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  Pro vypracování této diplomové práce jsem si vybral novostavbu administrativní 

budovy s garážemi pro Policii ČR v Praze v místní části Veleslavín. Zvolená stavba se 

nachází v uzavřeném areálu. Podkladem pro zpracování této diplomové práce bude 

projektová dokumentace PČR Veleslavín Praha.  

  Konstrukční systém administrativní budovy, jakožto hlavního objektu, tvoří 

monolitický železobetonový skelet, založený na hlubinném pilotovém založení. Objekt je 

zastřešen plochou střechou. Objekt je propojen s přilehajícím objektem garáží a rampy.  

  V diplomové práci se zaměřím na technologický předpis pro provádění 

monolitických stropních konstrukcí, v duchu tohoto tématu bude zpracován také 

kontrolní a zkušební plán a další přílohy. V této diplomové práci budu zpracovávat 

technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních 

technologických etap stavebního objektu. Nedílnou součástí této diplomové práce je 

koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. Pro hlavní technologické 

etapy budou navrženy strojní sestavy a mechanismy.  Pro celou výstavbu bude 

vypracován projekt zařízení staveniště. Dále bude zpracován časový a finanční plán 

stavby – objektový, položkový rozpočet, časový plán hlavního objektu, propočet stavby 

dle THU, plán zajištěná materiálových zdrojů pro hlavní objekt. V rámci diplomové práce 

vypracuji hlukovou studii, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybrané body 

z certifikace LEED. 

  K vypracování této diplomové práce budou použity dostupné programy: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD, BUILDpower S, Microsoft Project, Tipos 9. 

Pro vypracování diplomové práce se budu snažit využít veškeré své znalosti, dovednosti 

a zkušenosti, které jsem získal během studia a odborné praxe.  
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Název stavby:  

"Praha 6 - Veleslavín, José Martího - novostavba garáží a administrativní budovy" 

 

Místo stavby:    Obec: Praha  

Část obce: Praha 6 

Katastrální území: Veleslavín 

Parcelní číslo: 302/113, 302/93, 338/5, 338/6, 299/106, 

                          299/219 

 

Charakter stavby: novostavba 

 

Účel stavby: 

    Polyfunkční objekt obsahující následující funkce: 

- Administrativu  

- Archiv 

- Prostory technického a provozního zázemí policejních 

útvarů 

- Garáže 

 

Předpokládané zahájení a dokončení stavby:  - zahájení:   únor 2021 

       - dokončení:  říjen 2022 

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra,  

                                              Sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3,170 34 

    Zastoupený: Ing. Miroslavem Hajným 

    ředitelem Správy logistického zabezpečení 

    Policejního prezidia České republiky 

IČO: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

 

 - Generální projektant:   

Ateliér 99 s. r. o. 

      IČ: 02463245 

      Purkyňova71/99 

                   612 00 Brno 
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 - Projektant častí dokumentace DPS: 

      A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o. 

IČO: 06242308 

Taussigova 3464/21 

615 00, Brno 

 

 

 

SO-00  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

SO-01 OBJEKT GARÁŽÍ A RAMPY 

SO-02 OBJEKT ADMINISTRATIVNĚ PROVOZNÍ BUDOVA 

SO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO-04 OPRAVA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE 

SO-05 SADOVÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ 

IO-01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, OLK A VSAKOVACÍ OBJEKT 

IO-02 AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A PŘIPOJENÍ 

IO-03 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY A PŘÍPOJKA 

IO-04 AREÁLOVÝ PLYNOVOD A PŘÍPOJKA 

IO-05 AREÁLOVÁ TRAFOSTANICE, AREÁLOVÝ ROZVOD NN 

IO-06 PŘÍPOJKA VN 

IO-07 AREÁLOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

IO-08 AREÁLOVÁ OPTICKÁ SÍŤ 

Tabulka 1 - Členění na stavební objekty 

Stručný technický popis: Objekt garáží je rozdělen na tři podlaží a parkovací střechu, do 

kterých je vjezd zajištěn z podestové rampy. Konstrukční třítrakt – skeletový monolitický 

systém s železobetonovými sloupy a průvlaky. Modulová osnova garáží v podélném 

směru je 7x 8 m + 1 x 6 m, v příčném směru 1x 5,05 m + 1x7,6 + 1x5,05 m. Objekt bude 

založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách, které budou uloženy do skalního 

masivu. Obvodové konstrukce a ztužující stěny jsou rovněž z monolitického betonu. 
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Způsob využití: Garáže slouží pro auta referentů oddělení ÚOÚČ a vozy oddělení SLZ. 

 

Popis geometrického tvaru: Objekt má obdélníkový tvar o rozměrech 62,80 m x 19,36 m.  

 

Stručný technický popis: Budova o čtyřech nadzemních podlažích s plochou střechou. 

Konstrukční třítrakt – skeletový monolitický systém s železobetonovými sloupy. 

Modulová osnova v podélném směru je 4x 6 m + 5 x 8 m, v příčném směru 1x 5 m + 

1x7,5 + 1x5 m. Pilotové založení. Obvodové konstrukce a ztužující stěny jsou rovněž 

z monolitického betonu. Stropní konstrukce jsou v tloušťkách od 240 mm po 300 mm 

(archiv). Administrativní objekt pak vhodně doplňují konstrukce vyzdívané z keramických 

pálených bloků. 

 

Způsob využití: Objekt administrativy je rozdělen dle funkce a oddělení po jednotlivých 

patrech: 

- 1.NP servisní a technické zázemí, hlavní vstup do objektu 

- 2.NP ARCHIV 

- 3.NP ADMINISTRATIVA pro oddělení SLZ a ARCHIVU 

- 4.NPADMINISTRATIVA pro oddělení ÚOÚČ 

 

Popis geometrického tvaru: Objekt má obdélníkový tvar o rozměrech 63,3 m x 19,1 m. 

 

Podklad Zpracovatel Datum 

Investiční záměr  Česká republika - Ministerstvo 

vnitra,  

Správa logistického 

zabezpečení 

10/2015 

Platní územní plán Praha 6 Institut plánování a rozvoje h.m. 

Prahy 
12.1.2016 

Hydrogeologický průzkum BALUN geo s.r.o. 3/2016 

Radonový průzkum BALUN geo s.r.o. 3/2016 

Geodetické zaměření AZIMUT CZ s.r.o. 9.2.2016 

Tabulka 2 - Seznam vstupních podkladů 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

  Pozemek je součástí areálu Ministerstva vnitra pod správou Zařízení služeb. 

Řešená část pozemku přejde pod správu Policie ČR. Pozemek je zastavěn objekty 

garáží, které bude nutno před realizací záměru odstranit. Pozemek je od severu k 
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jihu mírně svažitý. Celý areál je oplocený s převahou zpevněných ploch. Pouze při 

oplocení jsou částečné zelené plochy s dřevinami. 

 

 

 
Obrázek 1 - Koncept zařízení staveniště [1, vlastní úprava] 

 

b) Údaje o souladu  s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

  Stavba je v souladu s požadavky vzešlými z územního rozhodnutí. 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 Plocha je v UPD definována jako plochy pro VVA - armáda a bezpečnost. 

Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů pro armádu a bezpečnostní složky. 
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UPD není zahrnutá prostorová regulace pro řešené území. 

 

 
Obrázek 2 - Mapa územního plánu [2] 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

  Žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území a informace o vydaných 

rozhodnutích nebyly pro potřeby stavby vydány. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

  Závazná stanoviska z vyjádření dotčených orgánů byla zapracována do patřičné 

části projektové dokumentace. Vyjádření dotčených orgánů jsou obsahem 

v dokladové části projektové dokumentace. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Průzkum Zpracovatel Datum 

Geodetické zaměření Geodetická kancelář Azimut 2/2016 

Hydrogeologický průzkum BALUN geo s.r.o. 3/2016 

Radonový průzkum BALUN geo s.r.o. 3/2016 

Tabulka 3 - Seznam provedených průzkumů 

Zkouška: Geologický a hydrogeologický průzkum   

Informace o zhotoviteli zkoušky: BALUN geo s.r.o. 

Datum provedení: 3/2016 
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Souhrn závěrů zkoušky a doporučení pro realizaci: 

Geologické podloží předkvartérního stáří je na posuzované lokalitě 

tvořeno horninami z období ordoviku. Jedná se zejména o břidlice. Dané skalní 

podloží bylo v sondě V-2 zastiženo v hloubce 7, 0 m pod stávajícím terénem 

v podobě zvětralé skalní horniny třídy R5. Hlouběji potom bylo zastiženo téměř 

zdravé skalní podloží, které řadíme z hlediska klasifikace dle ČSN 73 1001 do 

třídy R3. Kvartérní pokryv zde vytváří mocnou vrstvu převážně jemnozrnných 

sedimentů zastoupených písčitou hlínou, písčitým jílem, prachovou hlínou a 

dále nesoudržným slabě zahliněným štěrkem. Z hlediska klasifikace dle ČSN 73 

1001 se jedná o zeminy třídy F3-MS, F4-CS, F5-Ml a G3-G-F dle ČSN EN ISO 

14688 je označujeme jako saSi, saCl, Si a Gr. Konzistence jemnozrnných 

sedimentů se pohybuje od tuhé až po pevnou. Index ulehlosti slabě 

zahliněného štěrku je stanoven jako ulehlý. 

Svrchní pokryvná vrstva je tvořena v místech obou sond navážkou do 

hloubky 0,8 m pod stávajícím terénem. Hlouběji byla v obou sondách zastižena 

navážka charakteru rostlé půdy v podobě písčitého jílu. 

 

Hladina podzemní vody byla zastižena v obou vrtech v hloubce 

v rozmezí 2,9 až 3,5 m pod stávajícím terénem. Tato hladina nebude mít 

pravděpodobně vliv na zakládání nepodsklepených objektů. Ze vzorku podzemní vody, 

který byl odebrán z vrtu VV-1, bylo zjištěno, že z hlediska chemického působení vody na 

beton podle normy ČSN EN 206-1vykazuje podzemní voda neagresivní chemické 

prostředí vůči stavebním materiálům. V daném případě tedy postačí primární ochrana 

betonových konstrukcí, které by mohly přijít do styku s podzemní vodou, a není potřeba 

provádět žádná speciální opatření. 

 

Zkouška: Radonový průzkum   

Informace o zhotoviteli zkoušky: BALUN geo s.r.o. 

Datum provedení: 3/2016 

Souhrn závěrů zkoušky a doporučení pro realizaci: 

Hodnoty objemové aktivity radonu v podloží v kombinaci se zjištěnou 

plynopropustností přiřazují pozemku střední radonový index pro radonový potenciál v 

rozsahu 10 < RP < 35. 

  S ohledem na naměřené objemové aktivity a zjištěnou propustnost se dají 

radonové poměry na stavební parcele charakterizovat jako homogenní bez významných 

extrémů. 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Vyhodnocením platné územně plánovací dokumentace k 12.1.2016 bylo zjištěno, že: 

 

- území se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně 

- řešené území se nenachází v záplavovém území, hranice záplavového území od 

  Litovicko Šáreckého potoka kopíruje jižní hranici pozemku 

- nejedná se o zvláště chráněné území 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

  Stavba se nenachází v záplavovém území. 

  Území stavby není poddolováno. 

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

  Stavba je umístěna a navržena v souladu s podmínkami kladenými na využití 

území a v souladu s funkční a prostorovou regulací, která je dána územním plánem. 

Odtokové poměry v území se navrhovanou zástavbou zlepší. Směr odtoku po 

povrchu zůstává stávající, tedy ze S na J. Poměr zpevněných ploch je oproti 

zatravněným plochám nižší. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

  Na místě plánované výstavby bude nutné odstranit stávající objekty s p.č.328/6, 

338/5, 302/93. Jedná se o objekty garáží a nefunkční čerpací stanice s dvěma 

podzemními nádržemi PHM. 

 

  Dále bude nutné odstranit stávající zpevněné plochy pro vytvoření nové 

příjezdové komunikace. V souvislosti s touto úpravou bude nutné v části Zařízení 

služeb odstranit stávající plechový přístřešek a posun rampy, které zasahující do 

plánované trasy. 

