◊ výkop velkých stavebních jam a zářezů s únosným dnem
◊ přemísťování materiálu na krátké vzdálenosti (přehoz).
◊ nakládání zeminy na vozidla.
• pro rypadla s hloubkovou lopatou (obr. 2.6) jsou vhodné práce:
◊ pod úrovní pojezdu rypadla
◊ výkop jam s nepřístupným dnem nebo jen malých rozměrů
◊ hloubení rýh, kanálů, příkopů
◊ úprava svahů
◊ těžba pod hladinou podzemní vody
◊ manipulace s materiálem, nakládání zeminy na vozidla.
U některých hydraulických rypadel lze úpravou výložníku dosáhnout přesunutí
roviny, v níž těží hloubková lopata, mimo osu stroje k jeho okraji, což je
výhodné při práci podél objektů nebo výkopů.
• pro rypadla s drapákovou lopatou (obr. 2.7) jsou vhodné práce:
◊ převážně pod úrovní pojezdu rypadla, v lehkých nebo rozpojených
horninách
◊ hloubení studní, šachet, hustě zapažených výkopů
◊ těžba z vody
◊ nakládka a vykládka sypkého a kusového materiálu – asi do 350 mm –
zvláště ve stísněných prostorech. K manipulaci s hrubším kusovým
materiálem lze používat různé druhy drapáků např. polypový drapák
k nakládání skalin v lomech.
◊ zásypy, pohozy.
Lanový drapák má výhodu v libovolně volitelném hloubkovém dosahu, ale i
nevýhodu v závislosti plnění drapáku na jeho vlastní tíze.
• pro rypadlo s vlečným korečkem jsou vhodné práce:
◊ pod úrovní pojezdu rypadla ve snadno rozpojitelných horninách
◊ těžba spojená s přehozem
◊ těžba rýh
◊ těžba z vody
◊ výkop stavebních jam, zářezů, širokých rýh
◊ svahování.
• pro rypadlo s korečkem kolesovým (obr. 2.8) jsou vhodné práce:
◊ hloubení rýh a těžení pod vodní hladinou.
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• pro rypadla s rozrývacím trnem, upevněným na výložníku hydraulického
rypadla jsou vhodné práce:
◊ na rozrývání starých vozovek, tvrdých hornin nebo zmrzlých zemin.

Obr. 2.5 Rypadlo s výškovou lopatou (na obr. síť vyznačuje vzdálenostní dosah lopaty
v podélném a svislé směru)

• pro rypadla s bouracím zařízením (zpravidla hydraulickým nebo
pneumatickým kladivem) upevněným na výložníku hydraulického rypadla
jsou vhodné práce:
◊ na rozrušování starých konstrukcí vozovek, tvrdých hornin, zmrzlých
zemin.
• pro rypadla s beranícím zařízením jsou vhodné práce:
◊ na vhánění pilot nebo Larsen (obr. 2.24).
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• pro rypadla s pěchovacím zařízením jsou vhodné práce:
◊ pro zhutňování násypů, pěchovací deskou mechanickou nebo pěchování
deskou vibrační.
• pro rypadla se shrnovacím štítem (radlicí) jsou vhodné práce:
◊ především pro urovnání roviny vlastního pracoviště.
• pro rypadla s recyklačním drapákem jsou vhodné práce:
◊ pro rozpojení stavebních konstrukcí k recyklaci.
• pro rypadla s hydraulickými nůžkami jsou vhodné práce:
◊ pro rozpojování železobetonových a ocelových konstrukcí

Obr. 2.6 Rypadlo s hloubkovou lopatou (na obr. síť vyznačuje vzdálenostní dosah lopaty
v podélném a svislé směru)
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Obr. 2.7 Rypadlo s drapákovou lopatou

Obr. 2.8 Rypadlo korečkové kolesové pro hloubení rýh:
1) traktor,
2) rychlostní skříň,
3) řízení pohonu kolesa,
4) rám kolesa,
5) koreček,
6) boční nože,
7) upravovací nůž,
8) hydraulický válec,
9) hlavní nosný rám,
10) pásový dopravník
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Práce prováděné speciálními rypadly:
• svahování
• hloubení úzkých rýh
• prohlubování a čištění příkopů
• dočištění pláně a svahování svahů na čisto universálním dokončovacím
strojem
• vrtání přídavným zemním nebo skalním vrtákem.

2.9.2

Práce vhodné pro dozery

Dozery jsou stroje, jejichž základním pracovním nástrojem je radlice nesená vpředu.
Buldozer je čelní shrnovač, jehož úhel řezu lze měnit.
Buldozerem odstraňujeme ornici a porost, kácíme stromy, rýpeme a dopravujeme
rozpojenou horninu hospodárně na vzdálenost 60 až 80 m, urovnáváme násypy,
upravujeme pláň, humusujeme svahy a zahrnujeme rýhy (obr. 2.9). Lze jím
přesunovat rozpojené horniny. Mnohdy se kombinuje s hydraulicky ovládaným
zařízením k rozrývání. Může taky pracovat při jízdě vpřed, kdy hrne a rozprostírá
výkopek a též při jízdě zpět, kdy hranou radlice urovnává pláň.
Angledozer – boční shrnovač, jehož úhel radlice je možno měnit vůči podélné
ose dozeru ve vodorovné rovině a úhel řezu umožňuje příčný přesun zeminy na
malou vzdálenost.
Je vhodný proto k zahrnování malých rýh, k shrnování rozpojené horniny do
podélných hromad, urovnávání a údržbě ploch.
Tiltdozer – má radlici nastavitelnou v rovině kolmé na podélnou osu dozeru.
Je vhodný pro odřezávání svahů, zřizování a nakypřování zeminy rohem
radlice.

Obr. 2.9 Způsoby těžby zeminy dozerem

2.9.3

Práce vhodné pro skrejpry

Skrejpr (obr. 2.10) je stroj, jehož hlavní pracovní částí je korba s břitem a
výtlačnou deskou. Do korby se zemina za pohybu stroje nabírá a přepravuje se
v ní. V místě ukládání je korba vyprazdňována a zemina rozprostírána.
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Skrejpr je vhodným strojem pro velké zemní práce, spíš plošného než
směrového charakteru.
Největší vzdálenosti vhodné pro přemísťování zeminy skrejpry jsou zpravidla
500 m s pásovými tahači a až 3500 m s tahači kolovými.

