PSB-LBC s.r.o.
Hlávkova 860
460 14 Liberec 13

IČO: 25413015
DIČ: CZ25413015

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 16368

MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÝ POSTUP
ARMOVANÉ NÁSYPY
S POLOTUHÝM LÍCEM OZELENĚNÝM

Název stavby:

………………………………………………………………
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1. Charakteristika materiálu
1a.

Technická data - sítě a spojovací prvky
Lícní sítě a spojovací materiál
DN min. 3,8-4,0 mm
Povrchová úprava:
při osnově 50 mm:
při osnově 100 mm:
Průměr drátu:
Mez pevnosti:
Tažnost:
Povrchová vrstva:
Únosnost svárů ve smyku:
Tolerance rozestupu drátů:
Korozivní odolnost:
Oko sítě:
Materiál líce:

95%HZn + 5%Al
min. 80 kN/m
min. 40 kN/m
3,92 + 0,08 mm
min. 400 Mpa
min. 8%
Zn + Al , min. 260g/m2
min. 4 kN
5mm /1 bm
min. 850 hod
100 x 100 mm
protierozní rohož
450 až 550 g/m2

Geomříž:
Materiál :
Tahová pevnost:
Oko sítě:

polyester+PVC
40kN podélná 40kN příčná
20x20mm, 35x35mm

2. Dodávka materiálu
Ocelové sítě s žárovou povrchovou úpravou 95%Zn+5%Al na líce se dodává na
stavbu v polotovarech sítí o rozměrech max. 2,0x2,0m strojně továrně ohnuté líc
0,6m do požadovaného rozměru a sklonu 70st. .
Biomateriály se dodávají v rolích o šířce 0,75m v návinu 20m, HDPE jemná síťka šíře
0,7m, návin 350m.
Spojovací materiál po balících 100 ks, a krabice po 1600 ks spojovacích sponek.
Geomříž Armatex G, role šíře 5m a návin 100m.
Montážní černé ocelové kotvy průměr 8mm, délky 0,35m po jednotlivých kusech.
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3. Přípravné práce - výkopy
Se zástupcem objednatele bude provedena důkladná prohlídka staveniště, aby bylo
možné předem vyřešit případné problémy či nejasnosti. Před začátkem prací na
sestavení jednotlivých prvků systému je nutno zrealizovat přípravné práce
předepsané v projektové dokumentaci (PD-RDS), např. vytyčení stavebního objektu,
odkopávky ve smyslu PD-RDS toto provede objednatel.
Zemní práce se budou provádět ve dvou etapách, kdy první část bude k parovodu a
druhá po dokončení parovodu. Tyto zemní práce se budou provádět ze staveniště
v místech budoucí konstrukce. Dopravní značení a omezení rychlosti, zemní výkopové
práce , přípravu a provedení sanace pod ZS a samotnou ZS zajišťuje objednatel,
kterou předá zhotoviteli.

4. Stroje a potřebné nářadí k realizaci
mechanismus vhodný na zemní práce a plnění prvků - zásypy zeminou , traktor bagr,
pásový bagr, smykový nakladač.
Silniční válec VV70 a vibrační deska na hutnění zpětného zásypu konstrukce zdi.
Sponkovací kleště na "C" spony - např. SPENAX
běžné nářadí na ruční zemní práce
ruční pákové nůžky

5. Spojování sítí
Ke spojení sítí slouží "C" spony. Spony se instalují kleštěmi SPENAX max. 20 cm od
sebe a kompletně spojí celou konstrukci. Ocelové lícní sítě se spojují na sraz pomocí
C spon. Lícní bio-materiály a tahové sítě se také spojují pomocí C spon. Geomříže se
spojují v podélném směru s přesahem 1m přes vodorovnou část ocelových lícních
prvků a v příčném směru se mezi sebou přeloží o 0,3m. Podélné napojení se ještě
montážně zafixuje natlučením kotev z betonářské armatury v četnosti 1ks na 1m2.
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detail napojení geomříží na lícní ocelový prvek

