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TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 

Stavba: Vybudování výtahu a zrušení rampy 

Místo stavby: Pardubice, Jana Zajíce, čp. 983 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

Objednatel: HMP top s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové 3, IČO: 27 50 21 80 

Zpracovatel: ATLANT “s.r.o.“, Jižní 870, Hradec Králové 3, IČO: 48 17 22 51 

Datum: Červen 2020 

Zakázkové číslo zpracovatele: 17-HM19 

Podklady, užité normy a literatura: 

[1] Rozpracované stavební výkresy akce (HMP top s.r.o.) 

[2] Geologická zpráva o výsledcích IG průzkumu pro sídliště Dubina III., 2. stavba, v 
Pardubicích (Stavoprojekt Hradec Králové, průzkumný útvar Pardubice, Ing. Pavel 
Honsa, zak.č. 1072/01/8, datum: 16.2.1979) 

[3] Geologická zpráva o výsledcích IG-průzkumu pro sídliště Dubina III/2 Pardubice – 
autorský dozor (Stavoprojekt Hradec Králové, průzkumný útvar Pardubice, Ing. Pavel 
Honsa, zak.č. 2464/01/3, datum: květen 1983) 

[4] Rozpracované výkresy projektové dokumentace OK, hodnoty akcí na základy 
(Ing.Miroslav Klobas, leden 2020) 

[5] Pardubice, Dubina III/2. stavba. Centrum „F“ – služby, obj. č. 077 (původní prováděcí 
projekt, Stavoprojekt Hradec Králové, pobočka Pardubice, zodp.projektant stavební 
části: Ing.arch. Jiří Hác, zodp.projektant statiky: Ing. J.Pavliš, datum: X.1983, 
čís.zakázky: 1701/55/0) 

[6] Studie proveditelnosti. Zrušení rampy pro pěší a zřízení výtahu u objektu J. Zajíce 983, 
Pardubice (HMP top s.r.o. leden 2019) 

[7] Prohlídky stávajícího stavu (provedené projektantem stavební části v březnu a dubnu 
2016 a 25.3.2019) 

[8] ČSN EN 1990 (ed. 2, 73 0002) Zásady navrhování konstrukcí (květen 2015) 

[9] ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení 
– Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (březen 2004, 
změna Z2, březen 2010, oprava 1, únor 2010) 

[10] ČSN EN 1991-1-3 (ed. 2, 73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná 
zatížení – Zatížení sněhem (červen 2013) 

[11] ČSN EN 1991-1-4 (ed. 2, 73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná 
zatížení - Zatížení větrem (duben 2013) 

[12] ČSN EN 1992-1-1 (ed. 2, 73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – 
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (listopad 2019) 
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[13] ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb (září 2010) 

[14] ČSN EN 1993-1-1 (ed. 2, 73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (červenec 2011, změna A1, 
únor 2016, oprava 1, červen 2016) 

[15] ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: 
Obecná pravidla (září 2006, změna A1, červen 2014, oprava 1, září 2009) 

[16] ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin (1998) 

[17] ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (únor 2010) 

[18] ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy (1987 - neplatná) 

[19] ČSN EN 206+A1 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (duben 
2018) 

[20] ČSN EN 12390-8 (73 1302) - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku 
tlakovou vodou (2001) 

[21] ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí (Oprava 1, červenec 2011) 

 

Úvodem 

Sídlištní objekt služeb byl postavený v první polovině osmdesátých let dvacátého století 
podle projektové dokumentace [5]. Je nepodsklepený dvoupodlažní, krytý plochými 
střechami. Skládá se ze dvou částí, z jihozápadní (dnes Kulturní dům Dubina) a ze 
severovýchodní (dnes sídlo Úřadu městského obvodu Pardubice III). Obě části jsou v úrovni 
2. nadzemního podlaží propojené krytými ochozy přístupnými z úrovně chodníku rampou. 

Nosná konstrukce objektu je realizovaná z dílců montovaného skeletu S1.2. Tvoří ji 
patrové železobetonové rámy o více polích, s typickými rozpony příčlí po 6,0 m a typickými 
osovými vzdálenostmi rámů 9,0 a 6,0 m. Moduly šířky 9,0 m jsou zastropené dutinovými 
přepjatými dílci Spiroll, užší moduly typovými železobetonovými dutinovými dílci. 
Obvodový plášť je cihelný zděný. 