 

  V ploše stavby dojde ke kácení dřevin. Podrobně viz. situace kácení dřevin. 
 

  V ploše dojde k vybudování nových přípojek IS a odstranění/zaslepení stávajících 

nefunkčních. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

  Stavba se nenavrhuje na pozemcích se způsobem ochrany zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

  V území se vyskytují všechny podstatné sítě dopravní a technické infrastruktury. 

Stavba je napojitelná na dopravní síť motorovou i nemotorovou, VN, kanalizaci 

splaškovou i dešťovou, plyn, vodu a areálovou datovou síť. 

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

  Realizace stavby se předpokládá v průběhu roku 2021 a 2022. Stavba bude 

realizována v jedné etapě. Se stavbou proběhne i rekonstrukce příjezdové 

komunikace na pozemku Zařízení služeb ministerstva vnitra. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
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Obec: Praha 

Část obce: Praha 6 

Katastrální území: Veleslavín 

Parcelní číslo: 302/113, 302/93, 338/5, 338/6, 299/106, 

                                299/219 

 

Pozemek je ve vlastnictví České republiky, která udělila příslušnost hospodařit s 

majetkem státu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR - IČ:67779999, sídlo 

organizace: Připočtení 300/12. 101 01 Praha 10. 

 

Část tohoto pozemku, vyznačeného v situaci, bude převeden do správy PP ČR - 

IČ:00007064, sídlo organizace: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34.  

 

Rozdělení areálu bude zapsáno do katastru nemovitostí pod těmito dvěma správci. 

Stávající číslo popisné bude pro oba subjekty areálu totožné. 

 

Veškeré práce a stavby budou probíhat na pozemku stavebníka. Pouze přípojka 

plynu bude napojena na stávající areálovou přípojku procházející přes komunikaci ve 

vlastnictví Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1. 

 

parcela výměra v m2 druh způsob využití vlastník 

338/6 870 
zastavěná plocha 
nádvoří garáž 

ČR - Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra, Přípotoční 
300/12, Vršovice, 10101 Praha 

338/5 870 zastavěná plocha 
nádvoří 

garáž 
ČR - Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra, Přípotoční 
300/12, Vršovice, 10101 Praha 

302/93 114 zastavěná plocha 
nádvoří jiná stavba 

ČR - Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra, Přípotoční 
300/12, Vršovice, 10101 Praha 

299/106 1318 ostatní plocha jiná plocha 
ČR - Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra, Přípotoční 
300/12, Vršovice, 10101 Praha 

302/113 3741 ostatní plocha jiná plocha 
ČR - Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra, Přípotoční 
300/12, Vršovice, 10101 Praha 

299/219 1342 
 
ostatní plocha 
 

jiná plocha 
ČR - Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra, Přípotoční 
300/12, Vršovice, 10101 Praha 

Tabulka 4 - Seznam pozemků 
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

  Vlivem stavby objektu nevznikne a nepředpokládá se vznik ochranného nebo 

bezpečnostního pásma na okolních pozemcích. 

V území se vyskytují pouze zákonná ochranná pásma sítí. 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Objekty se navrhují jako novostavby. 

 

b) Účel užívání stavby 

Polyfunkční objekt obsahující následující funkce: 

- Administrativu 

- Archiv 

- Prostory technického a provozního zázemí policejních útvarů 

- Garáže 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba se navrhuje jako trvalá. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba SO 02 se nenavrhuje výhradně jako bezbariérová. Bezbariérový přístup je 

zajištěn do částí administrativy, kde je možná návštěva veřejnosti s doprovodem.  

 

Stavby SO 01 i SO 02 nejsou přístupné veřejnosti. 

Vstup do budovy SO 02 je bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Je v úrovni 

komunikace. Vstup do objektu je širší než 1250 mm, opatřen automatickými dveřmi. 

 

V přízemí SO 02 se nachází záchodová kabina upravena v souladu s přílohou č. 3 

vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

Stavba je vybavena výtahem s parametry odpovídajícími požadavkům vyhlášky 

398/2009 Sb. 

 

Stavba SO 01 Garáže, není určena pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu, 

ale je vybavena výtahem, který umožňuje bezbariérové užívání. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

  Závazná stanoviska z vyjádření dotčených orgánů byla zapracována do patřičné 

části projektové dokumentace. Vyjádření dotčených orgánů jsou obsahem 

v dokladové části projektové dokumentace. Všechny požadavky dotčených orgánů 
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byly v projektu řádně dodrženy. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

  Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. Stavba se 

nenachází v záplavovém území. Nejedná se o zvláště chráněné území. 

 

Na tuto stavbu se ochrana stavby podle jiných právních předpisů nevztahuje. 

  

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 

SO-01 OBJEKT GARÁŽÍ A RAMPY 

Zastavěná plocha  1 731 m2 

Obestavěný prostor 19 036 m3 

Užitná plocha 4 541 m2 

Maximální výška stavby 11,65 m 

Počet pater 3.NP 

Maximální počet automobilů 166 vozů 

SO-02 OBJEKT ADMINISTRATIVNĚ PROVOZNÍ BUDOVA 

Zastavěná plocha 1 207 m2 

Obestavěný prostor 19 681 m3 

Užitná plocha 4 059 m2 

Maximální výška stavby 15,65 m 

Počet pater 4.NP 

Maximální počet osob 169 

SO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Celková zpevněná plocha (rampa, parkoviště, 
komunikace) 

2 874 m2 

SO-04 OPRAVA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE 
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Celková zpevněná plocha 1 450 m2 

SO-05 SADOVÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ 

Celková plocha zeleně 1 522 m2 

Délka oplocení 353 m 

IO-01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, OLK A VSAKOVACÍ OBJEKT 

Délka zaolejované kanalizace  178 m 

Délka dešťové kanalizace 185 m 

Plocha vsakovacího objektu – horní část  129,6 m2 

Plocha vsakovacího objektu – spodní část 129,6 m2 

IO-02 AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A PŘIPOJENÍ 

Délka areálové splaškové kanalizace 102,5 m 

Délka přípojky splaškové kanalizace 17,6 m 

IO-03 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY A PŘÍPOJKA 

Délka areálového rozvodu vody 203 m 

IO-04 AREÁLOVÝ PLYNOVOD A PŘÍPOJKA 

 Délka přípojky plynu 145,9 m 

IO-05 AREÁLOVÁ TRAFOSTANICE, AREÁLOVÝ ROZVOD NN, PŘÍPOJKA VN 

Délka trasy NN/délka kabelů 231 m/615 m 

 TRAFOSTANICE 22/0,42 kV; 630 kVA 

IO-06 PŘÍPOJKA VN 

Délka VN 125 m 

IO-07 AREÁLOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
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Délka kabelů VO 385 m 

IO-08 AREÁLOVÁ OPTICKÁ SÍŤ 

Délka 397 m 

Tabulka 5 - Navrhované parametry stavby 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

 

Potřeby a spotřeby médií 

Médium [MJ] Množství 

Předpokládaná roční úhrnná potřeba vody m3/rok 3 710 

Roční potřeba tepla MWh/rok 554  

Tepelný výkon objektu W 124 954 

Potřebný přípojný topný výkon kW 223 

Elektřina - Celkem instalovaný výkon kW 422,2 

Elektřina - Objektová soudobost kW 379,8 

Tabulka 6 - Základní bilance stavby 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťové vody z areálu budou likvidovány vsakem na pozemku stavebníka.  

Jsou navrženy dva vsakovací objekty. Dešťové vody z komunikací budou do vsaku 

svedeny přes odlučovače lehkých kapalin. Podrobně popsáno v samostatné části 

IO-01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ORL A VSAKOVACÍ OBJEKT 

 

Celkové produkované množství odpadů a emisi 

Druh odpadu [MJ] Množství 

Předpokládaný roční úhrn splaškových vod m3/rok           3 808 

Komunální směsný odpad m3/rok 27 

Tříděný odpad - sklo m3/rok 16 

Tříděný odpad - papír m3/rok 16 

Tříděný odpad - plasty m3/rok 16 

Tabulka 7 - Produkované množství odpadů 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení a dokončení stavby:  - zahájení:  únor 2021 

        - dokončení:  říjen 2022 
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Stavba bude realizována v jedné etapě. 

 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu jsou provedeny dle THU: 

333 219 293 Kč (bez DPH). 

 

Propočet stavby dle THU je zpracován v příloze č. 12.  

 

a) Urbanismus 

Základní prvky funkční a prostorové regulace, které významně předurčily hmotu a 

polohu objektu jsou: 

 - Zadavatelem vymezený prostor areálu, určený pro vyčlenění pro policii. 

 - Nutnost efektivního využití plochy pro zachování prostorové rezervy pro případné 

   zastavění. Důraz na strategickou polohu areálu. 

- Přístupové možnosti a napojení na stávající komunikační osu. 

 

Východiska pro umístění na parcele: 

  Cílem bylo dosažení efektivního zastavění při vymezení maxima potenciálních 

rozvojových ploch, ekonomické koncepci komunikací a optimální funkci. Objekt je 

proto umístěn mezi podélnou komunikační osu areálu a jeho jižní hranici. Zůstává 

tak rozvojové území při východní a severní straně. „Struktura je tak dobře 

rozšiřovatelná“. 

 

      Kompozice, prostorové řešení: 

  Po analýze požadovaných funkcí bylo nejoptimálnější oddělit provoz garáží od 

zbylých provozů. Tímto řešením vznikly dva samostatné objekty, které jsou od sebe 

odsunuty, aby vytvořily prostor pro komunikační obsluhu objektů pomocí rampy. 

Tato rampa oba objekty vzájemně propojuje. Prostorově tak vzniká kompozice 

písmene “U” tvořená největším objemem objektu administrativně provozního, 

menším objemem objektu garáží a spojnicí ve formě rampy mezi oběma objekty. 

 

Umístění na parcele: 

  Oba objekty jsou umístěny ve vymezeném jihozápadním cípu areálu, v prostoru, 

kde se nyní nachází dvě stávající haly garáží. Oba objekty jsou orientovány delší 

stranou kolmo k jižní hranici a navazují na příjezdovou komunikaci. Objekt garáží je 

umístění blíže k západní hranici. Mezi plotem a budovou garáží je navržen pás zeleně 

se stromořadím, které by opticky oddělily objekt garáží od areálu univerzity. Mezi 

objekty je umístěna vjezdová rampa do jednotlivých pater garáží. Prostor mezi 

objekty slouží i jako vozovka pro obsluhu provozu v 1.NP. Objekt administrativy s 

jeho exponovanou částí se otevírá do prostoru areálu. Před vstupní částí je navržené 

parkoviště a na něj navazující zelená plocha se stromořadím (prostorová rezerva).    

 

b) Architektonické řešení 

  Oba objekty mají jednoduchý kubický tvar o 3 a 4 podlaží, které jsou vzájemně 

propojeny rampou. Objekty nejsou podsklepené a jsou zakončeny plochou střechou. 
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Opláštění v obou případech reflektuje funkci. Objekt parkovacího domu je proveden 

z monolitického pohledového betonu, skelet je architektonicky doplněn o betonové 

lamely (variantně o plechové – Al), které jsou svisle zavěšeny před nosnou konstrukci 

skeletu. Administrativa je řešená obkladem z hliníkových plechových kazet. Štítové 

stěny jsou řešeny tmavým odstínem a ostatní plochy jsou ve světlém odstínu, který 

koresponduje s parkovacím domem. Fasáda je navržená jako provětrávaná. 

Alternativním řešením pro parapetní plochy a nadpraží se jeví obklad lehkým 

panelem v povrchové úpravě shodné s betony – světlý odstín, či stěrka imitující 

betony. Výplně otvoru jsou provedeny z hliníkových oken zasklených izolačním 

trojsklem. Vstupní stěna do objektu je provedena pomocí strukturálního zasklení. 

Rampa je tvarově definována pouze svojí konstrukcí, která je formou parapetů 

hmotově spojena s oběma objekty. 

 

Objekt SO 01 – Objekt garáží a rampy 

  Objekt garáží je rozdělen na tři podlaží a parkovací střechu, do kterých je vjezd 

zajištěn z podestové rampy. V prvním patře je umístěno parkování pro vozy SLZ (správa 

logistického zabezpečení) a pro 4 vozy útvaru ÚOÚČ (útvar ochrany ústavních činitelů). 