6. Umístění distančních spon
Je-li řada lícních prvků připravena na zákl. spáře, nebo na již naplněné řadě prvků
armované zeminy, vkládáme do každého prvku distanční spony. V podélném směru se
distanční prvky (háčky) instalují po 0,4-0,5m vedle sebe, příčně vždy 2 nad sebou. Viz. obr.
íže:

detail četnost a rozmístění háčků
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Tyto spony slouží k zabezpečení a zachování tvarové stability a sklonu 70 st. prvků
armované konstrukce. Aby spony při následném plnění nevypadly, je nutné jejich
konce pečlivě zahnout přes svár ocelové sítě, jak je ukázáno na obr. níže.

detail zahnutí distanční spony kolem sváru sítě

7. Zakládání
Armovaný svah opěrná zeď je založena na zhutněnou základovou spáru z kameniva
frakce 0/32/63, která je v podélném spádu bez příčného sklonu dle PD RDS. Usazení
objektu se směrově provede na geodetem vytýčené kolíky. Výškově bude ZS předaná
s potřebnými schválenými parametry od objednatele.

8. Vlastní postup prací
Na připravenou a zhutněnou základovou spáru se začnou montovat prvky v ohnutém
továrně připraveném stavu vodorovně 1,4m a 0,6m ve sklonu vedle sebe na sraz a
sponkovacími kleštěmi se spojí.
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Kladení prvků na sraz a jejich spojování „C“ sponami

Na takto položené a směrově umístěné prvky se připevní jemná HDPE síťka, lícní biorohož a ocelový lícní panel ze stejného materiálu jako je základní lícní prvek a ten se
posune o 0,5m v podélném směru řady resp. vrstvy z důvodu provázání konstrukčních
lícových spár. Vše se sponkuje pomocí C spon. Postavené prvky se vyztuží pomocí
distančních háčků, které jsou nezbytné k pevnosti prvku, rovinatost a sklonu líce.

detail instalace stabilizačních háčků

Postavené prvky se srovnají do požadovaného směru pomocí provázku nataženého od
jednoho vytyčovacího bodu k druhému. Na usměrněné prvky se instaluje geomříž např.
35/35, která se položí rozměrově upravená dle PD-RDS tak, aby vyšší míra tahové
pevnosti směřovala kolmo na líc prvků. Je nutné dodržet přesah geomříže přes
vodorovnou část lícního prvku o 1m. Poté se geomříž s lícním prvkem montážně zajistí
zatloukacími kotvami z betonářské oceli. Viz obr. Četnost kotev bude 1ks/m2 hned za
lícem prvku a to samé na protějším volném konci geomříže. Geomříž musí být vypnutá a
zafixovaná montážními kotvami proti shrnutí.
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Instalace geomříže a její předepnutí a zafixování