Rampa se skládá ze čtyř ramen (označených pro účely této dokumentace - počínaje 
ramenem nástupním - R1 až R4), ze tří mezipodest (P1 až P3) a z hlavní podesty (P4) 
situované výškově v úrovni podlahy 2. nadzemního podlaží objektu čp. 983 a navazující na 
její krytý ochoz. Mezipodesta P1 je navíc přístupná nástupním schodišťovým ramenem SCH1 
situovaným proti nástupnímu rameni rampy R1. Původní projektová dokumentace rampy není 
dostupná, tato technická zpráva využívá údajů ze studie proveditelnosti [6]. 

Tato projektová dokumentace navrhuje odstranění celé konstrukce rampy a zřízení 
nového výtahu zajišťující spojení úrovně chodníku s úrovní ochozů ve 2. nadzemním podlaží. 

Tato technická zpráva a statický výpočet navrhuje způsob bourání konstrukcí rampy a 
řeší založení a železobetonovou konstrukci dojezdu výtahu. Vrchní nosná konstrukce výtahu 
je ocelová a je předmětem zvláštní části projektové dokumentace ocelových konstrukcí. 
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Geologické poměry 

Údaje o základových poměrech jsou čerpané z archívní zprávy [2] o výsledcích 
průzkumu provedeného před zahájením výstavby sídliště a ze zprávy [3] prováděné v rámci 
autorského dozoru. Předmětem zprávy [3] byla kontrola výšky hladiny podzemní vody 
(konkrétně ověření vlivu nové kanalizace na výšku této hladiny). 

Staveniště se nachází v labské oblasti české křídové tabule, ve fluviální akumulaci. Při 
povrchu se nachází souvrství písčitých sedimentů uložených na slínovcovém podloží, které je 
při svém povrchu rozložené do slínů. Hladina podzemní vody se nachází v písčitých 
sedimentech nehluboko pod povrchem terénu. 

Upravený povrch terénu je vodorovný a přibližně o 0,5 m výše než původní terén v době 
provádění průzkumu [2] (v místě založení budoucího výtahu by měl být podle projektové 
dokumentace [5] vrchní líc chodníku asi na kótě 220,50 m n.m - Bpv.). Nejblíže budoucímu 
výtahu (v linii jihovýchodního okraje ochozů) se nachází sonda V-241 (podle [2] – vrt pro 
kontrolní měření podle [3] má označení V-4). 

Pod stávajícím zpevněným povrchem lze nejprve očekávat asi 0,8 m štěrkopískového 
podsypu, potom nejdříve vrstvu silněji zahliněného písku, hlouběji (asi od hloubky 1,6 m) 
písčitou zeminu s hlinitou příměsí. Vrch jílovitého eluvia slínovce by se měl nacházet asi 
v hloubce 3,7 m pod povrchem stávajícího terénu.* 

V úrovni základové spáry se očekává středně ulehlá písčitá zemina třídy S3 (S-F) 
s následujícími hodnotami geomechanických parametrů: φef = 28°, cef = 0 kPa, ν = 0,30, 
β = 0,74, Edef = 15 MPa, γ = 17,5 kN.m-3, Rdt = (300 + 2,5 . 17,5 . 0,65) . 0,65 .0,7 = 150 kPa†. 