Obr. 2.10 Skrejpr: 1) traktor, 2) korba, 3) motorový pohon skrejpru, 4) břit

Odstraňování porostu a ornice, rozprostírání ornice
Ornice nesmí být příliš prorostlá kořeny. Při přemísťování ornice na větší
vzdálenosti (než by bylo vhodné pro dozery) je její odstraňování a rozprostírání
skrejpry velmi vhodné především na plošných stavbách (obr. 2.11).
Prokopávky zářezů na směrových stavbách
Boky zářezů zůstávají zpravidla stupňovité. Tyto „schody“ se nejlépe odtěží
grejdrem. Dno zářezů je výhodné udržovat ve vypuklém tvaru, neboť stroj
snáze zajíždí až k jeho okraji.
Odkopávky na plošných stavbách
Jsou-li dodrženy ostatní požadavky (vhodné vlastnosti zeminy, rozvozná
vzdálenost), je použití skrejprů velmi výhodné.
Zřizování násypů
Výhodou je, že skrejpry ukládají zeminu po vrstvách připravených k hutnění a
svými pojezdy navezenou zeminu částečně zhutňují.
Výkop základových jam
Je vhodný pro skrejpry jen v případě mělkých rozlehlých jam s malým sklonem svahů.
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Obr. 2.11 Způsoby těžby zeminy skrejprem:
a) doprava na místo uložení
b) vyprazdňování
c) cesta zpět
d) naplnění

Urovnání povrchu
Skrejpr pracuje zpravidla s dostatečnou přesností. Výhodné je ponechat
v korbě určité množství zeminy, na vyplňování prohlubní. Při úpravách
povrchů se používá stejného břitu po celé šířce skrejpru. Skrejpr lze dobře
použít i pro rozvoz a rozprostírání podkladních vrstev (štěrkopísků) vozovek.
Čištění ploch a komunikací
Při vhodném postupu může sedlový skrejpr naložit i velký balvan, jaký by
tahač nemohl přejet.
Nejvýhodnější pracovní cyklus skrejpru je příčný osmičkový (obr. 2.4).

2.9.4

Práce vhodné pro grejdry

Grejdr (obr. 2.12) je stroj, jehož základním pracovním zařízením je radlice,
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umístěná mezi předními a zadními koly (obr. 2.13). Tuto radlici je možno
natáčet v rovině vodorovné, svislé, zvedat a vysouvat mimo stroj a lze
kombinovat všechny uvedené pohyby.

Obr. 2.12 Trojosý motorový grejdr se dvěma hnacími nápravami

Těžení zeminy
Podle výkonu motoru a konstrukce stroje jsou grejdry způsobilé bez rozrytí
těžit zeminy do 2. až 3. třídy těžitelnosti zeminy. Těžba však nepatří mezi
práce pro něž jsou tyto stroje především určeny.
Odstraňování drnu a ornice
Přemisťování zeminy na malou vzdálenost – příčný přesun
Je-li materiál, který má být přemístěn, blízko příkopu, okraje násypu, kam
není možné zajet koly grejdru, lze využít možnosti příčného vysunutí
radlice (obr. 2.13).
Srovnání ploch
Plochy se rovnají jen mírně v malém úhlu natočenou radlicí. Materiál je
vhodné seřezávat jen do malé hloubky, aby jím mohly být zaplněny prohlubně.
Zřizování konstrukčních vrstev vozovek
Doporučuje se uložit materiál pokud možno ke kraji budované vozovky tak,
aby nepřepadával s násypem. Potom grejdr při podélném pojezdu s šikmo
nastavenou a mírně vysunutou radlicí odebírá část navezeného materiálu a
rozprostírá jej.
Rozprostírání materiálu
Je-li materiál navezen do hromad, je vhodné je asi z poloviny odřezávat šikmo
nastavenou a napůl do strany vysunutou radlicí. Materiál se při rozprostírání
hrne směrem pod grejdr. Další jízdou lze stejně rozprostřít materiál ze zbylých
částí hromad.
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Zahrnování rýh
Je-li materiál uložen podél rýhy, lze jej do výkopu nahrnout pojezdem stroje
podél výkopu s radlicí vysunutou do strany a nastavenou ve vhodném úhlu.
Přesné srovnání povrchů
Je umožněno umístěním radlice mezi osami náprav grejdru. Tím lze nerovnosti
sledované koly stroje redukovat zhruba na polovinu.

Obr. 2.13 Příčné vysouvání radlice grejdru

Úprava svahů
• Na mírném svahu grejdr pojíždí v podélném směru. Začne u horní hrany,
mírně natočenou radlicí seřezává nerovnosti a přesouvá materiál postupně
po svahu dolů.
• Strmý nízký svah se upravuje tak, že nejprve se podélnou jízdou urovná
jízdní pruh u paty svahu, aby odstraněním nerovností bylo umožněno
pevné vedení radlice v dalších fázích. Potom s radlicí vysunutou a
vykloněnou do žádoucího sklonu, grejdr podélným pojezdem upravuje
svah. Přitom má radlice horním okrajem přesahovat přes horní hranu svahu
a v průměru do svislé roviny rovnoběžné s podélnou osou stroje má mít
sklon asi 45º.
• Hloubení a čištění příkopů a mělkých melioračních kanálků.
Podél budoucího příkopu je třeba dobře vytyčit jeho směr. Příkop se hloubí
přední hranou šikmo nastavené radlice dozeru nebo grejdru. Při úpravě
vnějšího boku příkopu lze materiál hrnout za jeho vnější hrany, kde je pak
dodatečně rozprostřen (obr. 2.13).
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Míchání stabilizačních materiálů
Je vhodné shrnout nejprve vrstvu materiálu, který má být stabilizací zlepšen a
vytvořit z něho při kraji vozovky hrázku. Na tuto hrázku je v požadovaném
poměru přidána stabilizující látka (např. cement, vápno). Jízdou obkročmo
nebo podél hrázky s radlicí vysunutou do strany a šikmo nastavenou, je
materiál přesouván ke středu vozovky a současně promícháván.
Čelní radlice může být použita
• k rozhrnování velkých hromad materiálu
• k hrubému urovnání vrstev
• k těžbě zeminy
• ke shrnování materiálu se svahu (přes jeho horní hranu, směrem kolmo k ní)
• k hrnutí a rozprostírání materiálu až k překážce např. stěna ve stísněných
prostorech

2.9.5

Práce vhodné pro rozrývače

Rozrývače jsou stroje nebo zařízení opatřené trny, jimiž lze rozrušovat nesnadno
rozpojitelné horniny, ale také štěrkové, živičné a betonové vozovky, vytrhávat
kořeny nebo uvolňovat balvany. Používá se také k rozpojování vrstev hornin
jedním nebo více rozrývacími noži. Rozrývací nože jsou dlouhé 0,5 až 2 m,
různých tvarů (rovné, poloohnuté, ohnuté). Čím je hornina tvrdší, tím kratší má
být rozrývací hrot (obr. 2.14).
Rozrývatelnost hornin je různá. Horniny vyvřelé (např. žuly, čediče, tufy) jsou
zpravidla nesnadno rozrývatelné. Rozrývatelnost hornin metamorfovaných
(přeměněných např. ruly, břidlic, krystalických břidlic) je velmi proměnlivá a závisí
na jejich vrstevnatosti a štěpnosti. Horniny usazené (např. pískovce, vápence,
slepence, jílovité břidlice, vápenné usazeniny) jsou zpravidla dobře rozrývatelné.