Takto připravená část prvků resp. Vrstva je připravena k plnění zásypovým materiálem.
Za takto postavenými prvky vrstvy se provede zásyp hutněnou zeminou na celou
plochu výkopu pro armovaný svah dle PD-RDS. Zásypový materiál musí být v souladu
s ČSN 72 1002 a být hutněn po max. tloušťkách 300mm do vzdálenosti max. 200mm
od líce. Zbylé místo je nutné vyplnit vegetační zeminou. Zásyp v těsné blízkosti líce je
nutné hutnit pouze lehkou mechanizací (vibrační deska, ježkový válec, atd.) a to
z toho důvodu, aby nebyla lícová plocha vytlačena nebo pokroucena ostatní plocha se
zhutní silničním válcem na požadované parametry dle PD-RDS. Zásyp bude proveden
na plnou výšku postavených prvků.
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Finální provedení rovinatosti líce a sklonu vrstvy se provede bagrem korekcí líce
z vnější pohledové strany. Každá druhá vrstva armovaného svahu se kontrolně
geodeticky proměří.
Na zkompletovanou spodní řadu prvků se naplete další patro armované konstrukce
dle PD RDS, a její postup montáže se opakuje stejně jako při montáži nižší vrstvy.
Směrové, spádové i výškové poměry už jsou dány spodní řadou prvků. Po jejím
naplnění se opětovně provede se hutněný zásyp.
Stejný postup prací se bude opakovat až do výstavby armovaného svahu. Důležité je
provedení lícového osetí travním semenem, aby došlo k uzavření celé konstrukce a
pohledovému estetickému začlenění do okolní krajino-tvorby.
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9. Zásyp
Zásypový materiál nesmí být sypanina zmrzlá ani nesmí obsahovat nevhodné
příměsi, musí být zhutnitelná, dále mohou být použity pouze zeminy vhodné a velmi
vhodné podle klasifikace ČSN 72 1002. Zásypy za lícem zdí do vzdálenosti 1m se smí
hutnit pouze lehkou mechanizací a po tloušťkách vrstvy max. 300mm a to až do plné
výšky konstrukce náspu. Parametry zásypového materiálu dle statického a
deformačního výpočtu by měly mít parametry: objemová hmotnost 20 kN/m3, úhel
vnitřního tření 30 st. soudržnost 0 kPa. Předpoklad – perk.

10. Skladba zdi
Skladba zdi bude provedena dle realizační projektové dokumentace.

11. Prostupy a ostatní vetknuté konstrukce
Provádění prostupů, propustků a různých vetknutých stavebních objektů je možné za
předpokladu dodržení technologického postupu při přerušení jednotlivé vrstvy, či
prvku v návaznosti na vetknutý stavební objekt nebo technologické zařízení či vedení.
V žádné případě nesmí dojít po vystavení vetknutého objektu k vysypávání
zásypového materiálu vyplněné armované konstrukce. Lze to řešit vytvořením
šikmého křídla z armované zeminy , nebo vetknutý objekt musí být pro napojení
konstrukčně připraven.

12. Přípustné odchylky
Rovinatost základové spáry může mít maximální odchylku  3 cm.
Nevyplněné prvky musí mít rozměry stanovené dokumentací stavby s tolerancí 
3cm.
Rovinatost líce armovaného svahu může mít maximální odchylku  5 cm
Tolerance hotové armované konstrukce konstrukce určuje dokumentace stavby.
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13. Klimatická omezení
Pro budování armovaných násypů jsou klimatická omezení v podobě provádění prací
za optimální vlhkosti a možnosti zhutnitelnosti zásypového materiálu. Zásypy se
nesmí provádět za vysokého mrazu, či intenzivního deště. Vlhkost zásypového
materiálu závisí na druhu zásypového materiálu.

14. Odsouhlasení a převzetí prací
Podkladem pro převzetí prací je perfektní , včasné a kvalitní provedení díla a
dokumentace skutečného provedení, kde zhotovitel vyznačí veškeré provedené
změny oproti projektové dokumentaci, které vznikly během realizace. Při přejímacím
řízení stavební dozor uvede jmenovitě veškeré vady a nedodělky, které brání převzetí
díla, a stanoví lhůtu k jejich odstranění.
Pro přejímací řízení přichystá předávající veškeré dokumenty a atesty resp. Prohlášení
o shodě od výrobců použitých materiálů a kopie stavebního deníku, vč. geodetického
zaměření kompletního díla.

15. Ekologie
Materiály pro výplň prvků musí vyhovovat ustanovením zákona 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona 347/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb.
Při použití vyzískaného materiálu musí být prokázána jeho nezávadnost vůči
životnímu prostředí (Zákon č. 125/1997 Sb.). Za použití vyzískaného materiálu
odpovídá zhotovitel.
Motory automobilů a stavebních strojů musí být v dobrém technickém stavu a jejich
emise nesmí překračovat přípustné meze. Platí ustanovení zákona č. 211/1994 Sb.
Nesmí docházet k únikům PHM a olejů, odstavné plochy pro mechanizmy a vozidla
musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci podloží. Způsob zabezpečení
určí projekt organizace výstavby a projekt zařízení staveniště.