Podzemní voda se v sondě ustálila při původním průzkumu [2] (leden 1979) přibližně 
v hloubce 1,5 m pod úrovní stávajícího terénu (na kótě 219,0 m n.m.), při kontrole během 
stavby v rámci průzkumu [3] (březen 1983) bylo konstatováno, že v tomto místě staveniště 
(neplatilo to na staveništi obecně) hladina (patrně vlivem položení nové kanalizace) klesla asi 
o 1 m (na kótu 218,0 m n.m.). Zpráva [3] přesto konzervativně doporučuje uvažovat 
maximální úroveň hladiny podzemní vody na kótě 219,5 m n.m. (přibližně v hloubce 1,0 m 
pod úrovní stávajícího terénu). K tomu lze ale dodat, že platnost této hodnoty se vztahovala na 
širší území sídliště, tzn. i na místa, kde se vliv nově položené kanalizace při kontrolním 
průzkumu [3] vůbec neprojevil. Po zvážení všech dostupných údajů lze pro návrh založení 
předpokládat, že za běžného stavu nedosáhne hladina podzemní vody úrovně základové spáry 
(-1,700 = asi 218,8 m n.m). Dosažení výše uvedené úrovně hladiny 219,5 m n.m. se v místě 
nepovažuje za pravděpodobné, snad jen v naprosto mimořádných případech. 

K ověření všech výše uvedených údajů se výkop jámy pro dojezd výtahu pojme jako 
doplňující inženýrskogeologický průzkum. Jestliže se při hloubení stavební jámy nenarazí 
na podzemní vodu, výkop se místně, uprostřed stavební jámy (na šířku lopaty rypadla nebo 
lépe ručně) prohloubí do úrovně hladiny podzemní vody, ne však hlouběji než na kótu –2,200. 

                                                 
* Zpráva [3] uvádí odlišné hodnoty než zpráva [2], za věrohodnější se považují údaje ze zprávy [2], ale 
k uvedeným hodnotám je třeba přistupovat obezřetně. Při výkopových pracích bude třeba zkontrolovat shodu 
skutečného stavu s údaji uvedenými v této zprávě. 
† Pro šířku základu cca 2,0 m, se zohledněním střední ulehlosti zeminy a blízké hladiny podzemní vody pod 
základem. 
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Podle dostupných popisů výsledků rozborů vzorků podzemní vody ve zprávě [2], 
pocházejících ze vzdálenějších sond, se uvažuje, že podzemní voda vykazuje ve smyslu normy 
[19] stupeň agresivity prostředí XA1 (voda je kyselá, vykazuje síranovou a slabou uhličitou 
agresivitu na beton). 

Základové poměry v místě založení dojezdu výtahu se považují za jednoduché, 
nebude-li ovšem zakládání komplikovat neočekávaně vysoká hladina podzemní vody. 
Objekt může být založen plošně, do středně ulehlého písku s hlinitou příměsí třídy S3 
(symbol S-F). 

Popis konstrukcí stávající rampy a jejich stavu 

Konstrukce rampy sestává ze čtyř železobetonových pilířů ukončených na všechny čtyři 
strany vyloženými deskovými hlavicemi obdélníkového půdorysu, rozměrů přibližně 
3,6 × 4,0 m. Hlavice tvoří mezipodesty a část hlavní podesty rampy. Některé okraje hlavic 
jsou vytvarované do ozubů, do kterých jsou ve sklonu uložená desková ramena rampy. 
Hlavice P4 tvořící část hlavní podesty je stejným způsobem prodloužená vodorovným 
deskovým dílcem P4+ uloženým na druhém konci na krajní nosník konstrukce ochozu objektu 
čp. 983. Desky tvořící ramena rampy a prodloužení hlavní podesty P4+ mají převážně šířku 
asi 3,6 m, rameno R3 asi 3,2 m, a rozpětí až přes 10 m (všechny míry byly vzaty ze studie 
proveditelnosti [6]). Desky jsou z prefabrikovaných dílců z předem předpjatého betonu 
(předpokládá se, že z dutinových dílců Spiroll – před zpracováním projektové dokumentace 
pro provádění stavby je třeba tento předpoklad ověřit). Uložení desek na ozuby hlavic je 
prosté, vždy nejméně jeden konec je uložen posuvně, aby byl umožněn dilatační pohyb ve 
směru výstupní čáry. Nejdelší nástupní rameno R1 má ještě mezilehlou podporu tvořenou 
nízkou příčnou stěnou. Šířky jednotlivých dílců (tzn. dělení ramen podélnými spárami na 
jednotlivé dílce) nejsou za stávajícího stavu zřetelné). 