Obr. 2.14 Druhy rozrývačů:
a) závěsný, b) paralelogramový, c) s variabilním paralelogramem, d) typ Kelley

- 33 (56) -

Technologie provádění zemních prací

Technika rozrývání
Volba techniky rozrývání velmi závisí na konkrétních podmínkách. Významné
jsou zejména:
• rychlost jízdy stroje
• počet rozrývacích trnů
• hloubka rozrývání
• vzdálenosti rozrývaných pásů
• směr rozrývání
• možnosti příčného rozrývání
• možnosti rozrývání stroji v tandemu
• způsob odstraňování rozrytého materiálu
• přípravy ploch trhací technikou.
Práce vhodné pro rozrývače:
• kypření hornin k usnadnění jejich těžby nebo nakládání
• rozrušování štěrkových, živičných i betonových vozovek
• rozrušování zmrzlé zeminy
• uvolňování balvanů
• příprava výkopů v nesnadno rozpojitelných horninách
• vytrhávání kořenů při odstraňování stromů nebo pařezů.
Význam rozrývání
V obtížně těžitelných materiálech umožňuje rozrytí a těžba dozerem až o 30 %
vyšší produktivitu než přímá těžba dozerem.
Ve srovnání s využitím trhací techniky je rozrývání všeobecně levnější,
bezpečnější a umožňuje dosahovat vyšší produktivitu práce.
• Rozrývání je velmi vhodné pro plošnou těžbu (do mocnosti vrstev 2 m)
těžko rozpojitelných zemin.
• Rozrývání rozšiřuje možnost plošné těžby až na horniny 5. a 6. třídy.
• Pro úspěšnost rozrývání je rozhodující správné posouzení rozrývatelnosti
horniny a volba správných rozrývacích nástrojů.

2.9.6

Práce vhodné pro nakladače

Nakladače jsou stroje (zpravidla na podvozku) určené pro mechanizovanou
nakládku, popř. pro manipulaci s materiálem.
Lopatové nakladače se používají zejména:
• k nakládání a vykládání vytěžených hornin
• k přemísťování materiálu na krátké vzdálenosti např. k dopravnímu
prostředku, k výsypce nebo zásobníku
• k těžbě zeminy 1. až 2. třídy nebo rozpojené zeminy (tzv. druhotná těžba)
• k úpravě pláně
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• k hrnutí zeminy do zásypů stavebních jam, rýh šachet
• k pohozu zeminy na upravené plochy
• jako nosiče dalších přídavných zařízení

Obr. 2.15 Přídavné zařízení nakladačů:
a) lopata s vykládáním na boční stranu, b) lopata na kamenný materiál, c) lehké
rozrývací zařízení, d) zařízení na ukládání palet

2.9.7

Práce vhodné pro válce

Válce jsou určeny k hutnění zemních těles. Při hutnění je zásadní rozdíl mezi
chováním nesoudržných a soudržných hornin. V nesoudržných zeminách se při
zhutňování dostávají drobná zrna do mezer mezi většími. Tím se zmenšuje
celkový objem zeminy a zvětšuje její hustota.
Zhutňování (a sedání) soudržných zemin má dvě fáze. V první fázi se
deformují hrudky a vyplňují se mezery mezi nimi. Ve druhé fázi se zmenšuje
pórovitost zeminy. Přitom hraje důležitou roli její vlhkost.
Měřítkem zhutnění zeminy je její objemová hmotnost. Závislost mezi vlhkostí
a objemovou hmotností se určuje prostorovou standardní nebo modifikovanou
zkouškou. Zeminu lze nejlépe zhutnit při optimální vlhkosti, která však může
být pro různé zhutňovací stroje různá. Proto je nutné vykonat před zahájením
stavby velkých násypů tzv. zhutňovací pokus (zkoušku).
Pro volbu zhutňovacích strojů a jejich parametry je důležité znát způsob šíření
tlaku ve zhutňovaných vrstvách zeminy. Síla, kterou na násyp působíme, se
roznáší podle silokřivek, které vycházejí od kraje dotykové plochy a probíhají
v kulovitých křivkách do podloží.
Platí tedy, že čím větší plochou se zhutňovací stroj dotýká násypu, tím hlouběji
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tlak působí. Čím větší je poloměr běhounu válce, tím větší plochou se dotýká
násypu a působí proto do větší hloubky.
Z uvedeného plyne, že je-li třeba nahradit větší válec menším (s menším
poloměrem běhounu), nestačí pouze zvýšit počet pojezdů. Často bude nutné
současně snížit tloušťku vrstev.
Zhutnění může být dosaženo:
• tlakem, vlastní tíhou stroje
• hnětením
• rázy, údery
• vibrací
• kombinací uvedených účinků.
Druhy válců a jejich užití
• Válce statické
◊ tažené
hladké – působí vlastní tíhou
◊

pneumatikové – působí tlakem spojeným s hnětením
samopojízdné
hladké – užívají se pouze pro hutnění ploch, přitom v zeminách mohou
účinně působit jen válce o hmotnosti nad 10 t.

• Podle uspořádání běhounů jsou:
◊ tandemové (dvouosé, tříosé – pro silniční kryty)
◊ tříkolé
◊ pneumatikové – pro dosažení účinnosti v širší škále zemin mohou být
konstrukčně upraveny pro rovnoměrné roznášení tlaku na všechny
pneumatiky a pro průběžné regulování tlaku v pneumatikách.
• Válce vibrační (s dynamickým účinkem)
◊ tažené
◊ hladké – nejlépe se uplatňují na kamenitých násypech a na násypech ze
zemin nesoudržných, vyjímečně i jílovitých, mají-li vhodnou vlhkost
◊ ježkové – působí kombinací účinků vibrace, tlaku a hnětení jediné
vhodné pro promíchávání zemin při stabilizaci písčitých zemin
s velkým podílem jemných částic (tyto zeminy zpravidla nelze
zpracovávat zemními frézami)
- jsou dobře účinné v kohezivních zeminách zvláště v jílech.