Zbylé dvě patra slouží pro útvar ÚOÚČ. Na střeše je umožněno stání pro referentské 

vozy. Únik z garáží je zajištěn pomocí únikového schodiště na jižní straně objektu. 

Přízemí parkovacího domu je uzavřeno nerezovými sítěmi. 

 

Objekt SO 02 – Administrativně provozní budova 

  Objekt administrativy je rozdělen dle funkce a oddělení po jednotlivých patrech. V 

přízemí objektu se nachází servisní a technické provozy, které vyžadují přístup přímo z 

vozovky. Hlavní vstup do objektu se nachází přibližně uprostřed dispozice na východní 

straně objektu. Ve druhém nadzemním podlaží administrativní budovy je umístěn archiv 

a jeho zázemí. Ve třetím nadzemním podlaží jsou navržena pracoviště pro oddělení SLZ 

(celkem 35 pracovníků) a administrativu archivu (celkem 18 pracovníků). Dále je zde 

umístěna společná přednášková místnost s kapacitou 42os. pro všechna oddělení v 

objektu. Ve čtvrtém nadzemním podlaží je umístěné administrativní a sportovní zázemí 

pro odděleni ÚOÚČ - ODCHO (režimová část), ÚOÚČ -PŠO a ÚOÚČ-OTEZ. 

 

  Nejedná se o veřejné prostory, provoz budov je ve speciálním uzavřeném režimu, 

proto není požadováno splňovat veškeré bezbariérové požadavky. Přesto je přístup do 

objektu bezbariérový, administrativní budova je řešena bezbariérově, výškové rozdíly lze 

překonávat kromě schodiště také prostorným výtahem. V přízemí a ve druhém 

nadzemním podlaží administrativní budovy se nachází bezbariérové toalety, které jsou 

vybaveny dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Parkovací dům je vybaven výtahem. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z 

hlediska užívání a přístupnosti pohybově postižených je v souladu s vyhláškou 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Parkovací stání pro imobilní jsou vyhrazeny před budovou jako otevřené venkovní stání. 
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- komunikace jsou navrženy pro bezbariérový provoz, splňují požadavky vyhlášky 

398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Příčné spády komunikací jsou stávající a vyhovují příslušným předpisům, vjezdy a vstupy 

řešeny bezbariérově, příčné prahy a přechody nemají větší než normové spády, 

nájezdové obrubníky splňují požadavky bezbariérového přístupu. Výškové rozdíly na 

komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny výtahy nebo 

v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami. 

Komunikace pro chodce mají podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný 

sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). 

Před vstupem do budovy jsou plochy nejméně 1500 mm x 1500 mm. Sklon plochy před 

vstupem do budovy je navržen pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). 

- v jednotlivých podlažích jsou dveře bez prahů nebo s prahy do maximálního výškového 

rozdílu do 20 mm, šířky vstupů jsou řešeny s ohledem na požadavky norem. 

 

  Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. Při provozu je uživatel povinen provádět běžnou údržbu a zajišťovat 

potřebné revize v průběhu užívání stavby. 

 

Objekt SO 00 – Příprava území 

 

Objekt SO 00.1 – Odstranění stávajících stavebních a inženýrských objektů 

  V rámci pozemku pro výstavbu dojde k demolici stávajících dvou objektů garáží, 

nefunkční stanice PHM, dvou zemních betonových nádrží, stávajícího oplocení a IS - 

objekty jsou vyznačené v situaci stávající + bourací práce. 

 

Podrobněji popsáno v samostatné dokumentaci objektu. 

 

Objekt SO 00.2 – Kácení zeleně 

  V prostoru nově navržené administrativní budovy a garáží byla provedena 

inventarizace stávajících dřevin. Celkem bylo hodnoceno 35 inventarizačních položek, z 

toho 26 soliterních stromů, 1 soliterní keř a 8 skupin keřů nebo náletových dřevin. 

Metodika hodnocení dřevin je součástí tabulkové části. Převažujícími dřevinami jsou lípy 

(Tilia cordata a Tilia sp.), javory (Acer platanoides), břízy (Betula pendula) a jasany 

(Fraxinus excelsior). V keřových skupinách dominují nálety bezu černého (Sambucus 

nigra), dále se zde vyskytují lísky (Corylus avellana), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 

a svída (Swida sanguinea). Ke kácení jsou navrženy náletové skupiny keřů, které kolidují 

se stavbou zpevněných ploch a výstavbou nového oplocení. Dále je ke kácení navrženo 

deset soliterních stromů, které kolidují s výstavbou zpevněných ploch. Všechny dřeviny 

budou odstraněny včetně pařezů. Celkem bude odstraněno 10 soliterních stromů, jeden 

soliterní keř a 7 skupin keřů. Z tohoto počtu je 8 soliterních stromů s obvodem ve 130 

cm větším než 80 cm a 2 skupiny keřů o celkové ploše větší než 40 m2. Tyto dřeviny 
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vyžadují dle zákona 114/1992 Sb. vydání Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.  

  Tři dřeviny, které rostou v blízkosti navržených zpevněných ploch a oplocení, 

budou při stavbě chráněny bedněním 2x2 metry ze všech čtyř stran. U ponechaných 

dřevin musí být dodrženy všechny zásady vyplývající z normy ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. Zejména musí být dřeviny chráněny před mechanickým poškozením, 

pojezdům těžké techniky v kořenovém prostoru, skladováním materiálu v kořenovém 

prostoru a také výkopům a navážkám v kořenovém prostoru. Navržené bednění bude 

instalováno před zahájením kácení a bouracích prací v areálu a odstraněno až po 

ukončení všech prací, včetně výsadby dřevin. 

 

Podrobněji popsáno v samostatné dokumentaci objektu. 

 

Objekt SO 00.3 – Hrubé terénní úpravy 

  V rámci přípravy území dojde k odstranění stávajících zpevněných povrchů pro 

vytvoření nové vozovky, parkoviště, obou objektů a zelených ploch. Rozsah úpravy 

povrchů je vyznačen v koordinační situaci. 

  Staveniště je v relativní rovině, proto bude rovina HTÚ totožná s plání vozovky. 

Od této pláně budou provedeny výkopy nebo případné násypy pro jednotlivé objekty. 

 

Podrobněji popsáno v samostatné dokumentaci objektu. 

 

Objekt SO 01 – Objekt garáží a rampy 

  Budova o třech nadzemních podlažích bez podsklepení. Konstrukční třítrakt - 

skeletový monolitický systém s železobetonovými sloupy a průvlaky. Modulová osnova 

garáží v podélném směru je 7x8 m + 1x6 m, v příčném směru 1x5,05 m + 1x7,6 m + 

1x5,05 m. Objekt bude založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách, které budou 

uloženy do skalního masivu. V místě sloupů administrativy a objektu garáží budou 

provedeny na pilotách monolitické kalichy, do kterých budou sloupy vetknuty. Provedou 

se obvodové základové prahy. Oba objekty jsou koncipovány jako ŽB monolitický skelet. 

Obvodové konstrukce a ztužující stěny jsou rovněž z monolitického betonu. U objektu 

garáží je požadavek na pohledovou úpravu betonů. Komunikační rampy pro výjezd 

vozidel jsou rovněž provedeny z monolitického betonu. U objektu garáží a rampy je 

požadavek na pohledovou úpravu betonu. 

 

Objekt SO 02 – Administrativně provozní budova 

  Budova o čtyřech nadzemních podlažích s plochou střechou. Modulová osnova v 

podélném směru je 4x6 m + 5x8 m, v příčném směru 1x5 m + 1x7,5 m + 1x5 m. 

Konstrukční třítrakt - skeletový monolitický systém s železobetonovými sloupy. Objekt 

bude založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách, které budou uloženy do skalního 

masivu. V místě sloupů administrativy a objektu garáží budou provedeny na pilotách 

monolitické kalichy, do kterých budou sloupy vetknuty. Provedou se obvodové 

základové prahy. Oba objekty jsou koncipovány jako ŽB monolitický skelet. Obvodové 

konstrukce a ztužující stěny jsou rovněž z monolitického betonu. Stropní konstrukce jsou 

v tloušťkách od 240 mm po 300 mm (archiv). Administrativní objekt pak vhodně doplňují 

konstrukce vyzdívané z keramických pálených bloků. Dané řešení bylo vybráno s 
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ohledem na tuhost celého objektu, požadavky na nosnost a tepelnou stabilitu objektu, 

zejména pak části archivu. Administrativní část pak vhodně doplňují technická řešení, 

jako jsou rekuperace, chlazení, venkovní žaluzie, možnost instalace obnovitelných 

zdrojů. Obvodové konstrukce a střední nosné konstrukce jsou monolitickými stěnami. 

Střední nosné konstrukce jsou provedeny z keramických pálených bloků na lepidlo. 

Ukončení středních nosných stěn pod stropy bude provedeno dle technologického 

předpisu výrobce dodaného systému. Po vyzdění nosných zděných a obvodových 

konstrukcí je nutné při provádění prostupů nebo drážek pro vedení vnitřních instalací 

dbát pokynů výrobce zvoleného materiálu a poznámek ve statických výkresech tvarů. 

Vzhledem ke zvolenému materiálu je doporučeno vést instalace v otvorech v 

jednotlivých zdících blocích. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy rovněž z keramických 

pálených bloků. Prostorová tuhost budovy bude zajištěna vzájemně kolmými stěnami a 

ztužujícími věnci. 

 

Objekt SO 03 – Zpevněné plochy + SO 04 – Oprava stávající areálové komunikace 

  Akce řeší novostavbu patrového objektu garáží a administrativní budovy v 

uzavřeném areálu Policie ČR. Pro obsluhu nové výstavby jsou budovány zpevněné 

plochy okolo objektů a opraví se stávající příjezdová vozovka k vjezdu č. 3 (na ulici José 

Martího).   

 

Podrobněji popsáno v samostatné dokumentaci objektu. 

 

Objekt SO 05 – Sadové úpravy, oplocení 

  Po dokončení stavebních prací bude na plochách pro sadové úpravy provedeno 

rozprostření 10 cm ornice nebo kvalitní tříděné zahradní zeminy. Plocha bude dále 

urovnána a bude provedeno chemické odplevelení. Po odstranění vytrvalých plevelů 

budou vysazeny stromy a proveden výsev trávníku. 

Návrh sadových úprav je dále rozdělen do dílčích částí: 

- Nově vysazené stromy vytvářející stromořadí 

- Založení nového trávníku 

- Treláže pnoucí se po únikových schodištích 

- Výsadba půdopokryvných keřů 

- Treláže pnoucí se po lankách mezi lamelami parkovacího domu 

- Výsadba levandulí v rámci pasů z kačírku při východní fasádě administrativně provozní 

budovy 

-Výsadba popínavých kvetoucích keřů při stožárech uličních lamp při severní hranici 

parcely 

- Výsadba stromu do jihozápadního rohu pozemku 

 

  Oplocení areálu je řešeno po celém obvodu pozemku. Do areálu je umožněn 

přístup ze dvou stran. Hlavní přístup z východní části je možný přes systémovou závoru 

s kontrolním bodem s pevným skenerem podvozků. Bližší specifikace scaneru a závory 

viz. část D.2.5 – Technologie podvozku a závory. Vedlejší brána je spíše pro výjimečné 

používání v západní části pozemku (propojení s univerzitou). Areál bude oplocen 

plotovým systémem. Plotový systém tvoří profilované výplně s ocelovou plotovou sítí s 

pozinkovanými dráty o průměru 4,65 mm, rozměr ok 40-50 mm x 200 mm, rozměr ok v 
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ohybu 50 x 50 mm. Výška panelů je 1730 mm, délka panelů 2500 mm. Zakončení horní 

úrovně bude rovné. 

Kovové prvky budou žárově zinkovány a následně lakovány polyesterovou barvou v 

odstínu RAL 7016. Oplocení bude založené na betonových podplotových patkách, mezi 

kterými budou betonové podhrabové desky. 

Podrobněji popsáno v samostatné dokumentaci objektu. 