Pochozí povrch celé rampy je opatřený živičným krytem. Ostatní povrchy desek (spodní 
líc a boky) jsou opatřené stěrkou vyztuženou perlinkou, povrchy pilířů jsou omítnuté nebo 
obložené keramickým obkladem nebo skleněnou mozaikou. Z části spodního líce ramene 
rampy R3, které mohou volně podcházet chodci směřující od objektu čp. 983 k ulici 
Bartoňově a směrem opačným, byla již dříve vyztužená stěrka částečně odstraněná a je vidět 
silně narušený spodní líc betonu. Je zcela odpadlá krycí vrstva dvou předpínacích lan a tato 
lana jsou korozí prakticky zničená. U ostatních ramen na spodním líci vyztužená stěrka stále 
je, takže skutečný stav je skrytý. Železobetonové pilíře mají zvláště po obvodě hlavic 
odpadlou omítku a místně odhalenou výztuž s povrchem napadeným korozí. Spárami 
v uložení desek do ozubů v hlavicích do konstrukce zatéká. Klimatickými vlivy jsou narušené 
i ostatní okraje hlavic i desek rampy. 

Konstrukce rampy byly a jsou setrvale vystavené působení klimatických vlivů. Do 
konstrukce více či méně zatékalo a zatéká, zvláště do spár. Nosné konstrukce rampy jsou 
očividně závažně poškozené – nejzřetelněji na rameni R3, kde je korozí zcela zničená část 
předpínacích lan. Vzhledem k rozsahu poškození byl stav konstrukcí rampy prohlášen za 
havarijní, nebezpečný pro osoby pohybující se po rampě i pod ní a ramena rampy jsou od jara 
roku 2019 provizorně podepřená. Provoz po rampě omezený není. 



Vybudování výtahu a zrušení rampy 

Pardubice, Jana Zajíce, čp. 983 

 6

 

Obr. 1 - Půdorysné schéma rampy s označením částí 
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Založení dojezdu výtahu 

Úroveň ±0,000 (která není totožná s úrovní ±0,000 objektu čp. 983) je položená do 
úrovně vrchního líce chodníku v místě nástupu do výtahu, který se nachází přibližně na 
kótě 220,50 m n.m. (nebylo změřeno, je vzato z projektové dokumentace [5].). 

Konstrukce výtahu bude založená plošně, základová spára je navržená do úrovně 
-1,700, do středně ulehlých zahliněných písků třídy S3 (S-F) nebo do zeminy únosnější. 
V případě, že se v navržené úrovni základové spáry požadované zeminy nedosáhne, výkop se 
prohloubí a pod základem se provede hutněný štěrkopískový podsyp nebo plomba z hubeného 
betonu. 

Stěny stavební jámy se předpokládají svahované. 

Povrch základové spáry bude před provedením podkladního betonu zhutněný. 

Dojezd výtahu přiléhá těsně k základové patce skeletové konstrukce ochozu. Jestliže by 
se během výkopových prací zjistilo, že základová spára stávající patky leží výše než 0,10 m 
na navrženým dnem stavební jámy, je třeba výkopové práce přerušit a situaci 
konzultovat s autorem této technické zprávy. 

Autor této technické zprávy si vyhrazuje právo být po vyhloubení stavební jámy (a 
doplňující sondy uprostřed stavební jámy) v rámci autorského dozoru přizván 
k posouzení: 

- zeminy v základové spáře a pod ní, 

- výšky hladiny podzemní vody, 

- skutečné polohy přilehlé základové patky vůči dojezdu navrhovaného výtahu. 

Na základě učiněných zjištění rozhodne o úpravě založení, o úpravě základu, 
v krajním případě o půdorysném posunu výtahu. 

Konstrukce dojezdu výtahu 

Založení výtahové šachty je navrženo na železobetonové konstrukci dojezdu. Dojezd má 
rozměry 2,20 × 2,30 × 1,75 m, dno i stěny jsou navržené tloušťky 0,25 m. Stěny (kromě místa 
nástupního otvoru do výtahu) jsou vytažené do úrovně +0,300 a vytvářejí pohledový sokl. 