◊

- uplatní se i v hlinitopísčitých stejnozrnných zeminách, nemají-li více
než 6 % vody nad optimum
mřížové
- jsou vhodné pro nesoudržné zeminy, ale i vrstvy suťového nebo
zvětralého skalního materiálu
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◊
◊

- mají dobrý účinek u suchých lupkovitých jílech v kombinaci
s hladkými válci
samopojízdné
tandemové – s hladkými, případně profilovými běhouny
- jsou vhodné pro zpracování všech konstrukčních vrstev vozovek,
silničních krytů (včetně živičných vrstev),
- jsou vhodné pro vazné štěrkohlinité a písčitohlinité zeminy a pro
lehké sutě,
- nevhodné pro písčité a vlhké soudržné zeminy

◊

- možnost regulace frekvence a amplitudy vibrace je využitelná
především pro hutnění konstrukčních vrstev vozovek
tandemové s vibračním běhounem – vibrační běhoun je hladký, ale
většinou jej lze zaměnit za ježkový, popř. mřížový.

• Válce sektorové (s dynamickým účinkem)
Běhouny těchto válců jsou složeny ze sektorů s výčnělky tvarovanými tak, že
při odvalování běhounů narážejí výčnělky na zeminu. Nárazem ji zhutňují a
dalším odvalováním hnětou. Nárazy výčnělku budí současně i vibraci.
Sektorové válce mají proto komplexní zhutňující účinek.
Běhouny lze upravovat podle vlastností zhutňované zeminy. Sektorové válce
dosahují vysokých výkonností (až 1500 m³/hod).
• Sektorové válce jsou vhodné:
- pro zhutňování těžkých vazných a stabilizovaných zemin
- pro zhutňování zemin tak vlhkých, že se na nich jiné stroje už neuplatní
(výčnělky běhounů mj. zvětšují odpařovací plochu hutněné vrstvy
zeminy, čímž se urychluje odpařování)
◊ sektorové válce tažené – pracují zpravidla jako návěsné k jednoosým
tahačům
◊ sektorové válce samopojízdné
- jsou různě konstruované nejvýkonnější jsou se dvěma běhouny,
- často jsou vybaveny čelní rozhrnovací radlicí,
- pracují při pojezdové rychlosti až 30 km/hod.
• Tažené válce
mají nevýhodu v nižší manévrovací schopnosti. Působí to obtížně především
v okrajích zhutňovaných vrstev (na koncích) a v blízkosti objektů.
• Desky
◊ jednosměrné
◊ dvousměrné – lehké, střední, těžké.
Kde není možno použít při zhutňování válců, používá se různých typů
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výbušných pěchovadel. Protože je jejich dopadová plocha šikmá, posunují se
při odrazu dopředu.

2.10 Doprava při zemních pracích
Rozpojené horniny se přemísťují vodorovně, šikmo nebo svisle na skládku
nebo do zemní konstrukce různými prostředky.
Dopravu vytěžené horniny z výkopu na skládku nazýváme rozvozem, upotřebíli se v sousedním konstrukčním násypu nebo odvozem, je-li nevyužitá zemina
ukládána do skládky (deponie).
Do deponie odvážíme zeminu, kterou nemůžeme na stavbě upotřebit, buď
že se k tomu svými vlastnostmi nehodí nebo že je jí přebytek. Někdy
deponujeme vytěženou horninu pouze přechodně, abychom ji později opět
použili. Pak je třeba již při jejím deponování počítat se způsobem
budoucího odvozu a nakládání.
Rozvoz je jednou z nejdůležitějších složek zemních prací, neboť
představuje jednak odvoz horniny vytěžené z výkopu a jednak její rozvoz
pro práce násypové.
Vzdálenost, na kterou se výkopek rozváží, nazýváme rozvoznou
vzdáleností. Měří se v metrech od těžiště výkopu do těžiště násypu, do
něhož se výkopek ukládá.
Střední rozvozná vzdálenost je průměrná vzdálenost vypočítaná váženým
průměrem ze všech dílčích rozvozů stavby.
Výkopové práce měříme vždy na krychlové metry rostlé horniny.
Rozpojováním se však objem rostlé zeminy zvětší, a to o hodnotu, která se
nazývá nakypřením.
Dopravuje-li se tedy 1 m³ rostlé zeminy, jeho hmotnost se nemění, avšak jeho
objem se zvětší.
Stroje a prostředky pro dopravu zemin
K přesunům zemin se používají tyto prostředky:
• kolejové vozíky
• visuté lanové dráhy, svážnice, výtahy
• dozery, skrejpry, nakladače
• nákladní automobily
• terénní vozy
• traktorové vleky
• pásové dopravníky
• pontony
• splavování.
Kolejová doprava
Používá vozíky nebo vagóny na kolejích. Provoz je levný, ale využití omezené.
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Velikost vagonu nebo korby vozíků musí navazovat na velikost pracovního
nástroje těžícího stroje.
Visuté lanové dráhy
Je výhodné je použít na rozlehlých staveništích, kde je terén velmi členitý a je
nutné překonávat nejen delší vzdálenosti, ale i značné výškové rozdíly. Vozíky
se vyprazdňují v úrovni terénu spodní stanice vyvěšováním nebo ve výšce
stožárů mechanickým sklápěním korby
Šikmý – svislý výtah
Plošina je zavěšena na laně a pohybuje se ve svislých nebo šikmých vodících
drážkách.
Dozery, skrejpry, nakladače
Přepravují vytěženou zeminu v průběhu těžení.
Nákladní automobily
Jsou to většinou užitkové nadstavby na sériové nákladní automobily ke přímé
nebo návěsové trakce. Jsou přizpůsobeny svou konstrukcí i výkonem motoru
požadavkům kladeným na terénní vozidla. Vyrábí se s nosností 1,5 t až 60 t.
Korby se vyrábějí ocelové nebo ke zvýšení užitné hmotnosti z profilovaného
otěruvzdorného hliníku, zpravidla se zaobleným profilovaným dnem pro lepší
vysypání výkopku. Je možno z kabiny měnit tlak v pneumatikách podle
půdních vlastností. Řešení podvozku, převodů a pérování umožňuje vozidlům
jízdu v těžkém terénu.
Terénní vozidla
Jsou speciálně konstruované automobily pro dopravu v terénu.
Dampr
Dampr je dvouosé motorové vozidlo s velkými pneumatikami. Korba mívá
trojúhelníkový tvar. Menší typy mívají přestavitelné otočné řízení, takže řidič
může vždy hledět ve směru jízdy.
Traktorové vleky
Traktorový vlek je sestaven z dvouosého traktoru a z jednoho nebo dvou
přívěsných terénních vozů, konstruovaných pro vyprazdňování dnem.
Traktorový polovlek – je dvouosý nebo jednoosý traktor, na kterém je navěšena
ocelová korba s jednou nápravou. Obsah korby se vyprazdňuje na bok nebo dnem.
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Pásové dopravníky
Dopravní tratě se skládají ze sekcí, takže směr dopravy lze měnit. Vykládání
z pásů lze nastavit v libovolném místě šikmo příčně nastaveno zarážkou. Menší
pásové dopravníky jsou přenosné a jsou buď upevněny na kolovém podvozku,
nebo se přemisťují jeřábem nebo ručně. Velkou výhodou tohoto způsobu
dopravy je její plynulost a velký výkon dosahovaný nepřetržitou dopravou.
Pontony
Pomocí pontonů se těžená zemina dopravuje po vodní hladině.
Splavování
Tento způsob dopravy zemin spočívá v tom, že proti uložené zemině je veden pod
vysokým tlakem soustředěný paprsek vody. Zemina takto rozpojená je odnášena
proudem vody v umělém korytě na místo uložení, kde se usazuje a voda odtéká.
Tohoto způsobu dopravu lze použít tam, kde jde o přemístění velkých kubatur a
kde je vhodná zemina, velké množství vody a dostatečný spád.
Shrnování
Velmi užívaným zařízením pro dopravu sypkých a lehkých nesoudržných
hornin do vzdálenosti až 15 m je shrnovač, taky nazývaný mechanická lopata.
Přihrnuje zeminu k nakladačům a dopravníkům, rozprostírá a vykládá ji
z dopravních prostředků a nakládá ji do nich.