 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

Elektrická požární signalizace 

 

Výtah SO 01, SO 02 

 

Technické ošetření vozidel SO 02 

 

  Požární bezpečnost je řešena v samostatné části projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

  Navrhovaná budova o EVP > 1500 m2, která je současně vlastněná subjektem 

zřízeným orgánem veřejné moci, musí splňovat požadavky na energetickou náročnost 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

 

Větrání 

Stavba bude strojně větrána za účelem zajištění požadované kvality vnitřního prostředí.  

 

Vytápění 

Stavba bude vybavena ústředním vytápěním pro dosažení normových parametrů v 

jednotlivých prostorách. Distribuční soustava bude tvořena převážně zabudovanými 

deskovými tělesy. 

 

Osvětlení 

Všechna pracovní místa, která nejsou svou povahou krátkodobá, jsou v místnostech s 

denním světlem. Umělé osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-1 – Světlo a 

osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů.  

 

Zásobování vodou 

Objekt SO 02 bude zásobován pitnou vodou z areálového rozvodu. Ohřev vody pro 

objekt SO 02 je navržen centrálním ohřívačem. Voda bude distribuována do míst 

spotřeby prostřednictvím rozvodů rozmístěných po celém objektu. 
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Odpady 

Pevné odpady budou shromažďovány v odpadových kontejnerech umístěných v objektu 

SO 02 v přízemí. Kontejnery budou pravidelně vyvážený smluvním partnerem 

zadavatele. Počítá se s prostorem pro kontejner na směsný komunální odpad 1100 l, s 

kontejnery na tříděný odpad sklo, plast, papír - 3x660 l. 

Tekuté odpady budou odváděny splaškovou kanalizací. 

 

Zdroje odpadů: 

- administrativa - běžný odpad 

- technická očista vozů (TOV) - obsahuje technologie pro očistu vod, z niž budou 

vypuštěné odpadní vody v limitu znečištěni pro vpouštění do veřejné kanalizace 

- bezpečnostní prohlídka (není povahou servis) - produkuje standardní odpady  

 

Vibrace 

V objektu je uvažována řada zařízení s kompresory v BTP. Vibrace však nebudou 

takového charakteru, aby významně ovlivňovaly okolní objekty. 

 

Hluk 

Potenciální zdroje hluku jsou umístěny na střeše objektu SO 02. Jedná se o jednotky VZT, 

zdroje chladu. 

Zdroje hluk: 

- VZT jednotka-centrální vzduchotechnika. Hladina aku. výkonu 55 dBa 

- VZT jednotka šatny-centrální vzduchotechnika. Hladina aku. výkonu 52 dBa 

- kondenzační jednotka-Archiv, akustický tlak v 1 m=58dBa 

- kondenzační jednotka-centrální chlazení, akustický tlak v 1 m=60dBa 

 

Prašnost 

Objekt svým provozem nezvýší prašnost prostředí. 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

  V objektu se zvažuje normový rozsah opatření pro stanovený radonový index. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

  S ochranou proti bludným proudům se v rámci stavby neuvažuje. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

  S ochranou před technickou seizmicitou se v rámci stavby neuvažuje. V okolí 

stavby nejsou žádné zdroje technické seizmicity. Lokalita stavby není seizmicky 

aktivní. 

 

d) Ochrana před hlukem 

  Neuvažují se nadstandardní opatření proti hluku z okolí. Uvažují se normové 

návrhové hodnoty. 
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e) Protipovodňová opatření 

  Protipovodňová opatření se neuvažují. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

  Ostatní účinky se na území stavby nevyskytují. 

 

Areálová dešťová kanalizace: Odvodnění areálu bude pomocí nově vybudovaných 

tras dešťové kanalizace. Kanalizace řešena jako oddílná z PP (SN12) – DN 150 až DN 

200 ve spádu min. 1,00 ukládaná do výkopu na urovnané podloží a štěrkopískový 

podsyp tl. 100 mm. Dešťové vody budou svedeny do dvou vsakovacích galerií. 

 

Areálová zaolejovaná kanalizace: Odvedení srážkových vod z venkovního parkoviště 

a parkovacího domu bude řešeno nově vybudovanými trasami kanalizace. Před 

napojením na vsakovací jímku povede trasa přes odlučovač ropných látek pro 

odstranění lehkých olejových kapalin. 

 

Areálová splašková kanalizace: Areálová kanalizace je navržena jako gravitační, bude 

z materiálu PP(SN12) a dimenze DN200, uložená v minimálním předepsaném sklonu 

2 % směrem od objektu. 

 

Areálový rozvod vody: Zásobování vodou objektu bude zajištěno nově vybudovanou 

vodovodní přípojkou DN 80 v materiálovém provedení PE 100 SDR 17 na hlavní řad 

vodovodu pro veřejnou potřebu v ulici před řešenou parcelou stavebníka dimenze 

DN 100. Přípojka bude provedena navrtávkou. Areálový rozvod bude napojen na 

přípojku vody, která je ukončena ve vodoměrné šachtě armaturní sestavou s 

fakturačním vodoměrem. 

 

Areálový plynovod: Pro zásobování areálu plynem je navržena STL plynovodní 

přípojka napojená na stávající STL plynovodní přípojku DN 150, která je napojena na 

STL plynovod DN 500 v ul. José Mártího. 

 

Areálový rozvod NN: Z trafostanice budou vyvedeny kabely NN pro napájení objektů 

SO01, SO 02, vjezdové brány a závory. 

 

Areálové venkovní osvětlení: Venkovní osvětlení bude řešeno stožárovými svítidly 

ovládanými pomocí časových hodin a soumrakového snímače příp. spínači. Osvětlení 

na stožárech je navrženo jedním druhem LED svítidel 1x41W umístěných na 

ocelových stožárech oboustranně žárově zinkovaných, výšky 4 m. Celkový počet 

stožárů bude 11 ks. 

 

Areálová optická síť: Přípojka bude realizována ze stávající sítě elektronických 

komunikací společnosti Česká pošta, s.p.. Pro přípojku bude použit optický kabel 

Single mode s kapacitou 36 vláken. Kabel bude napojen ze stávající telefonní 

ústředny z m.č.27 budovy správy zařízení a služeb. 
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a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

  Opravovaná i nově budovaná komunikace se zpevněnými plochami okolo nových 

objektů opravny (SO 01 a SO 02) jsou součástí obslužných komunikací areálu. Jsou 

zde řešeny tři větve komunikací. 

 

  Nejedná se o veřejné prostory, provoz budov je ve speciálním uzavřeném režimu, 

proto není požadováno splňovat veškeré bezbariérové požadavky. 

Bezbariérové opatření je více popsáno v kapitole č. B.2.4 Bezbariérové užívání 

stavby. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

  Stavba je součástí stávající dopravní infrastruktury a doplňuje ji o vozovky 

zajišťující obsluhu nových stavebních objektů opravny.  

   Vzhledem k umístění stavby se předpokládá, že záměr nebude mít dopad na 

veřejnou dopravní infrastrukturu. Vlastní práce budou prováděny bez dotčení sítě 

veřejných komunikací. Dodavatel stavby bude zajišťovat očistění vozidel před 

výjezdem na veřejnou komunikaci, popřípadě musí zajistit očištění znečištěné 

veřejné komunikace.    

 

Při vlastním provozu se žádný dopad na dopravní infrastrukturu nepředpokládá, 

neboť návrh je v souladu s celkovým řešením areálu opravny. 

 

c) Doprava v klidu 

  Budované parkování není veřejnosti přístupné a ani se nepředpokládá, že zde 

budou parkována vozidla zaměstnanců, v této fázi přípravy stavby je  pro parkoviště 

využita veškerá volná plocha, která je při akci k dispozici, je navrženo 23 stání.  

Informativně se zde výpočet provádí pro objekt administrativy. 

 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = Celkový počet stání v řešeném území 

Oo Základní počet odstavných stání  Oo= 0 

Po Základní počet parkovacích stání 

ka Součinitel vlivu stupně automobilizace 1:2,5 

ka = 1,00 

kp Součinitel vlivu polohy řešeného území – dobrá kvalita obsluhy území veřejnou 

dopravou 

kp = 0,6 

 

Plocha kanceláří: 

1 stání/35 m2 plochy kanceláře  

ÚOÚČ – OTEZ    95:35 = 2,71 

ÚOÚČ – PŠO    32:35 = 0,91 
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ÚOÚČ – ODCHO    61,8:35 = 1,76  

SLZ     323,0:35 =9,17  

ARCHIV    335:35 = 9,57 

Po=    24,12 = 25 stání  

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = 0x1,00+25x1,00x0,60 = 15,0 stání   

 

Navržená stání vyhovují, je přebytek 8 stání. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

  Pěší a cyklistické stezky se v rámci projektu stavby nenacházejí. 

 

a) Terénní úpravy 

  Po dokončení stavebních prací bude na plochách pro sadové úpravy provedeno 

rozprostření 10 cm ornice nebo kvalitní tříděné zahradní zeminy. Plocha bude dále 

urovnána a bude provedeno chemické odplevelení. 

 

b) Pouze vegetační prvky 

  Návrh a přesný popis sadových úprav je popsán a řešen v samostatné části 

projektové dokumentace SO 05 Sadové úpravy, oplocení. 

  

c) Biotechnická opatření 

  Biotechnická opatření nejsou v rámci stavby navržená. 

 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Ovzduší 

V objektu se pro jeho běžný provoz neuvažují lokální zdroje znečišťující ovzduší. Pro 

nouzový režim po výpadku proudu nebo poruše na elektroinstalaci je v areálu 

navržen dieselagregát.  

 

Hluk 

V budově jsou zdroje hluku v podobě VZT jednotek umístěných na střeše objektu. 

 

Odpady 

Odpady jsou typově popsány v části B.2.10. Jejich likvidace bude řešena smluvními 

partnery v souladu s legislativními požadavky. 

 

Půda 

Provozem objektu nedochází ke znehodnocování půdy. Stávající plochy nejsou v 

režimu ZPF ani PUPFL. 

 

b) Vzhledem k aktuálním legislativním požadavkům je objekt navrhován jako budova s 

téměř nulovou spotřebou energie. 
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  Objekt je navrhován jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. 

Investorem, který je orgánem veřejné moci, musí splňovat požadavky na 

energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

 

c) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

  Stavbou dochází ke kácení stávajících náletových dřevin (popsáno v samostatné 

části sadových úprav). V lokalitě se nevyskytují památné stromy. V lokalitě se 

nevyskytují chráněné rostliny nebo živočichové. Lokalita není ani biocentrem ani 

biokoridorem. Stavba tedy nebude mít vliv na funkci a vazby v krajině. 

 

d) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

  Navrhovaný objekt je svým umístěním mimo oblast Natura 2000. 

 

e) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

  Navrhovaný objekt nenaplňuje legislativní limity pro zjišťovací řízení EIA nebo 

stanovisko EIA. 

 

f) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

  Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení. 

 

g) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

  Stavba SO 01 a SO 02 negeneruje žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

Areálová trafostanice generuje ochranné pásmo 2 m. 

 

  Stavba není navrhována jako stavba civilní ochrany, není stavbou dotčenou 

požadavky civilní ochrany a neuvažuje se s její využitelností pro improvizovaný úkryt. 

 

  Zásady organizace výstavby jsou řešeny v samostatné kapitole č. 5 Projekt 

zařízení staveniště. 
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Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras řeší dopravu potřebného materiálu a 

stavebních strojů pro danou stavebně technologickou etapu. 

 

 
 

Název stavby:  

Praha 6 - Veleslavín, José Martího – novostavba garáží a administrativní  budovy 

 

Místo stavby:     Praha 6 - Veleslavín, 160 00 Praha 6 

Kraj:      Hlavní město Praha 

Parcely číslo:     302/113, 302/93, 338/5, 338/6, 299/106, 299/219 

Katastrální území:    Veleslavín (okres Hlavní město Praha; 729353) 

Katastrální úřad:    Katastrální úřad pro hlavní město Prahu 

 

 
 

Místo pro výstavbu objektů stavby se nachází v místní části Praha-Veleslavín 

v okrese Hlavní město Praha, v kraji Hlavní město Praha. Objekty budou vystavěny na 

parcele č. 302/14 v areálu Ústřední garáže Ministerstva vnitra ČR, který se nachází na 

ulici José Martího. Parcely č. 302/113 a 299/106 a 299/219 jsou v katastru nemovitostí 

vedeny jako ostatní plocha, 302/93 a 338/5 a 338/6 jsou vedeny jako zastavěná plocha a 

nádvoří. Nově vybudované objekty jsou součástí rozsáhlého areálu, objekty propojuje 

areálová komunikace, která je navázaná na původní areálovou komunikaci. V průběhu 

výstavby bude vjezd a výjezd ze staveniště přes stávající areálovou komunikaci, která 

vyúsťuje na ulici José Martího. Během výstavby nebude provoz v areálu nebo ulici José 

Martího nijak omezen. 

