
 

 

 
 
 
 

 

Zásady a závazné podmínky pro použití zemních vrutů 
 
 
Níže jsou uvedeny zásady a podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšnou montáž vrutů, a které se zákazník (objednatel) 
zavazuje splnit.  
 

1. Součástí dodávky vrutů pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný 
zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, kotevní trámové botky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do 
domku bude cca 10 - 15 cm vysoko nad terénem. Součástí dodávky vrutů pro pergoly, gar. stání a přístřešky jsou 
pouze samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství.  

2. Úspěšná montáž vrutů může proběhnout: 
 

a. Pokud je podloží dobře prostupné, a to min. do hloubky 60 cm (platí pro vruty o délce 65 cm).  
b. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (nesmí se jednat o navážku; pozor na písky).  
c. Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dají se však přiobjednat délkové 

nástavce vrutů - prodloužení vrutu o 25 cm).  
d. Pod uvažovaným základem nesmí vést žádné inženýrské sítě.  

 
3. Skutečnosti uvedené v bodu 2 se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu 

provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm anebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou 
ověří prostupnost terénu. Pokud si zákazník není jist skladbou terénu, je vhodné, aby s žádostí o konzultaci 
oslovil geologa. Společnost DELTA Svratka s. r. o. vruty pouze montuje a nemůže kvalifikovaně posoudit 
vhodnost terénu pro montáž vrutů, resp. navrhnout jiný typ vrutu pro dané podloží. 

 
4. Délka a množství použitých vrutů je určeno pro trvalé zatížení sněhem do IV. sněhové oblasti, což zahrnuje 

převážnou část ČR. Pro dřevostavby s vyšším sněhovým zatížením je potřeba použít větší množství vrutů. Tento 
požadavek je třeba oznámit Dodavateli nebo jeho prodejci (musí to být uvedené v objednávce). 

 
Zákazník (objednatel) si je plně vědom, že v případě nedodržení a nesplnění výše uvedených bodů hrozí, že nebudou moci 
být vruty zavrtány, resp. funkčnost vrutů může být ohrožena. 
Pokud bude při montáži vrutů zjištěno, že zákazník jednal v rozporu s výše uvedenými body, je společnost DELTA Svratka 
s. r. o. oprávněna požadovat po zákazníkovi náhradu za provedené více práce a zákazník se zavazuje tyto více práce či jiné 
více náklady spojené s montáží vrutů uhradit. Jedná se zejména o marnou dopravu, kdy kvalita podloží zcela neumožňuje 
montáž vrutů nebo odvrtávání některých vrutů a jejich přemisťování na jiné místo z důvodu neprůchodnosti terénem.  
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Jméno a příjmení               Podpis zákazníka (objednatele) 
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http://www.deltasvratka.cz/ 
Společnost je zapsána u: 
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