2.11 Provoz strojů v sestavách
Stavební stroje při zemních pracích pracují většinou v sestavách. Stroje se v
sestavě navzájem ovlivňují a jsou na sobě závislé. Způsob využívání a
podmínky práce jednotlivých strojů se musí podřídit požadavku efektivního
využití celé sestavy. Je proto třeba dodržovat určité zásady, vyplývající
z tohoto požadavku.
Výkonnost strojní sestavy závisí na typu (uspořádání) sestavy a na vstupních veličinách.
Typy sestav:
• Sériová – je taková soustava, v níž přerušení činnosti jednoho prvku
znamená přerušení činnosti celé sestavy
• Paralelní – je taková sestava, jejíž činnost se přeruší jen tehdy, zastaví-li
se současně činnost všech prvků
• Kombinované – soustava je kombinací obou předchozích.
Při daném uspořádání strojní sestavy jsou pro její výkonnost rozhodující tyto údaje:
• výkonnost jednotlivých strojů tvořících sestavu
• prostoje (časové ztráty), které vznikají pouze u jednotlivých strojů
(především vlivem poruch)
• prostoje vyplývající z nepravidelností v provozu cyklicky pracujících strojů
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• prostoje, které vznikají při střídání cyklicky pracujících strojů (např. při
zajíždění aut k rypadlu ve stísněných podmínkách)
• prostoje, které vznikají vždy u celé soustavy najednou (např. výpadek
práce či organizační nedostatky)
Strojní sestava musí být vytvořena tak, aby umožňovala vykonat
požadovanou práci:
• v daném čase
• v náležité kvalitě
• co nejlevněji (např. v Kč na jednotku produkce)
• s minimální pracností (např. maximální produkcí na jednoho dělníka)
Důležitou podmínkou efektivnosti provozu strojní sestavy je výkonnostní
vyváženost jejich jednotlivých článků.

Obr. 2.16 Typy strojních soustav: a) seriová, b) paralerní, c) kombinovaná

2.11.1 Výběr vhodných strojů
Je potřeba zvažovat více možných technologií, ty porovnávat za předpokladu
optimální realizace každé z nich. Přitom je nutno brát v úvahu kritéria, která
jsou za daných podmínek rozhodující (náklady, pracnost, trvání prací, možný
termín zahájení nebo dokončení).
Přitom je důležitá znalost možností a způsobilostí jednotlivých strojů
vykonávat připravované práce.
Pro jednotlivé druhy strojů jsou objektivně dány hranice jejich efektivního i
technického použití.
Pro volbu velikosti (kapacity) stroje ve vztahu k rozsahu prací je důležité dobře
J
porozumět vztahu:
S= B+
V
kde je S – jednotková spotřeba (nákladů, pracnosti)
B – běžná spotřeba (nákladů, pracnosti) úměrná počtu zpracovatelnosti
či vyrobených jednotek
J – jednorázová spotřeba (nákladů, pracnosti)
V – celkový rozsah práce
Správná interpretace této známé závislosti nespočívá v tom, že stroje s velkou
jednorázovou spotřebou (tj. velkými náklady či pracností spojenou s přepravou
stroje, montáží, demontáží atp.) jsou nasazovány pouze na práce velkého
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rozsahu V. Tyto stroje lze s úspěchem nasazovat také na práce drobné, jsou-li
dobře připraveny a je-li V omezeno na minimum (např. výkonné mobilní
kolové stroje mohou zahájit práci ihned po přesunu a po jejím skončení
okamžitě přejít na další pracoviště).

2.12 Zpevňování a zajišťování zemních těles
Dočasné zabezpečení stěn vykopávek
Proti sesuvu hornin, zavalení výkopů a tím i ohrožení zdraví či života
pracovníků, případně poškození nasazených mechanismů se stěny
výkopů zabezpečují:
• Svahováním do sklonu, který zabezpečuje stabilitu.
• Vyztužením strmých či svislých stěn.

2.12.1 Svahování výkopu
Sklon svahu se zhotoví tak, aby zabezpečoval 1,3 násobek stability. Určuje se
výpočtem nebo podle tabulek.
Svahování vyžaduje postupy, které odpovídají druhu horniny, ulehlosti,
soudržnosti a vlhkosti hornin ve kterých výkopy otvíráme. Stabilitu svahu
může nepříznivě ovlivňovat mráz a tání, také s provozem v blízkém okolí
výkopu je třeba počítat.
Tab. 2.4 Sklony svahů dle druhů horniny
Druh horniny
soudržné a částečně
soudržné
hlinitý písek
písčitá hlína
spraš
hlína
jíl
jílovitá zemina
Druh zeminy
nesoudržné
zajílovaný štěrk
zajílovaný písek
balvanitý štěrk čistý
písčitý štěrk
ostrohranný písek
stejnozrnný písek
písek ve svahu
s vyvěrající vodou

Přípustný sklon svahu tg = hloubka/šířka
zářez přechodný
hloubka cca 3 m
1:1
1:1
1:0,25
1:0,25 – 0,5
1:0,25 – 0,5
1:0,25 – 0,5

trvalý zářez
hloubka cca 3 m
1:0,25
1:0,25
1:0,25
1:0,25
1:0,5
1:0,5

násyp vysoký asi
3m
1:0,25
1:0,25
1:0,25
1:0,5
1:0,5
1:0,5

Přípustný sklon svahu tg = H/B
1:0,25
1:0,5
1:0,75
1:1
1:0,25
1:0,75
1:0,25 – 3,5
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Vyztužení stěn výkopu
Ve stísněných nebo nepřístupných prostorách, a nebo tam, kde je třeba zmenšit
kubaturu výkopu z technických nebo ekonomických důvodů, zhotoví se stěny
výkopu strmé či svislé. V nestabilních horninách je třeba strmé či svislé stěny
výkopu zabezpečit proti sesuvu:
• roubením
• štětovými stěnami
• podzemními stěnami
• zpevněním okolí horniny.