 

 

 

Obrázek 3 - Mapa krajů ČR [3] 
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Obrázek 4 – Městské části Prahy [4] 

 
Obrázek 5 - Mapa Prahy [5] 

 
Obrázek 6 - Umístění stavby [5] 
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Zemina bude odvážená výjezdem z areálu na ulici José Martího na skládku Deponie 

Praha – Roman Slabý. Z areálu bude na stavbu dovážen štěrk potřebný na štěrkový 

podsyp, který bude sloužit pro úpravu pláně. Areál se nachází v místní části Praha 13 - 

Stodůlky. Plánovaná trasa vede po ulici Evropská, následně po ulici Drnovská, Slánská a 

zbytek trasy po vedlejší komunikaci. Odvážená zemina bude o objemu cca 160 m3.  

 

Adresa:   Hájčí 264/9, Praha 13 - Stodůlky 

Délka trasy:    6,8 km 

Doba cesty:   12 minut 

Vozidlo:   Volvo FMX 460 6x4 

Body zájmu trasy A:    č.1 – Odbočení vpravo z ulice José Martího R= 13,5m 

     č.2 – Odbočení vlevo z ulice U Prioru R= 18 m 

 
Obrázek 7 – Body zájmu trasy A [5] 

Bod zájmu č. 1: Pravá odbočka z ulice José Martího směrem na ulici Evropskou. Poloměr 

směrového oblouku: 13,5 m. 

Poloměr otáčení vozidla Volvo FMX 460 6x4 : 12,5 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu 

vozidla. 
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Obrázek 9 - Odbočka z ulice José Martího na ulici 

Evropská; letecký pohled [5] 

 

Bod zájmu č. 2: Levá odbočka z ulice U Prioru na ulici Drnovská.  

Poloměr směrového oblouku: 18 m. 

Poloměr otáčení vozidla Volvo FMX 460 6x4 : 12,5 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu 

vozidla. 

 

 
Obrázek 11 – Odbočka z ulice U Prioru na ulici Drnovská; 

letecký pohled [5] 

 

 

Veškerá betonářská ocel, ocelové profily a armokoše budou dopravovány z KONDOR 

s.r.o., areál se nachází nedaleko realizované stavby, na ulici U Prioru v Praze (Dolní 

Liboc). Začátek plánované trasy vede po ulici U Prioru, poté se sjede na ulici Libocká a 

odbočí se na ulici Evropská. Veškerý materiál bude dovážen vjezdem do areálu z ulice 

José Martího na staveniště, kde bude následně složen hydraulickou rukou nebo věžovým 

jeřábem přímo z vozidla na skládku materiálu. 

 

 Obrázek 8 - Odbočka z ulice José Martího na ulici Evropská; 

reálný pohled [5] 

Obrázek 10 - Odbočka z ulice U Prioru na ulici Drnovská; 

reálný pohled [5] 
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Adresa:   U Prioru, 161 00 Praha 

Délka trasy:    5,0 km 

Doba cesty:   8 minut 

Vozidlo:   MAN TGA 26.363 6x4 s hydraulickou rukou PALFINGER 

Bod zájmu trasy B:       č.1 – Odbočení vpravo z ulice U Prioru R= 25,8 m 

                                        č.2 – Odbočení vpravo z ulice Drnovská R= 21,8 m 

           

 
Obrázek 12 – Body zájmu trasy B [5] 

Bod zájmu č. 1: Pravé odbočení z ulice U Prioru na ulici Drnovická. Poloměr směrového 

oblouku: 25,8 m. 

Poloměr otáčení vozidla MAN TGA 26.363 6x4: 13,8 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu 

vozidla. 
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Obrázek 14 - Odbočení vpravo z ul. U Prioru; letecký 

pohled [5] 

 

Bod zájmu č. 2: Pravé odbočení z ulice Drnovická na ulici Evropská. Poloměr směrového 

oblouku: 21,8 m. 

Poloměr otáčení vozidla MAN TGA 26.363 6x4: 13,8 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu 

vozidla. 

 

 
Obrázek 16 – Odbočení vpravo z ul. Drnovská; letecký 

pohled [5] 

 

 

Veškeré pomocné řezivo potřebné k systémovému bednění monolitických konstrukcí 

bude dopravováno z WOODCOTE Stavebniny, stavebniny se nachází nedaleko 

realizované stavby, v ulici Vlastina v Brně (Dolní Liboc). Plánovaná trasa vede po vedlejší 

komunikaci na ulici Vlastina, která se napojí na ulici Evropská, z této ulice se obočí 

směrem k areálu, kde se nachází staveniště.  Řezivo bude dováženo vjezdem do areálu z 

ulice José Martího na staveniště, kde bude následně složeno hydraulickou rukou nebo 

věžovým jeřábem přímo z vozidla na skládku materiálu. 

 

 

Obrázek 13 - Odbočení vpravo z ul. U Prioru; reálný 

pohled [5] 

Obrázek 15 – Odbočení vpravo z ul. Drnovská; 

reálný pohled [5] 
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Adresa:   Vlastina 889/23, Praha 6 - Ruzyně 

Délka trasy:    2,0 km 

Doba cesty:   4 minut 

Vozidlo:   MAN TGA 26.363 6x4 s hydraulickou rukou PALFINGER 

Body zájmu trasy C:     č.1 – Odbočení vpravo na ulici Vlastina R= 14 m 

          

       

 
Obrázek 17 – Body zájmu trasy C [5] 

 

Bod zájmu č. 1: Pravé odbočení z vedlejší komunikace na ulici Vlastina. 

Poloměr směrového oblouku: 14 m. 

Poloměr otáčení vozidla MAN TGA 26.363 6x4: 13,8 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu 

vozidla. 
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Obrázek 19 – Odbočení vpravo na ulici Vlastina; letecký 

pohled [5] 

 

 

 

Betonová směs potřebná k výstavbě monolitických konstrukcí bude dopravována 

z betonárny Skanska Transbeton, s.r.o., která se nachází nedaleko kasáren Armády ČR 

na ulici U Prioru v Praze, v místní Ruzyně. Plánovaná trasa vede po ulici U Prioru, ze které 

se odbočí na ulici Drnovská, z této ulice se najede na ulici Evropská, z této ulice se odbočí 

směrem k areálu staveniště. Směs bude dovážena autodomíchávači vjezdem do areálu z 

ulice José Martího. Po této trase se na staveniště dopraví i autočerpadlo. 

 

Adresa:   U Prioru 938/6, Praha 6 – Ruzyně 

Délka trasy:    4,7 km 

Doba cesty:   8 minut 

Vozidlo:   MAN TGS 35.440 BB 8x4 mix SWING Stetter, 

          Putzmeister BSF 46-5.16H 

Body zájmu trasy D: Tato trasa je obdobná jako trasa B. Na trase se nacházejí stejné 

body jako u trasy B. Obrázky viz body zájmu trasy B. Poloměr otáčení vozidla MAN TGS 

35.440 BB 8x4 mix SWING Stetter: 11,2 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu vozidla. 

Poloměr otáčení vozidla Putzmeister BSF 46-5.16H: 15,5 m → Vyhoví, není bráněno 

průjezdu vozidla. 

 

Obrázek 18 - Odbočení vpravo na ulici Vlastina; reálný 

pohled [5] 

Obrázek 20 – Body zájmu trasy D [5] 



 

51 

 

 

 

 

Vrtná souprava bude na staveniště dopravena z technické základny firmy Zakládání 

staveb, a.s., která se nachází na ulici Dobronická, pomocí tahače MAN s podvalníkem 

GOLDHOFER. Bude se jednat o nadměrnou přepravu. Přeprava vrtné soupravy bude 

probíhat v brzkých ranních hodinách nebo večer, aby nedošlo k omezení provozu. 

Začátek plánované trasy vede po ulici Vídeňská - komunikace II. třídy č.603, ze které se 

napojí na dálnici D0 (tzv. Pražský okruh) ve směru na Plzeň, z dálnice se sjede na ulici 

Evropská, ze které se odbočí vpravo na ulici José Martího. Vrtná souprava bude 

dovezena do areálu vjezdem z ulice José Martího. 

 

Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů: 

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž 

rozměry nebo hmotnost přesahují míry stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy č. 

209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, je v České republice 

prováděno na základě § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, jednotlivými silničními správními úřady, kterými jsou podle § 40 

téhož zákona. 

 

Povolené rozměry vyhláškou Rozměry nadměrného vozidla 

Výška: 4,0m Výška: 4,35 m 

Šířka: 2,55 m Šířka: 3,0 m 

Délka soupravy: 16,5 m  Délka soupravy: 18,45 m  

Hmotnost: 48 t  Hmotnost: 76,9 t 
Tabulka 8 - Rozměry nadměrného vozidla 

Adresa:   Dobronická 1371, 148 00 Praha - Kunratice 

Délka trasy:    32,3 km 

Doba cesty:   28 minut 

Vozidlo:   MAN TGA 26.480 6x4 s podvalníkem  

     GOLDHOFER STZ VH8 96/80 A 

Body zájmu trasy E:      č.1 – Kruhový objezd na ulici Vídeňská R= 20 m  

       č.2 – Kruhový objezd na ulici Vídeňská R= 18 m 

       č.3 – Průjezdná výška ekoduktů Cholupice  H= 4,5 m 

       č.4 – Průjezdná výška Komořanského tunelu H= 4,5 m 

       č.5 – Průjezdná výška Lochkovského tunelu H= 4,5 m 
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MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel):  

nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 

 

 

 

 V zastoupení: 
Datum: ....................................... 
 
č. j.: ............................................. 

(vyplní žadatel) 

 

 

Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
 

          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisu, žádáme 

o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož 

rozměry nebo hmotnost přesahují míry stanovené vyhláškou č. 209/2018 

Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. 
 
Údaje o předmětu přepravy 
 

Náklad (druh, hmotnost): Vrtná souprava Soilmec SR-60 ................................................... 58 t 

Podvozek (typ, RZ, hmotnost): GOLDHOFER STZ-VP 285  ..................................................  9,7 t 

Tahač (typ, RZ, hmotnost): MAN TGA 26.480 6x4   ................................................... 9,2 t 

Souprava – celková délka: 14,5 m ..  ..........................  včetně postrku: 18,45  m 

max. šířka: 3,0 m 

max. výška: 4,35 m 

celková hmotnost: 67,7 t .........................  včetně postrku: 76,9 t 

zatížení jedn. náprav: 12 (při 80 km/h), 16 (při 25 km/h)  ....................................................  t 

rozvor náprav:1,51 (u podvalníku) .......................................................................................... m 

počet náprav/kol: 3+8 / 22 ks .................. min. poloměr otáčení: 16,75 m 

 

Požadovaný termín přepravy:  od 15.3.2021.............................. do 16.3.2021.......................................... 

Přeprava z: Dobronická 1371, 148 00 Praha - Kunratice okres Hlavní město Praha 
  
                 do: José Martího, 160 00 Praha 6 - Veleslavín  okres Hlavní město Praha 

 

Návrh přepravní trasy: Viz kapitola 2.4.1 Doprava vrtné soupravy – Trasa E 

(vyplní žadatel) 
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Poznámka:  

• Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, 

pokud žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy 

ani použít jiného způsobu přepravy, a že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek (ověřené 

statickým posouzením) umožní realizaci přepravy.  

• U vozidla (soupravy) nad 60 t k žádosti přiložte obrysový nákres vozidla (soupravy) s 

vyznačením všech rozměrů a umístění nákladu (formát A4). 