Dojezd má navrženou klasickou vnější hydroizolaci, provedenou předem do vany 
skládající se z vyztužené podkladní desky rozměrů 2,70 × 2,80 m a tloušťky 0,15 m a 
z ochranné obezdívky tloušťky 0,15 m, provedené z tvárnic typu „ztracené bednění“, 
propojené výztuží s podkladní deskou a vyztužené na účinky tlaku čerstvého betonu. 
Rozměry obezdívky upravte tak, aby se po provedení hydroizolace nezmenšily vnější 
rozměry vlastního dojezdu („vany“). Podkladní deska bude provedená na podkladní 
ochranný beton tloušťky 50 mm. Vodorovná hydroizolace bude ochráněná 50 mm silnou 
betonovou mazaninou. Vana bude dilatačně oddělená od stávající patky skeletu ochozu. 

Podkladní deska i obezdívka budou vyztužené prutovou výztuží, krytí výztuže v desce 
zdola 40 mm, v obezdívce bude výztuž uložená v ose stěny. 
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Vlastní dojezd je navržený jako vodonepropustná konstrukce („vana“). Pracovní spára 
mezi dnem a stěnami je navržena těsněná. Svislé pracovní spáry v dojezdu nejsou povolené - 
betonáž proběhne v jediném záběru. 

Povrch betonu v pracovní spáře bude očištěný (tlakovou vodou nebo opískováním). Do 
pracovní spáry bude uložený těsnicí (bobtnající) profil lepený k podkladu a v detailech 
dotěsněný příslušným tmelem. 

Konstrukce vlastního dojezdu bude vyztužená prutovou výztuží, krytí výztuže v desce 
dna 40 mm, ve stěnách 35 mm. Při provádění výztuže stěn „vany“ věnujte zvýšenou 
pozornost přesnému kladení prutů u koutů, aby se zabránilo kolizi výztuže s vrty pro 
kotevní šrouby ocelové konstrukce. 

Po vybetonování dna dojezdu (před betonáží stěn) bude ochranná obezdívka obsypaná do 
výšky 0,60 m hutněným zásypem (nebo stabilizací – viz dále). Zbytek zásypu se provede 
nejdříve po týdnu od betonáže stěn dojezdu. 

Podsyp a zásyp 

Podsyp pod podkladní desku (bude-li třeba) a zásyp po bocích dojezdu je navržený ze 
zhutnitelného nenamrzavého materiálu (směsný materiál charakteru štěrkopísku s příměsí 
hlinité složky G-F, s plynulou křivkou zrnitosti a s vhodnou vlhkostí). Předpokládá se, že se 
použije vytěžený materiál z podsypu chodníku, použitý při výstavbě sídliště. Podsyp a zásyp 
musí být hutněný po vrstvách mocnosti nejvíce 0,20 m. Zhutněním je třeba dosáhnout 
parametrů Edef,2 ≥ 40 MPa a Edef,2/Edef,1 ≤ 2,0. Nebude–li z prostorových důvodů možné zásyp 
kolem dojezdu řádně hutnit, použije se jako výplň cementová stabilizace. Přitom je třeba 
dodržet zásadu, že dojezd (vana dojezdu) musí být dilatačně oddělený od stávajících základů 
(tzn. v tomto případě od stabilizace). Do vrchní vrstvy zásypu (do konstrukce souvrství 
chodníku) se použije stejný materiál, jako je použitý jinde v souvrství chodníku. 

Bourání konstrukcí rampy 

Bourání rampy se může zahájit až po uvedení výtahu do provozu. 

Před zahájením bouracích prací, až budou známé mechanismy, které se při bourání 
použijí, musí být zpracovaný a schválený plán bourání. Ve stávajícím stavu se povrch terénu 
nachází přibližně o 0,5 m výše, než byl povrch původního terénu před začátkem výstavby 
sídliště, a z původního terénu byla sňatá vrchní vrstva mocnosti asi 0,40 m (jak dokládají 
údaje v řezech v dokumentaci [5] i ve zprávě [3]). Upravené podloží a souvrství konstrukce 
chodníku by tedy mělo mít celkovou mocnost asi 0,80 až 0,90 m, takže se předpokládá, že 
stávající chodník (zámková dlažba) dovolí bez následků přejezd nákladních automobilů a lehčí 
techniky, resp. musí se použít technika, která tento předpoklad splní. Skladba podloží 
chodníku se ověří a posoudí při hloubení jámy pro dojezd výtahu, která poslouží jako sonda. 