2.12.2 Roubení
Klasickým způsobem vyztužování stěn výkopu je roubení.
Roubení se musí provádět u všech strmých a svislých stěn výkopu, které
v nezastavěném území dosáhnou hloubky 1,5 m, v zastavěném území se musí
pažit již při dosažení hloubky 1,3 m. Ve všech případech musí pažení přečnívat
15 cm nad okolní terén.
Roubení se skládá ze dvou konstrukčních prvků:
• pažení
• rozpěrné konstrukce
Pažení je vlastní opěrná stěna složená z pažnic. Opírá se o stěny výkopu a
přebírá z hornin zemní tlak. Rozpěrná konstrukce přenáší zemní tlak z pažení
do opěrných bodů.
Podle druhu horniny a z toho vyplývajícího vzájemného vztahu při hloubení
výkopu a zhotovení roubení rozdělujeme na roubení:
• příložné
• zatahované
• hnané.
Příložné roubení
Příložné roubení se zhotovuje přikládáním pažnic ke stěnám vyhloubeného
výkopu. Používá se v suchých soudržných horninách, v kterých jsou stěny
výkopu dočasně stabilní. Jednotlivé pažnice se přikládají většinou vodorovně
podle druhu horniny s mezerami nebo bez nich. Potom se rozepřou rozpěrnou
konstrukcí. Klasická rozpěrná konstrukce sestává z příložky a rozpěry.
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Obr. 2.17 Příložné roubení s vodorovnými pažnicemi

Zatahované roubení
Zatahované roubení je vhodné na pažení výkopu v suchých a středně
stlačitelných a nesoudržných horninách. Má svislé pažnice, vodorovné příložky
a rozpěry. Příložky jsou navzájem rozepřené sloupky, které zabezpečují jejich
výškovou polohu (obr. 2.18).
Hnané roubení
Hnané roubení (obr. 2.19) se požívá ve výkopech ve stlačitelných,
nesoudržných a nebo rozmočených horninách. Jeho konstrukce se podobá
zatahovanému roubení. Může mít pažnice svislé,i šikmé. V obou případech
jsou však o 80 až 150 cm delší na dolním konci špičaté. V zavodněných
horninách se musí pažnice jednotlivých částí navzájem dotýkat.
Hnané roubení se na rozdíl od zatahovaného zhotoví tak, že se pažnice nejprve
zaberaní a potom se hornina vybírá. Stěna výkopu není v žádném stadiu
hloubení obnažená.

Obr. 2.18 Zatahované roubení
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Obr. 2.19 Hnané roubení a) s pažnicemi po celé délce, b) etážové.

Bezpečnou funkci roubení ohrožuje také přetížení terénu (statické či
dynamické) tím více, čím je blíže k okraji výkopu. Přetížením může být např.
skládka materiálu, pohyb stavebních strojů. Potom se musí na okraji terénu
okolo roubení výkopu nechat volný pruh, jehož minimální šířku udává tabulka.
Tab. 2.5 Bezpečné pásmo od okraje pažených výkopů
Hloubka výkopů

Šířka pásma

do 4 m

500 mm

od 4 do 6 m

600 mm

více než 6 m

700 mm

Při strojovém hloubení rýh, jam je možné využít hloubící stoj na manipulaci
roubení a tak zvětšovat rozměry i hmotnost jednotlivých elementů roubení.
Provádí se:
• tabulové roubení
• prostorovými roubícími díly
• roubícím strojem
Tabulové roubení
Pro snížení pracnosti při montáži a demontáži pažení se namísto pažnic
používají pažnicové dílce. Roubení se montuje do jednotlivých sekcí na
povrchu terénu vedle výkopu. Ukládá se a po skončení práce ve výkopu se
vytahuje či překládá do dalšího záběru i pomocí rypadla.
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Obr. 2.20 Roubení tabulové

Prostorové roubení
K sloupkům rozpěrných konstrukcí se z vnější strany lištami přichytí pažnice.
Takto sestavené roubení se vcelku ukládá do rýhy (obr. 2.21).
Roubící stroje
V kombinaci s rypadlem s hloubkovou lopatou se komplexně mechanizuje
vypažování, přepažování a odpažování při strojním hloubení rýh.

Obr. 2.21 Prostorové roubení – ukládání pomocí závěsného zařízení a jeřábu
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Roubení s pažením záporovým
Pro velké a hluboké výkopy lze využít pažení záporové. Skládá se ze svislých
zápor a vodorovných pažin. Jako zápory složí válcované nosníky, které se
zaberaní po obvodu budoucího výkopu ve vzdálenosti asi 2 m. Mohou se
rovněž vsadit do předvrtaných otvorů a zabetonovat (v dolní části). Současně
s hloubením jámy se potom mezi příruby záporů spouštějí i pažiny. Zápory se
rozpínají rozpěrami nebo se kotví do země (obr. 2.22).

Obr. 2.22 Záporové pažení, detail A) zachycení vodorovné vzpěry

Štětové stěny
Dokonalé těsnění se provádí pomocí tzv. štětových stěn (obr. 2.23)
z válcovaných štětovnic. K zaražení štětovnic a později jejich případnému
vytažení je potřeba myslet na nezbytný prostor pro razící stroj, případně pro
vytahovací zařízení (obr. 2.24). Stabilitu štětových stěn zabezpečujeme
rozpěrkami nebo kotvením.