Doklady potřebné k vydání povolení 

• Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku vč. zplnomocnění (v případě, že žadatel není 

současně statutárním orgánem žadatele). 

• Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích 

(technický průkaz silničního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické 

osvědčení zvláštního vozidla nebo silničního vozidla). 

 

 
vyřizuje: ................................................... 
 
telefon: .....................................................                                              ........................................................... 
                                                                                                                  razítko a podpis žadatele 
e-mail: ..................................................... 
 

[6] 
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Obrázek 21 – Body zájmu trasy E [5] 

 

Bod zájmu č. 1: Kruhový objezd na ulici Vídeňská. 

Poloměr kruhového objezdu: 20 m. 

Poloměr otáčení soupravy: 16,75 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu soupravy. 

 

 
Obrázek 23 – Kruhový objezd na ulici Vídeňská; letecký 

pohled [5] 

 

Bod zájmu č. 2: Kruhový objezd na ulici Vídeňská. 

Poloměr kruhového objezdu: 18 m. 

Poloměr otáčení soupravy: 16,75 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu soupravy. 

 

 Obrázek 22 - Kruhový objezd na ulici Vídeňská; reálný 

pohled [5] 
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Obrázek 25 - Kruhový objezd na ulici Vídeňská; letecký 

pohled [5] 

 

Bod zájmu č. 3: Průjezdná výška ekoduktů Cholupice na dálnici D0. 

Průjezdná výška: 4,5 m. 

Výška soupravy: 4,35 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu soupravy. 

 

 
Obrázek 27 – Ekodukty Cholupice; letecký pohled [5] 

 

Bod zájmu č. 4: Průjezdná výška Komořanského tunelu na dálnici D0. 

Průjezdná výška: 4,5 m. 

Výška soupravy: 4,35 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu soupravy. 

 

Obrázek 24 - Kruhový objezd na ulici Vídeňská; reálný 

pohled [5] 

Obrázek 26 - Ekodukty Cholupice; reálný pohled [5] 
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Obrázek 29 - Komořanský tunel; letecký pohled [5] 

 

Bod zájmu č. 5: Průjezdná výška Lochkovského tunelu na dálnici D0. 

Průjezdná výška: 4,5 m. 

Výška soupravy: 4,35 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu soupravy. 

 

 
Obrázek 31 – Lochkovský tunel; letecký pohled [5] 

 

 

Věžový jeřáb bude dopravován z firmy KRANIMEX, spol. s.r.o., areál se nachází v místní 

části Praha – Kyje. Začátek plánované trasy vede po ulici Nedokončená, Českobrodská, 

Spojovací a Povltavská. Část trasy vede po městském okruhu přes Bubenečský tunel, 

následně po ulic Svatovítská, přes Vítězné náměstí směrem na Evropskou ulici, kde se 

odbočí k areálu, kde se nachází staveniště. Přesné údaje o přepravě jeřábu (rozměry, 

hmotnost) nebyly poskytnuty, nelze jednoznačně říct, zda se bude jednat o nadměrnou 

přepravu. Stacionární jeřáb bude dovezen na staveniště areálovým vjezdem, kde bude 

postaven pomocí autojeřábu na dané místo. 

 

Adresa:   Nedokončená 1638, Praha 14 - Kyje 

Délka trasy:    20 km 

Doba cesty:   41 minut 

Vozidlo:   MAN TGA 33.530 6x4 s podvalníkem GOLDHOFER 

 

Obrázek 28 - Komořanský tunel; reálný pohled [5] 

Obrázek 30 – Lochkovský tunel; reálný pohled [5] 
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Body zájmu trasy F:    

   č.1 – Průjezdná výška podjezdu na ulici Nedokončená H= 4,2 m  

   č.2 – Průjezdná výška Bubenečského tunelu H= 4,6 m 

  č.3 – Kruhový objezd na Vítězném náměstí R= 46 m 

    

 

 
Obrázek 32 – Body zájmu trasy F [5] 

 

 

Bod zájmu č. 1: Průjezdná výška podjezdu pod železniční tratí na ulici Nedokončená. 

Průjezdná výška: 4,2 m. 

Výška soupravy: < 4,0 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu soupravy. 

 
Obrázek 34 – Podjezd na ulici Nedokončená; letecký 

pohled [5] 

 

Bod zájmu č. 2: Průjezdná výška Bubenečského tunelu na městském okruhu. 

Průjezdná výška: 4,6 m. 

Výška soupravy: < 4,0 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu soupravy. 

 
Obrázek 33 -  Podjezd na ulici Nedokončená; reálný 

pohled [5] 
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Obrázek 36 – Bubenečský tunel; letecký pohled [5] 

 

Bod zájmu č. 3: Kruhový objezd, který se nachází na Vítězném náměstí. 

Poloměr kruhového objezdu: 46 m. 

Poloměr otáčení soupravy: 16,75 m → Vyhoví, není bráněno průjezdu soupravy. 

 

 
Obrázek 38 - Kruhový objezd na Vítězném náměstí; letecký 

pohled [5] 

 

 

  

 
Obrázek 35 – Kruhový objezd na Vítězném náměstí; 

reálný pohled [5] 

 
Obrázek 37 - Bubenečský tunel; reálný pohled [5] 
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  Součástí této diplomové práce je i zpracování časového a finančního plánu. 

Časový plán je graficky znázorněn ve výstupu a spolu s finančním plánem je rozdělen po 

stavebních a inženýrských objektech. Časový plán se zaměřuje na postup výstavby a 

dobu trvání výstavby. Doba výstavby objektu byla stanovena dle produktivity. Cena 

stavebních a inženýrských objektu byla stanovena dle propočtu podle aktuálních 

technickohospodářských ukazatelů (THU). Objekty, které nebylo možné zařadit do 

třídníku stavebních prací (JKSO), byla cena stanovena odborným odhadem.  Dva hlavní 

objekty jsou rozděleny do tří procesů stupně rozestavěnosti. 

 

Časový a finanční plán stavby – objektový byl vypracován v programu Microsoft Excel. 

Časový plán je zpracován jako řádkový harmonogram. Základní jednotkou časového 

plánu jsou týdny. Finanční plán je znázorněn jako dva grafy a finanční částkou 

v řádkovém harmonogramu. První graf v podobě histogramu znázorňuje celkové 

náklady v jednotlivých týdnech a druhý graf znázorňuje součtovou křivku nákladů. 

 

Časový a finanční plán stavby – objektový je zpracován v příloze č. 2 Časový a finanční 

plán stavby - objektový. 

 

Pomocná příloha pro tvorbu časového a finančního plánu byl propočet stavby dle THU, 

který je obsahem přílohy č. 12 Propočet stavby dle THU. 
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Údaje o stavbě 

Název stavby:  

"Praha 6 - Veleslavín, José Martího - novostavba garáží a administrativní budovy" 

 

Místo stavby:    Obec: Praha  

Část obce: Praha 6 

Katastrální území: Veleslavín 

Parcelní číslo: 302/113, 302/93, 338/5, 338/6, 299/106, 

                          299/219 

 

Charakter stavby: novostavba 

 

Účel stavby: 

    Polyfunkční objekt obsahující následující funkce: 

- Administrativu  

- Archiv 

- Prostory technického a provozního zázemí policejních 

útvarů 

- Garáže 

 

Předpokládané zahájení a dokončení stavby:  - zahájení:  únor 2021 

       - dokončení:  říjen 2022 

 

Údaje o stavebníkovi 

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra,  

                                              Sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3,170 34 

    Zastoupený: Ing. Miroslavem Hajným 

    ředitelem Správy logistického zabezpečení 

    Policejního prezidia České republiky 

IČO: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

- Generální projektant:   

Ateliér 99 s. r. o. 

      IČ: 02463245 

      Purkyňova71/99 

                   612 00 Brno 
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- Projektant částí dokumentace DPS: 

      A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o. 

IČO: 06242308 

Taussigova 3464/21 

615 00, Brno 

 

Technický popis realizovaných konstrukcí: 

- Založení: 

Založení objektu je vzhledem k danému geologickému profilu a úrovni zatížení 

navrženo hlubinné, na pilotách vetknutých do zdravého skalního podloží třídy R3, které 

se nachází dle IGP cca 7,0 m pod stávajícím terénem. V hlavě jsou piloty ukončeny 

železobetonovými hlavicemi, do kterých bude osazena navazující výztuž sloupů. Výška 

hlavic i obvodových základových pásů je navržena na 1000 mm. Pod štítovými a 

vnitřními ztužujícími stěnami (schodišťové jádro) je navržen železobetonový základový 

pas, který je dimenzovaný jako nosník podepřený pilotami. Do pasů bude rovněž 

osazena navazující výztuž stěn. Dojezd výtahu je navržen jako železobetonová jímka, 

která je zaizolována z vnějšího líce. Po obvodu je doplněn konstrukční základový pas 

vynášející obvodový plášť 1.NP. Pod železobetonovými základovými konstrukcemi je 

navržen podkladní beton o tl. 100 mm. 

 

- Svislé nosné konstrukce: 

Konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový monolitický sloupový 

skelet. Modulový systém je nepravidelný, moduly sloupů v podélném směru se pohybují 

od 6,0 do 8,0 m. V příčném směru tvoří konstrukční systém třítrakt s moduly 5,05; 7,6 a 

5,05 m. Sloupy jsou navrženy průřezu 300 x 600 mm. Kolem výtahové šachty je navržena 

ztužující železobetonová stěna tloušťky 200, ve štítech je sloupový systém doplněn 

železobetonovými stěnami tloušťky 250 mm.  

 

Nájezdová rampa - konstrukční systém je navržen jako železobetonový monolitický 

sloupový skelet. Moduly sloupů v podélném směru jsou v rastru 6,0 a 8,0 m. V příčném 

směru tvoří konstrukční systém dvoutrakt s moduly 6,4 a 7,55 m. Sloupy jsou navrženy 

průřezu 400 x 400 mm. 

 

- Vodorovné nosné konstrukce: 

  Garáže - stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky 

tloušťky minimálně 260 mm. Horní líc stropních desek je proveden ve spádu a před 

betonáží je nutno osadit systémové prvky pro odvodnění. Stropní desky jsou převážně 

lokálně podepřené sloupy. Po obvodě je doplněno ztužující žebro tvořící nadpraží otvorů 

a parapet. Stropní desky garáží budou opatřeny hrubozrnnou protiskluzovou stěrkou.  

 

  Nájezdová rampa – pojížděné desky rampy jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické desky tloušťky 260 mm. Stropní desky jsou podepřené příčnými a 

obvodovými průvlaky, které jsou vynášeny sloupy. Desky rampy budou opatřeny 

hrubozrnnou protiskluzovou stěrkou a budou do nich osazeny topné kabely pro jejich 
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temperování. Mezi rampou (garážemi) a administrativním objektem je ve 4.NP navržena 

komunikační lávka železobetonové konstrukce. Průřez lávky je tvaru H, kdy 

postranní zábradlí tvoří železobetonové nosníky vynášející lávku. 

 

- Schodiště a výtahy: 

V objektu je navržen jeden osobní výtah. Výtahová šachta je navržena 

železobetonová monolitická, s tloušťkou stěn 200 mm. Pozice závěsných ok a odvětrání 

bude upřesněna vybraným dodavatelem výtahové technologie. 

 

Výškové a prostorové řešení stavby: Hlubinné založení na pilotách vetknutých do 

zdravého skalního podloží třídy R3, které se nachází dle IGP cca 7,0 m pod stávajícím 

terénem. Horní hrana atiky objektu je výšce +11,20 m. 

Půdorys objektu je obdélníkového tvaru o rozměrech 62,80 m x 19,36 m. 

 

Technický popis realizovaných konstrukcí: 

- Založení: 

Založení objektu je vzhledem k danému geologickému profilu a úrovni zatížení 

navrženo hlubinné na pilotách vetknutých do zdravého skalního podloží třídy R3, které 

se nachází dle IGP cca 7,0 m pod stávajícím terénem. V hlavě jsou piloty ukončeny 

železobetonovými hlavicemi, do kterých bude osazena navazující výztuž sloupů. Výška 

hlavic i obvodových základových pasů je navržena na 1000 mm. Pod štítovými a 

vnitřními ztužujícími stěnami (schodišťové jádro) je navržen železobetonový základový 

pas, který je dimenzovaný jako nosník podepřený pilotami. Do pasů bude rovněž 

osazena navazující výztuž stěn. Dojezd výtahu je navržen jako železobetonová jímka, 

která je zaizolována z vnějšího líce. Po obvodu je doplněn konstrukční základový pas 

vynášející obvodový plášť 1.NP. Pod železobetonovými základovými konstrukcemi je 

navržen podkladní beton o tl. 100 mm. 