Vlastní bourání (rozpojování betonových konstrukcí) se předpokládá pomocí bouracího 
kladiva na podvozku Rozpojování musí být postupné s postupným odpadáváním materiálu - 
musí se zabránit zřícení velkých kusů nebo celých konstrukcí, ke kterému by mohlo dojít 
například přerušením deskových konstrukcí uprostřed rozpětí (ramena R1 až R4, schodišťové 
rameno SCH1 a prodloužená část hlavní podesty P4). Tyto deskové části rampy se musí 
rozpojovat postupně po pruzích rovnoběžných s výstupní čárou, podesty P1 až P4 a pilíře 
nesoucí tyto podesty se budou rozpojovat přirozeným postupem shora dolů. Je třeba zvážit, 
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zda je nutné bourat s konstrukcemi i celé jejich základy. Navrhuje se ukončit bourání v úrovni 
1,0 m pod úrovní upraveného terénu.* Před zahájením bouracích prací je třeba vytýčit průběh 
podzemních sítí. Aby se zabránilo poškození zámkové dlažby (a případně podzemních sítí), je 
navrženo, aby se pod bouranými konstrukcemi a v ploše přesahující tyto konstrukce 
půdorysně nejméně o 2 m provedl dočasný ochranný násyp ze štěrkopísku mocnosti 0,35 m 
založený na geotextilii, do kterého budou padat odpadávající kusy betonu. Předpokládá se 
také, že po tomto násypu bude pojíždět bourací mechanismus, v případě potřeby se musí 
plocha podsypu rozšířit. Použití ochranného násypu na zelených plochách nemusí být nutné, je 
potřeba dohodnout ho v rámci bouracího plánu. Deskové konstrukce rampy lze v případě 
potřeby podepřít při bourání dřevěnými podpěrami, podpěry ale nesmějí být opřené o 
zámkovou dlažbu, ale přes roznášecí trámky do ochranného násypu. 

 

Materiály: 

Třídy betonu podle normy ČSN EN 206 [19]: 

- podkladní beton pod železobetonovou podkladní desku: 

C 8/10 - X0, 

- vyztužená podkladní deska, beton do tvárnic typu „ztracené bednění“: 

C 25/30 – XC2 + XA1 - Cl 0,4 - Dmax 16 – S3, 

- vlastní konstrukce dojezdu výtahu: 

C 25/30 - XC2 + XA1 + XF1 - Cl 0,4 - Dmax 16 – S3, 

max. vodní součinitel w/c = 0,55, 

min. obsah cementu 300 kg/m3 betonu, 

max. hloubka průsaku 35 mm podle ČSN EN 12390-8 [20], 

 

Ocel pro výztuž železobetonových konstrukcí: 

- prutová B500B (10 505 - R). 

                                                 
* Tvary základových patek pilířů rampy nejsou známé, hloubka vybourání betonu byla stanovena s rezervou. 
Jestliže bude vrchní líc patek v úrovni vyšší než 1,0 pod úrovní terénu, posoudí se skutečný stav a hloubka 
vybourání betonu se může upravit. Jestliže by se měla kromě vlastního pilíře bourat i patka, skokově by narostla i 
výměra podsypu a dlažby, které by se musely opravovat. 
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Obecné požadavky: 

Betonové konstrukce se budou provádět, přebírat a kontrolovat podle normy [21]. 

 

Kontrola hutnění násypů se bude provádět podle normy [16]. 

 

Autor této technické zprávy si vyhrazuje právo být v rámci autorského dozoru 
přizván k posouzení dna stavební jámy a výšky hladiny podzemní vody (podrobněji 
popsáno výše v odstavcích o geologických poměrech). 

 

Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech platných bezpečnostních 
předpisů* a příslušných norem. 

 

Kontaktní telefon na autora této technické zprávy je 495 408 923. 

V Hradci Králové 10.6.2020 

Ing. František Futera 

 

 
Rekonstrukce Pardubice Jana Zajice 983 - Vytah 2020 PPplus 

                                                 
*  Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 