Obr. 2.23 Řez ocelovými štětovnicemi a) rovný spoj, b) rohový spoj
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Obr. 2.24 Zřizování těsněné jámy poblíž řeky

2.13 Kvalita a bezpečnost práce při zemních pracích
Při provádění zemních prací je zejména třeba, aby:
• postup vycházel z geologického průzkumu
• značky byly spolehlivě osazeny, pojištěny a udržovány
• terén byl zaměřen
• ornice byla včas sklizena a umístěna na skládky
• byly používány přiměřené stroje v kompletních sestavách
• komunikace na stavbě byly čisté, pevné, odvodněné a řádně udržované
• výkopy byly vyhloubeny přesně a byly zabezpečeny proti zavalení
• dna výkopů byla odvodněna a ochráněna proti poškození
• výkopek byl odklizen a uložen na deponiích
• bylo hutnění provedeno dle předpisu.
Základním právním dokumentem k zajištění bezpečnosti práce je vyhláška
ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.[2], o bezpečnosti práce a technických zařízení
při stavebních pracích.
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2.13.1 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavebních prácí patří:
• vedení evidence pracovníků od jejich nástupu až do odchodu z pracoviště,
• vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými
pracovními prostředky.
Podmínky k zajištění bezpečného provádění stavebních prací musí být
vytvářeny již v rámci projektové dokumentace a v rámci předvýrobní přípravy.
Součástí dodavatelské dokumentace je také technologický postup, který musí
být na pracovišti k dispozici.
Technologický postup stanovuje:
• návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,
• pracovní postup pro danou činnost, způsob provádění prací, opatření pro
případ ohrožení pracovníků přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy,
koordinační opatření při souběhu prací několika zhotovitelů),
• použití strojů a strojních zařízení a pracovních prostředků,
• druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, plošiny ap.),
• způsoby dopravy materiálu (vodorovné i svislé) včetně komunikací a
skladovacích ploch,
• technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků,
pracoviště i okolí,
• opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje.
Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s především technologickým
postupem prací, který se jich týká. Není nutné, aby řídil práce odpovědný
pracovník osobně, pokud pracovní skupina nemá více než 5 pracovníků.
Způsobilost pracovníků
Zhotovitel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce
projektují, řídí, provádějí a kontrolují:
vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za 3 roky.
Ve zvláštních případech:
• při práci na pohyblivých pracovních plošinách,
• ve výškách nad 1,5 m, kde pracovníci nemohou pracovat z pevných podlah,
• v dalších zvláštních případech, se školení musí provádět nejméně 1x za
12 měsíců.
Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci:
• školení a zkoušek,
• odborné způsobilosti pracovníků,
• zdravotní způsobilosti pracovníků.
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Zhotovitelé jsou povinni:
• vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami, které jsou
potřebné k bezpečnému výkonu práce.
Pracovníci jsou při provádění prací povinni:
• dodržovat předepsanou technologii provádění, pracovní postupy, návody,
pravidla a pokyny,
• obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly
pro jejich práci určeny,
• neměnit nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,
• dodržovat bezpečnostní označení, upozornění a výstražné signály,
• dodržovat upozornění a pokyny pracovníků pověřených řízením prací a
dozorem v daném prostoru,
• provádět práci na určeném pracovišti a nevzdalovat se z něho bez souhlasu
odpovědného pracovníka,
• odchod z pracoviště hlásit odpovědnému pracovníkovi.
Provádění zemních prací
Před zahájením zemních prací musí být:
• proveden geologický průzkum staveniště (provádí se v rámci projektových prací),
• vyznačeny inženýrské sítě a jiné překážky (např. podzemní prostory)
z hlediska směrového i hloubkového uložení.
Tato povinnost je na straně objednavatele prací.
Vyznačení inženýrských sítí v projektové dokumentaci stavby musí být
potvrzeno jednotlivými provozovateli sítí.
Výkopové práce
V obydlených územích, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech,
kde se současně provádějí i jiné práce musí být výkopy zakryty.
Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím musí být opatřeny výstražnou
dopravní značkou a za noci výstražným červeným světlem. Výstražná světla
mohou být od sebe vzdálena nejvýše 50 m.
Přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody min. šířky
0,75 m, na veřejných prostranstvích s větším pohybem osob min. 1,5 m.
Přechody musí být vybaveny oboustranným tyčovým zábradlím vysokým 1,1 m.
Do výkopů musí být zřízeny bezpečné sestupy.
Okraje výkopů nesmí být zatěžovány zeminou do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.
Okolní objekty, ohrožené prováděním výkopových prací, musí být zabezpečeny.
Způsob zabezpečení se stanovuje v projektové dokumentaci stavby.
Provádění výkopových prací.
Provádění zemních prací v ochranných pásmech elektrických, plynových a
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jiných nebezpečných vedení je možné jen za předpokladu provedení opatření,
které zabrání nebezpečnému přiblížení pracovníků a strojů k těmto vedením.
Svislé stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Zajištění stěn se provádí
roubením s pažením od hloubky větší než:
• 1,3 m v zastavěném území,
• 1,5 m v nezastavěném území.
Pokud nejsou tyto stěny zapaženy, musí být vysvahovány, a to v úhlu
přiměřeném druhu zeminy. Tento úhel má být určen v projektové dokumentaci.
Výkopy musí mít světlou šířku nejméně 0,8 m (pokud není stanoveno jinak).
Výkopové práce nesmí provádět jeden pracovník.
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu musí odpovědný pracovník
prohlédnout stěny výkopu, pažení a přístupu.
Vstupovat do výkopů, které nejsou zajištěny, je zakázáno.
Sestupovat nebo vystupovat po konstrukci pažení není dovoleno.
Pracovníci, kteří pracují ve výkopech, musí být vybaveni vhodnými
ochrannými prostředky.

2.13.2 Stroje a strojní zařízení
Při stavebních pracích lze používat jen stroje a zařízení, které svou
konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům
k zajištění bezpečné práce. Stroje se mohou používat jen k těm účelům, pro
které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými podmínkami
stanovenými výrobcem a technickými normami. Zhotovitel stavebních prací
je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které obsahují
požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu, pokud nebyly vydány
přímo výrobcem nebo jsou stanoveny v technických normách. Návod
výrobce k obsluze a údržbě musí být zpracován v českém jazyce.
Pokyny pro obsluhu a údržbu musí obsahovat:
• povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje ve směně,
• povinnosti obsluhy při provozu stroje,
• rozsah a lhůty provádění údržby a revizí stroje,
• způsob zajištění stroje při jeho provozu, přemísťování a jeho zabezpečení
proti nežádoucímu uvedení do chodu,
• umístění a zajištění stroje po ukončení provozu,
• zakázané úkony a činnosti,
• způsob a rozsah záznamu o provozu a údržbě stroje.
Stroj může samostatně obsluhovat jen osoba, která má pro tuto činnost
příslušnou odbornou způsobilost. Obsluha musí být nejméně 1x za 2 roky
školena a přezkoušena z předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
Je-li obsluha stroje vícečlenná, musí být určen odpovědný pracovník.
Obsluha se musí plně věnovat ovládání stroje tak, aby nebyly ohroženy osoby,
stroj a konstrukce. Obsluha je povinna:
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• seznámit se se záznamy a provozními odchylkami, zjištěnými v průběhu
předchozí směny,
• prohlédnout stroj a příslušenství,
• překontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích
zařízení.
Stroje musí být před prvním uvedením do provozu vybaveny:
• provozními doklady,
• označeny evidenčním číslem,
• označeny názvem provozovatele stroje,
• bezpečnostními sděleními, značkami a tabulkami s nápisy v českém
jazyce,
• bezpečnostními nátěry,
• předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu.
Provozními doklady jsou:
• provozní deník (pořizují se v něm záznamy o převzetí a předání stroje
k obsluze, záznamy o závadách a opravách během provozu a o závažných
událostech při pracovní směně,
• revizní kniha stroje (dodává výrobce – obsahuje technické údaje o stroji,
záznamy o provedených zkouškách a opravách)
• technická dokumentace.
Údržba, opravy a čištění strojů se musí provádět v souladu s dokumentací
strojů a technickými normami. Při provozu strojů a strojních zařízení je
zakázáno:
• uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo
v jeho nebezpečném dosahu další pracovníci,
• uvádět stroj do chodu nebo ho používat, je-li demontováno nebo
poškozeno některé ochranné zařízení,
• dotýkat se pohybujících se částí tělem nebo nářadím drženým v rukou,
• pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li prostor
pracoviště dostatečně osvětlen,
• přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji, pokud to není výrobcem povoleno,
• ovládat stroj nebezpečným způsobem,
• opustit stroj nebo zařízení, je-li stroj nebo zařízení v chodu,
• provádět údržbu, čištění a opravy stroje, je-li v pohybu a není-li
zabezpečeno pracovní zařízení proti samovolnému pohybu,
• vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit
jejich předepsané parametry,
• kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při čerpání pohonných hmot,
• používat k usnadnění spouštění motoru otevřený oheň.
Tento výčet bezpečnostních opatření není vyčerpávající. Je proto nutné se
podrobně seznámit s ustanoveními Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.
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[2]. Při provádění náročných nebo méně obvyklých prací je vhodné
konzultovat vhodná opatření s pracovníky ČÚBP. Navržená opatření musí být
obsažena v příslušném technologickém předpisu.