 

- Svislé nosné konstrukce: 

Konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový monolitický sloupový 

skelet. Modulový systém je nepravidelný, moduly sloupů v podélném směru se pohybují 

od 6,0 do 8,0 m. V příčném směru tvoří konstrukční systém třítrakt s moduly 5,0; 7,5 a 

5,0 m. Sloupy jsou navrženy průřezu 300 x 600 mm. Kolem schodišťového prostoru a 

výtahové šachty jsou navrženy ztužující železobetonové stěny tloušťky 200 a 300 mm, ve 

štítech je sloupový systém doplněn železobetonovými stěnami tloušťky 250 mm. 

 

- Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky o tl. 300 

mm (strop nad 1.NP), 280 mm (strop nad 2.NP a 3.NP) a tl. 240 mm (strop nad 4.NP). 

Stropní desky jsou převážně lokálně podepřené sloupy. Mezi modulovými osami 1-3 je 

stropní deska nad 1.NP vynechána a zastropení tohoto prostoru tvoří až stropní deska 

nad 2.NP. Nad většinou sloupů jsou u stropních desek nad 1.NP až 3.NP navrženy 

hlavice tloušťky 120 a 150 mm pod dolní líc, které tvoří zesílení desky proti protlačení. 

Půdorysně jsou hlavice navrženy o rozměrech 3,0x3,0 m, 3,5x3,5 m a 4,0x4,0 m. Po 

obvodě stropních desek je doplněno ztužující žebro tvořící nadpraží otvorů.  
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- Schodiště a výtahy: 

V objektu je navrženo jedno hlavní komunikační schodiště propojující všechna patra. 

Půdorysně je schodiště navrženo jako dvouramenné s mezipodestou. Konstrukčně je 

schodiště řešeno jako železobetonové monolitické. Schodišťová ramena jsou ukládána 

na mezipodesty a stropní desky. Mezipodesty jsou uloženy na železobetonových stěnách 

kolem schodišťového prostoru. Do stěn budou osazeny systémové prvky pro napojení 

výztuže podest. V objektu je navržen jeden osobní výtah. Výtahová šachta je navržena 

železobetonová monolitická, s tloušťkou stěn 200 a 300 mm. 

 

Výškové a prostorové řešení stavby: Hlubinné založení na pilotách vetknutých do 

zdravého skalního podloží třídy R3, které se nachází dle IGP cca 7,0 m pod stávajícím 

terénem. Horní hrana atiky objektu je výšce +15,65 m. 

Půdorys objektu je obdélníkového tvaru o rozměrech 63,3 m x 19,1 m. 

 

 

 

Členění etap: 

4.2.1 Přípravné a zemní práce 

• Přípravné práce 

• Výkopové práce 

• Zajištění výkopů a stavební jámy 

4.2.2  Hrubá spodní stavba 

• Základové konstrukce 

• Izolace spodní stavby 

4.2.3  Hrubá vrchní stavba 

• Nosné svislé zdivo 

• Nosné vodorovné konstrukce 

• Nosná konstrukce zastřešení 

• Schodiště, výtahové šachty 

• Nenosné konstrukce 

4.2.4  Zastřešení 

• Kompletní střešní plášť 

• Konečné či dočasné odvedení srážek 

4.2.5  Dokončovací práce 

• Vnitřní (rozvody instalací; suchá výstavby; úprava povrchů; zařizovací 

předměty) 

• Vnější (výplně otvorů; fasáda) 

 

 

Stručný popis 

 V rámci přípravy území dojde k demolici stávajících dvou objektů garáží, stanice 

PHM, dvou zemních betonových nádrží, stávajícího oplocení a IS-viz situace 

stávající a bourací práce. 
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V prostoru nově navržené administrativní budovy a garáží byla provedena 

inventarizace stávajících dřevin. Celkem bylo hodnoceno 35 inventarizačních 

položek, z toho 26 soliterních stromů, 1 soliterní keř a 8 skupin keřů nebo 

náletových dřevin. 

Dojde k odstranění stávajících zpevněných povrchů pro vytvoření nové vozovky, 

parkoviště, obou objektů a zelených ploch. Rozsah úpravy povrchů je vyznačen v 

koordinační situaci. 

Staveniště je relativně v rovině, proto bude rovina HTÚ totožná s plání vozovky. 

Od této pláně budou provedeny výkopy nebo případné násypy pro jednotlivé 

objekty. 

 

Výkaz výměr etapy 

• Kácení stromů od Ø 100 mm     11ks  

• Odstranění křovin a stromů do Ø 100 mm   113,8 m2 

• Odpojení IS       5 ks 

• Demolice objektů      14 000 m3  

• Odstranění stávajících zpevněných ploch   5 351 m2 

 

Připravenost staveniště  

Bourané objekty budou vyklizené a IS odpojené. Staveniště bude oploceno a na 

staveništi se osadí příslušné zázemí stavby potřebné pro danou etapu. Staveniště 

bude patřičně označeno informačními tabulkami.  

 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Rýpadlo 

• Nákladní automobil 

• Nakladač 

• Motorová pila 

 

Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

Uvedená pracovní četa bude vykonávat práci dle zadání a pod dozorem 

vedoucího čety a stavbyvedoucího za dodržení všech bezpečnostních opatření při 

práci. 

• Mistr (vedoucí čety) 

• Pracovníci 

• Pomocní pracovníci 

• Strojník rypadla 

• Strojník nakladače 

• Řidič nákladního automobilu 

 

Pracovní postup  

Provede se vykácení dřevin a odstranění náletů, křovin a jejich následná likvidace 

u ploch, které jsou vyznačené v situaci. Veškeré objekty se musí před samotnou 

demolicí vyklidit. Následně se odpojí a zaslepí inženýrské sítě. U objektů určených 

k odstranění dojde k demolici. Suť vzniklá při demolici objektů bude dopravena a 

uložena na skládku. Po demolici objektů a odstranění zpevněných ploch se 
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provedou hrubé terénní úpravy. Vzniklá zemina z HTÚ bude odvezena a uložena 

na skládku. 

 

Kontrola kvality 

• Kontrola vykácení a vyčištění staveniště od dřevin 

• Kontrola demolice objektů 

• Kontrola rozměru a výšek výkopových zemních prací 

 

 

Stručný popis  

Objekt bude založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Piloty po obvodu 

budou spřaženy pomocí základových pásů ze železobetonu. Základové pásy 

budou provedeny i pod vnitřní nosné konstrukce. 

V rámci základových konstrukcí objektů bude provedena podkladní betonová 

vrstva vyztužená kari sítí v tloušťce 150 mm, na kterou bude následně provedena 

hydroizolace spodní stavby z PVC fólií. 

 

V rámci této etapy bude provedeno přesné výškové a polohové vytyčení stavby 

geodetem. Následně dojde k barevnému označení polohy základových 

konstrukcí. 

 

Výkaz výměr etapy 

• Počet pilot        63 ks 

• Délka základových pásů       305 m 

• Plocha podkladního betonu a hydroizolace    1 216 m2 

• Beton základových konstrukcí     340 m3 

• Bednění základových konstrukcí     780 m2 

• Štěrkový polštář       415 m3 

• Výztuž základových konstrukcí     23 t 

 

Připravenost staveniště 

Dokončenost předchozí etapy přípravné a zemní práce. Staveniště bude oploceno 

a na staveništi se osadí příslušné zázemí stavby pro danou etapu. 

 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Vrtaná souprava 

• Rýpadlo 

• Nakladač 

• Nákladní automobil 

• Autodomíchávač 

• Autočerpadlo 

• Ponorný vibrátor 

• Invertorová svářečka 

• Vibrační lať 

• Bednění 
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• Totální stanice + GNSS přímač 

• Svařovací automat 

 

Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

• Mistr (vedoucí čety) 

• Železáři 

• Tesaři 

• Betonáři 

• Pracovníci 

• Pomocní pracovníci 

• Strojník vrtné soupravy 

• Strojník rýpadla 

• Strojník nakladače 

• Řidič/strojník autodomíchávače 

• Řidič/strojník autočerpadla 

• Řidič nákladního automobilu 

• Geodet 

 

Pracovní postup  

V prvním kroku dojde k přesnému výškovému a polohovému vytyčení 

základových konstrukcí objektu. Pomocí vrtné soupravy se vyhloubí piloty, do 

kterých se osadí výztuž a provede se betonáž. Následně se vykopou základové 

pásy a hlavice pilot. Zhotoví se železobetonové základové pásy a hlavice pilot. Po 

odstranění bednění základových konstrukcí dojde k zásypu základů a podsypu 

pod základovou podkladní betonovou vrstvu ze štěrkodrti. Tato vrstva bude dle 

předepsaných údajů zhutněna. Základová podkladní betonová vrstva bude 

bedněna, armována a vybetonována v požadované rovinatosti. Provede 

se hydroizolace spodní stavby z PVC fólií.  

 

 

Kontrola kvality 

• Kontrola dokončenosti předchozí etapy 

• Kontrola provedení pilot (umístění, hloubka vrtu, výztuž, betonáž) 

• Kontrola základových pásů (umístění, výztuž, betonáž) 

• Kontrola stěrkového podsypu (tloušťka, zhutnění) 

• Kontrola provedení podkladní betonové vrstvy (rovinatost) 

• Kontrola hydroizolace z PVC fólii  

 

 

Připravenost staveniště 

Dokončenost předchozí etapy hrubá spodní stavba. Staveniště bude oploceno a 

na staveništi se osadí příslušné zázemí stavby pro danou etapu. Na staveništi 

bude nainstalovaný a zprovozněný stacionární věžový jeřáb. 
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a) Svislé nosné konstrukce 

Stručný popis  

Nosnou konstrukci administrativně provozního objektu tvoří železobetonový 

skelet, doplněný o ztužující železobetonové stěny.  

 

Výkaz výměr 

• Beton zdí      230 m3 

• Beton sloupů      85 m3 

• Plocha bednění zdí     1890 m2 

• Plocha bednění sloupů    845 m2 

• Výztuž zdí      22 t 

• Výztuž sloupů     20 t 

 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Stacionární věžový jeřáb 

• Autodomíchávač 

• Bádie 

• Ponorný vibrátor 

• Invertorová svářečka 

• Bednění  

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Pomocné lešení 

 

Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

• Mistr (vedoucí čety) 

• Železáři 

• Tesaři 

• Betonáři 

• Pracovníci 

• Pomocní pracovníci 

• Řidič/strojník autodomíchavače 

• Jeřábník 

• Řidič nákladního automobilu 

 

Pracovní postup 

Výztuž svislých konstrukcí bude vyvázaná dle příslušných armovacích výkresů 

(výrobní dokumentace). Po vyvázání výztuže budou tyto konstrukce zabedněny 

do požadovaného tvaru. Následně dojde k betonáži za dostačeného zhutnění 

betonové směsi. Po uplynutí technologické přestávky bude bednění odstraněno a 

očištěno, aby mohlo být opakovaně použito.  

 

Kontrola kvality 

• Kontrola dokončenosti předchozí etapy 

• Kontrola výztuž 

• Kontrola bednění 

• Kontrola během betonáže 
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• Kontrola provedených nosných konstrukcí (rovinatost, svislost, 

pohledovost) 

 

b) Vodorovné konstrukce 

Stručný popis 

Stropní konstrukce tvoří železobetonová stropní deska. Tyto stropní desky jsou 

podporovány po obvodu nosníky, které jsou uloženy na sloupy/stěny. V místě 

hlavy sloupu jsou sloupy doplněny o hlavice. Hlavice budou provedeny v rámci 

stropní konstrukce. Nosnou konstrukcí zastřešení objektu je železobetonová 

stropní deska nad 4. NP. 