¨
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16. Bezpečnost a ochrana zdraví
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pracovní pomůcky (kvalitní
rukavice a boty). Všichni zaměstnanci musí být pravidelně školeni z bezpečnosti práce a o
školení musí být veden prokazatelný záznam s podpisy všech školených zaměstnanců.
Práce musí provádět zaměstnanci, kteří jsou v dané technologii vyškoleni, prakticky
vycvičeni a seznámeni s TEP zpracovanými před zahájením stavby. Jsou zdravotně
způsobilí a mají předepsanou kvalifikaci.
Vedoucí pracovníci musí:



být dokonale seznámeni s RDS,
prokazatelně seznámit všechny zúčastněné s pracovními postupy a jejich
specifickými riziky a to zejména z oblasti:
- obsluhy strojních zařízení,
- práce za mimořádných podmínek,
- práce za provozu na komunikacích.

Podrobný plán BOZP včetně podpisů seznámených pracovníků je dodáván samostatně.

17. Související normy a předpisy
Zákony a vyhlášky
Zákon č. 22/1997 Sb.

ve znění zákona č. 71/2000 Sb. Zákon o technických
požadavcích na výrobky
Zákon č. 91/1995 Sb.
Zákon o požární ochraně
Zákon č. 114/1992 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 211/1994 Sb.
Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
Zákon č. 238/1991 Sb.
ve znění zákona č. 125/1997 Sb. Zákon o odpadech
Vyhláška č. 21/1996 Sb. Vyhláška MV, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o požární ochraně
Vyhláška č. 31/1995 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního,
kterou se provádí Zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a
změně a doplnění některých zákonů souvis. s jeho zavedením
Vyhláška č. 48/1982 Sb. Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Vyhláška č. 324/1990 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních pracích
Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na stavební výrobky
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Technické normy
ČSN EN 10 223-3 (42 6430)
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty. Část 3: Drátěná
ocelová pletiva pro průmyslové účely
ČSN EN 10 002-1 (42 0310)
Kovové materiály. Zkouška tahem. Část 1: Zkouška tahem
za okolní teploty
ČSN ISO 1463 (03 8156)
Kovové a oxidové povlaky. Měření tloušťky povlaku.
Mikroskopická metoda
DIN 50 021
ČSN 72 1018
ČSN 72 1151
ČSN 72 1155
ČSN 72 1163
ČSN 72 1176
ČSN 72 1511
ČSN 72 1512
ČSN 72 1810
ČSN 72 1860
ČSN 73 0212-4
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

Odolnost proti korozi
Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
Zkoušení přírodního stavebního kamene. Zákl. ustanovení
Stanov. nasákavosti a zdánlivé pórovitosti přír.staveb. kamene
Stanovení pevnosti v tlaku přírodního stavebního kamene
Zkouška trvanlivosti a odolnost kameniva proti mrazu
Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
Prvky z přír. kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
Kamenivo pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.
Část 4 – Liniové stavební objekty
73 0420
Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní
ustanovení
73 0422
Přesnost vytyčování liniových a plošných staveb. objektů
73 0600
Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Zákl. ustanovení
73 0210-1
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.
Část 1 – Přesnost osazení
ISO 7 737 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě.
Záznam dat o přesnosti rozměrů
73 0212-1
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.
Část 1 – Základní ustanovení

Vypracováno dle TKP kapitola 30 speciální zemní konstrukce a v návaznosti na ostatní
TKP vydaných Ministerstvem dopravy
PSB-LBC spol. s r.o.
Hlávkova 860
460 13 Liberec 14
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