3
3.1

Závěr
Shrnutí

Kvalitní a ekonomické provedení zemních prací v technologii po zemních staveb je
základním procesem pro realizaci základů stavby a celého stavebního díla.

3.2

Studijní prameny

3.2.1

Související normy

[1] ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecná ustanovení
[2] Vyhl. Č. 324/1990 Sb. – Bezpečnost práce a technických zařízení při
stavebních pracích

3.2.2

Seznam použité literatury

[3] Kočí B. a kol. Technologie pozemních staveb I., CERM Brno, 1997
[4] Vaněk A. Moderní strojní technika a technologie zemních prací, Academia
Praha, 2003
[5] Ladra J., Pospíchal V. Technologie staveb-Zemní práce, ČVUT Praha,
2002
[6] Maršál P. Stavební stroje, CERM Brno, 2004

3.2.3

Seznam doplňkové studijní literatury

[7] Chromik R., Klein Š. Strojní zařízení pro stavby, Art Projekt Brno, 2003
[8] Konig H. Masohinen im Barbetrieb, Baurerhag Berlin, 1996

3.2.4

Odkazy na další studijní zdroje a prameny

[9] www.stavebnimechanizace.com
[10] www.liebherr.com
[11] www.bagry.cz
[12] www.kuhnbohemia.cz

- 53 (56) -

Technologie provádění zemních prací

4

Kontrola znalostí

4.1

Korespondenční úkol

Vypracujte montážní technologický předpis na provedení zemních prací na
objektu svého projektu. Řešte sejmutí a uložení ornice, základovou jámu,
přípojky. Vypočítejte objem těžené zeminy, navrhněte těžební prostředek a
dopravní prostředky. Zpracujte harmonogram provádění zemních prací.

4.2

Kontrolní otázky

1. Popište druhy procesů, které jsou zahrnuty do zemních prací.
2. Vysvětlete vlastnosti hornin, třídy hornin a jak ovlivňují provádění zemních prací.
3. Uveďte způsoby provádění stavebních jam.
4. Popište způsoby hutnění.
5. Zdůvodněte různé způsoby zpevňování a zajišťování zemních těles.

4.3

Autotest

1/ Stavební jáma:
a/ je jáma ve které se betonují základy
b/ je výkop hluboký více jako 2 m.
c/ je výkop jehož délka a šířka je větší než 2 m.
2/ Rýha:
a/ je rýha na odvod povrchové vody
b/ má převládající rozměr délkový a maximální šířku 2 m.
c/ je výkop delší než 5 m.
3/ Šachta:
a/ má převládající rozměr hloubkový a maximální půdorysnou plochu
36 m2
b/ má hloubku větší jak 2 m
c/ je výkop jehož šířka je větší jak délka.
4/ Mechanismus pro těžení výkopu pro osazení šachet:
a/ dozer
b/ rypadlo s výškovou lopatou
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c/ rypadlo s drapákovou lopatou.
5/ Tříd hornin z hlediska těžitelnosti:
a/ je 7 tříd
b/ jsou 3 třídy
c/ horniny nejsou zatříděny do tříd.
6/ Kypřitelnost:
a/ má vliv na stav ostří nástroje
b/ je vlastnost hornin zvětšovat svůj původní objem při rozpojení
c/ udává hmotnost.
7/ Zajištění stěn výkopu:
a/se provádí nástřikem stabilizační emulzí
b/ provádí se svahováním stěn výkopu, roubením, podzemními stěnami
c/ provádí se pažením.
8/ Roubení:
a/ je proces zajišťující nesesutí výkopu
b/ je dočasná stavební konstrukce chránící stěny výkopu proti sesuvu po
dobu prací ve výkopišti
c/ jsou pažiny na bednění rýhy.
9/ Štětové stěny:
a/ jsou konstrukce, které zachycují zemní, popř. vodní tlak
b/ jsou stěny z vodorovných pažnic
c/ jsou bentonitové výplachy stěn rýh.
10/ Podzemní stěny:
a/ jsou stěny širší jak 2 m
b/ plní funkci pažící, těsnící ale i konstrukční
c/ je výztuž v hluboké rýze.
11/ Zhutňování:
a/ je chemické působení na horninu
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b/ je technologický proces, při kterém umělou cestou zvyšujeme
objemovou hmotnost horninu působením statického nebo
dynamického zatížení
c/ je mechanické působení na horninu.
12/ Buldozer:
a/ je mechanismus na rozrývání
b/ je dozer jehož radlici lze svisle zvedat
c/ může naklánět radlici do boku.
13/ Lopatové rypadlo:
a/ je těžící stroj s cyklickým způsobem práce
b/ je kontinuální dobývací stroj
c/ je speciální stroj na těžbu z vody.
14/ Skrejpry:
a/ převáží zeminu
b/ rozpojují, těží, převáží a ukládají zeminu
c/ hutní zeminu.

4.4

Klíč k autotestu

1c, 2b, 3a, 4c, 5a, 6b, 7b, 8b, 9a, 10b, 11b, 12b, 13a, 14b
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