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Dokument  ADSZS - Asociace dodavatel ů speciálního zakládání staveb, 
odvozený z dokumentu EFFC – Evropské federace dodav atelů speciálního 
zakládání 

 
NÁZEV FIRMY:  ………………………………………………………………………………………… 
NÁZEV AKCE :..………………………………………………………………………………………… 
ČÍSLO NABÍDKY:  ……………………………………………………………………………………… 

 
 

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ 
 
Pro následující ustanovení platí uvedené definice pojmů: 
 
Zhotovitel:  -  dodavatel pilot, podzemních stěn a jiných prací speciálního zakládání  
 
Objednatel:  - Investor nebo generální dodavatel, který zakázku udělí přímo zhotoviteli 
 
Následně uvedené služby a podmínky pro práce zhotovitele budou poskytnuty a udržovány  
objednatelem po celou dobu  trvání  kontraktu bezplatně vůči zhotoviteli, a způsobem, který 
nepřeruší nebo neohrozí  normální pracovní postup zhotovitele. V případě, že tyto služby a 
podmínky nebudou poskytnuty, pak si zhotovitel vyhrazuje právo opatřit si je  a účtovat 
objednateli náklady na jejich opatření včetně všech nákladů vyplývajících ze vzniklých zdržení. 
 
Objednatel je odpovědný za: 
 

1. Povolení . Vystavení všech ohlášek a obstarání veškerých nutných povolení, licencí a 
stanovisek, včetně užívacích práv, vlastnických práv a povolení k dočasnému záboru 
pozemků, které nejsou vlastnictvím investora, resp. objednatele a úhradu poplatků 
z toho vyplývajících.. 

 
2. Zabezpečení díla . Zabezpečení dosud nepředaného díla pro případ, že bude následně  

dotčeno jinou činností. 
 

3. Staveništ ě. Zabezpečení staveniště podle podmínek stavebního povolení a dalších 
daných podmínek po stránce bezpečnosti, hluku, hygieny, dopravy atd.  

 
4. Příjezdové komunikace . Poskytnutí a údržbu bezpečných příjezdů s povrchy odolnými 

proti povětrnosti  pro veškeré transporty (doprava osob, materiálů, strojů a zařízení) na 
staveniště a ze staveniště.  

 
5. Pracovní plochy . Poskytnutí pracovních ploch včetně volného a neomezeného 

přístupu k nim. Odvodněné, únosné a zpevněné pracovní plochy musí umožnit bez-
pečný pohyb osob, strojů a zařízení, dopravu materiálu a manipulaci s ním. Hmotnost 
strojů, zařízení a materiálu musí být dostatečně zohledněna. 

 
6. Plochy za řízení staveništ ě. Zajištění nezbytně nutných ploch  na staveništi pro 

uskladnění strojů, zařízení a materiálu, pro objekty zařízení staveniště a výrobu 
armokošů, kotev atd. včetně ploch pro nebezpečné materiály.Zřízení a odstranění 
únosných, přijatelně rovných  ploch, připravených a udržovaných tak , že umožní bez-
pečné vybudování zařízení a vykonání prací.  

 
 

7. Zásobení vodou . Zajištění přípojek čisté vody na pracovištích s dostatečným tlakem a 
v dostatečném množství pro dané technologie.  

 
8. Elektrická energie . Poskytnutí přípojek elektrického proudu na pracovištích v  nutném 

počtu přípojných míst a příkonu. 
 
9. Doprava . Řízení a převedení silniční, kolejové a jiné dopravy.Umístění a udržování a 

následné odstranění veškerých nutných dopravních značek. 
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10. Stávající inženýrské sít ě. Zajištění podmínek pro práce v ochranném pásmu 
inženýrských sítí, případně jejich přeložení nebo odstranění. Poskytnutí dokumentace, 
ve které je přesně vyznačena půdorysná poloha a výška ve vztahu k pracím speciálního 
zakládání. Jasné a jednoznačné vytýčení, označení nebo odhalení přesných pozic 
stávajících podzemních a nadzemních inž. sítí na staveništi. Vyhledání a zaslepení 
všech vyřazených trub a kanálů, aby se zamezilo únikům betonu, injekční směsi nebo 
vrtného výplachu během prací. 

 
11. Ochrana sousedních budov/za řízení. Zajištění podmínek ochrany a ochranu pro 

objekty a citlivá zařízení, která se nacházejí v blízkosti staveniště. Objednatel odpovídá 
za případné deformace a poruchy dotčených objektů, které vzniknou navzdory dodržení 
schválené projektové dokumentace a technologického postupu provádění prací 
speciálního zakládání. 

 
12. Překážky.  Předchozí odstranění všech nadzemních i podzemních překážek, které by 

mohly negativně ovlivnit, ztížit nebo znemožnit   práce speciálního zakládání nebo jejich 
kvalitu. Zasypání výkopů a dutin vhodným materiálem, který neomezí ani nepoškodí 
práce a zajistí stabilitu strojů a výrobního zařízení zhotovitele. 

 
13. Neočekávané p řekážky. Odstranění neočekávaných překážek, jež jsou důsledkem 

lidské činnosti (včetně archeologických nálezů) a úhradu dodatečně nabíhajících 
nákladů, vyplývajících ze vzniklého zpoždění a víceprací. 

 
14. Změny geologie. Za změny a vícenáklady vyvolané odlišnými geologickými nebo hy-

drogeologickými podmínkami zjištěnými při provádění prací oproti výsledkům geolo-
gického průzkumu a předpokladům schválené projektové dokumentace. 

 
15. Kontaminované materiály . Opatření pro odstranění nebo zvláštní ošetření 

kontaminovaných nebo toxických materiálů a zemin, které se vyskytnou na staveništi. 
 

16. Vytýčení. Jasné a jednoznačné vytýčení předmětu díla a poskytnutí výškových bodů, 
vytyčovacích bodů, hlavních i podružných os včetně jejich zajištění. Objednatel 
poskytne zhotoviteli příslušný vytyčovací protokol. 

 
17. Pasportizace. Zhotovení a předání pasportizace dotčených objektů zhotoviteli  před 

zahájením a po skončení prací speciálního zakládání. 
 
 
 
 
Schváleno Valnou hromadou ADSZS , 24. dubna 2001  