 

Výkaz výměr 

• Beton stropních konstrukcí    1248 m3 

• Beton nosníků     134 m3 

• Plocha bednění     5700 m2 

• Výztuž       204 t 

 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Stacionární věžový jeřáb 

• Autodomíchávač 

• Autočerpadlo 

• Bádie 

• Ponorný vibrátor 

• Vibrační lať 

• Invertorová svářečka 

• Bednění  

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Pomocné lešení 

 

Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

• Mistr (vedoucí čety) 

• Železáři 

• Tesaři 

• Betonáři 

• Pracovníci 

• Pomocní pracovníci 

• Řidič/strojník autodomíchavače 

• Řidič/strojník autočerpadla 

• Jeřábník 

• Řidič nákladního automobilu 

 

Pracovní postup 

Provede se bednění a vyztužení nosníků. V dalším kroku se provede bednění 

stropní desky, která bude v následujícím kroku vyztužena. Stropní konstrukce 

budou v několika záběrech vybetonovány za dostatečného zhutnění betonové 

směsi. Po uplynutí technologické přestávky se může konstrukce částečně 
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odbednit. Po dosažení předepsané pevnosti betonu se stropní konstrukce 

kompletně odbední. 

 

Kontrola kvality 

• Kontrola dokončenosti předchozího procesu 

• Kontrola bednění 

• Kontrola výztuže 

• Kontrola během betonáže 

• Kontrola provedených železobetonových stropních konstrukcí (rovinatost, 

pohledovost) 

 

c) Příčky a výplňové zdivo 

Stručný popis 

Nosná konstrukce skeletu je doplněna o výplňové keramické zdivo. Část dělících 

konstrukcí tvoří zděné keramické příčky. V místě otvorů jsou použity 

prefabrikované systémové překlady. 

 

Výkaz výměr 

• Keramické zdivo tl. 300 mm   19 m2 

• Keramické zdivo tl. 250 mm   1 400 m2 

• Keramické zdivo tl. 200 mm   80 m2 

• Keramické zdivo tl. 150 mm    2 617 m2 

• Keramické zdivo tl. 100 mm    182 m2 

 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Stacionární věžový jeřáb 

• Míchadlo, míchačka 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Pomocné lešení 

 

Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

• Mistr (vedoucí čety) 

• Pracovníci 

• Pomocní pracovníci 

• Jeřábník 

• Řidič nákladního automobilu 

 

Pracovní postup 

Výplňové zdivo a dělící konstrukce se budou provádět až po 

kompletním/částečném odstranění podpěrné konstrukce bednění stropní 

konstrukce nad realizovaným nadzemním podlažím. Keramické zdivo bude 

zakládáno na asfaltový pásek a ukončení zdiva pod stropní konstrukcí bude 

vyplněno montážní pěnou. Zdivo bude kotveno v každé druhé vrstvě 

k monolitickým železobetonovým konstrukcím pomocí systémových spon. Mezi 

zdivo a sloup bude vložen dilatační pás.  
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Kontrola kvality 

• Kontrola dokončenosti předchozího procesu 

• Kontrola umístění, vazby, tloušťky zděné konstrukce 

• Kontrola kotvení zděných konstrukcí 

• Kontrola otvorů v konstrukci, osazení překladů 

• Kontrola provedené zděné konstrukce (svislost) 

 

d) Schodiště a výtah 

Stručný popis 

V objektu se nachází jedno hlavní dvouramenné schodiště s mezipodestou. 

Schodiště je z materiálového hlediska železobetonové. K objektu je připojené 

jedno venkovní ocelové únikové schodiště. Objekt je doplněn o jeden osobní 

výtah, který je instalovaný v železobetonové výtahové šachtě. 

 

Výkaz výměr 

• Beton schodišťové konstrukce    9 m3 

• Výztuž      1,4 t 

• Počet výtahů v objektu    1 ks 

• Únikové schodiště     8,5 t  

 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Stacionární věžový jeřáb 

• Autodomíchávač 

• Bádie 

• Ponorný vibrátor 

• Invertorová svářečka 

• Bednění  

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

• Pomocné lešení 

 

Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

• Mistr (vedoucí čety) 

• Železáři 

• Tesaři 

• Betonáři 

• Pracovníci 

• Pomocní pracovníci 

• Řidič/strojník autodomíchavače 

• Jeřábník 

• Řidič nákladního automobilu 

 

Pracovní postup 

Konstrukce schodiště se v daném podlaží začne provádět až po odstranění 

bednění stropní konstrukce nad tímto podlažím. Schodiště, včetně podesty, se 

vybední v požadovaném tvaru, zhotoví se výztuž podle dokumentace. 

V následujícím kroku se provede betonáž. Po dosažení předepsané pevnosti 
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betonu se konstrukce schodiště může odbednit.  

Výtah a veškeré příslušenství výtahu se bude montovat do výtahové šachty až 

v rámci dokončovacích prací. Montáž únikového schodiště proběhne po částech 

během dokončovacích prací. 

 

Kontrola kvality 

• Kontrola dokončenosti předchozích procesů 

• Kontrola bednění 

• Kontrola výztuže 

• Kontrola během betonáže 

• kontrola provedených schodišťových konstrukcí (tvar, rovinatost, 

pohledovost) 

• Kontrola montáže výtahu a jeho příslušenství 

• Kontrola montáže únikového schodiště 

 

 

Stručný popis 

 Střešní plášť u administrativní budovy tvoří plochá střešní konstrukce s klasickým 

pořadím vrstev. Hydroizolace střešního pláště je tvořena PVC fólií 

s nakašírovanou separační vrstvou. Souvrství tepelné izolace na bázi minerální 

plsti vytváří tepelně izolační vrstvu a spádovou vrstvu pomocí spádových klínů. 

Atiku budovy tvoří železobetonová stěna tl. 250 mm a výšky 750 mm. Atika je 

spřažena s vodorovnou železobetonovou stropní deskou. 

 

Výkaz výměr etapy 

• Plocha zastření administrativně provozní budovy  1217 m2 

 

Připravenost staveniště 

Dokončenost předchozí etapy hrubé vrchní stavby. Staveniště bude oploceno a 

na staveništi se osadí příslušné zázemí stavby pro danou etapu. Na staveništi 

bude nainstalovaný stacionární jeřáb. 

 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Stacionární jeřáb 

• Autodomíchávač 

• Bádie 

• Ponorný vibrátor 

• Bednění 

• Invertorová svářečka 

• Svařovací automat 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

 

Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

• Mistr (vedoucí čety) 

• Pracovníci 

• Pomocní pracovníci 
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• Řidič/strojník autodomíchávače 

• Jeřábník 

• Řidič nákladního automobilu 

 

Pracovní postup 

Po vyhotovení železobetonové stropní desky se na povrchu této stropní desky 

provede parotěsná vrstva z PE fólie. Prostupy přes střešní konstrukci budou 

zatěsněny systémovými prvky. Vyskládá se tepelná izolace z izolačních desek, na 

které se budou klást spádové klíny z minerální plsti. Tepelná izolace bude 

mechanicky přikotvena k nosné konstrukci. Počet kotev v rohové zóně 9ks/m2, 

v okrajové zóně 6ks/m2 a ve středové zóně 3ks/m2. Na tepelnou izolaci se položí 

hydroizolační střešní vrstva z PVC fólie tl. 1,5 mm s nakašírovanou separační 

vrstvou. Tato vrstva bude mechanicky kotvena k nosné konstrukci a vzájemně 

svařována pomocí horkého vzduchu. Po dokončení a zapravení všech detailů se 

provede zátopová zkouška střechy.  

 

Kontrola kvality 

• Kontrola dokončenosti předchozí etapy 

• Kontrola provedení železobetonových stropních desek (bednění, výztuž, 

prostupy, rovinatost, betonáž) 

• Kontrola provedení parotěsné vrstvy 

• Kontrola provedení souvrství tepelné izolace (tloušťka, spád, kotvení) 

• Kontrola provedení hydroizolační vrstvy (těsnost, kotvení) 

 

 

Stručný popis 

Dojde k montáži výplní otvorů, aby se docílilo uzavření objektu hrubé stavby. 

Následně budou instalovány veškeré vnitřní technické rozvody (elektro, voda, 

vytápění, VZT) a technologie, která je součástí objektu. V rámci dokončovacích 

prací budou provedeny podlahové konstrukce, povrchové úpravy konstrukcí, 

montáž sádrokartonových příček a podhledů, montáž skleněných příček. Vnější 

úpravou u objektu bude provedení zateplení a fasády objektu. Obvodový 

provětrávaný plášť budovy je tvořen z více druhů skladeb a materiálů (plášť 

z hliníkových lamel, plášť z neprůhledného skleněného obkladu, plášť 

z betonových panelů).  

 

Výkaz výměr etapy   

• SDK příčky      250 m2 

• Podhledy      2 550 m2 

• Vnitřní omítky     9 508 m2 

• Obvodový plášť     1 550 m2 

 

Připravenost staveniště 

Dokončenost předchozí etapy zastřešení. Staveniště bude oploceno a na 

staveništi se osadí příslušné zázemí stavby pro danou etapu. K objektu bude 

nainstalovaný a zprovozněný stavební výtah přes všechna podlaží. Během 
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dokončovacích prací bude kolem celého objektu postaveno lešení, aby mohlo 

dojít k provedení zateplení obvodového pláště objektu. 

 

Stroje, mechanismy, nástroje 

• Stavební výtah 

• Montážní plošina 

• Silo a omítací zařízení 

• Nákladní automobil 

• Lešení 

 

Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

• Mistr (vedoucí čety) 

• Pracovníci 

• Pomocní pracovníci 

• Řidič nákladního automobilu 

 

Pracovní postup 

Budou namontovány veškeré okenní a dveřní výplně otvoru, včetně vrat. 

Následně se nainstalují veškeré vnitřní rozvody a jejich příslušenství. Provedou se 

kompletně vnitřní povrchové úpravy (omítky, obklady, stěrky). Zhotoví se 

podlahové konstrukce po roznášecí vrstvu. Namontují se SDK a skleněné příčky → 

Dalším krokem bude montáž SDK podhledu. Ke konci dokončovacích prací se 

provedou finální nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí, dojde k výmalbě vnitřních 
omítek a osazení technologie a zařizovacích předmětů. Během vnitřních 

dokončovacích pracích bude v exteriéru objektu probíhat montáž zateplení a pláště 

objektu. Po ukončení dokončovacích prací bude objekt kompletně vyklizen a 

uklizen. 

 

Kontrola kvality 

• Kontrola dokončenosti předchozí etapy 

• Kontrola funkčnosti a těsnosti výplní otvorů 

• Kontrola rovinnosti, skladby konstrukcí, spárořezu  

• Vizuální kontrola konstrukcí 

• Kontrola provedení zateplení a fasády  

 

 
Staveniště bude kompletně oploceno mobilním oplocením dle značení v situačním 

výkrese, tudíž bude bráněno vstupu třetích osob na staveniště. V areálu staveniště je 

zakázáno volný pohyb veřejnosti. 

 

Veškeré osoby (zejména pracovníci), které budou oprávněny k pohybu na staveništi, 

musí být řádně seznámeny s právními předpisy a musí být důkladně proškoleny. 

Hlavní stavbyvedoucí provede školení a vyhotoví protokol o uskutečnění školení a 

každá proškolená osoba stvrdí svým podpisem účast na školení a své zaškolení. 

Hlavní stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku o tomto proškolení. 
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Během výstavby je každá osoba povinná se řídit platnými právními předpisy a 

vyhláškami z hlediska ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce.  

Každá osoba na staveništi je povinna používat své osobní ochranné pracovní 

pomůcky (OOPP).  Na staveništi budou umístěny tabule se značkami, které upozorní 

na možný vznik nebezpečí, rizik a nutnost použití OOPP.   

Plán BOZP je zpracován v kapitole č. 11 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Základní legislativní předpisy, které musí být dodržovány pro zajištění bezpečnosti 

při práci a ochraně zdraví při práci: 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. včetně novely č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších 

      podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. včetně novely č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 

Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a 

do hloubky. 

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. včetně novely č. 41/2020 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. 

 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. včetně novely č. 170/2014 Sb., o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. včetně novely č. 323/2017 Sb., o technických požadavcích na 

stavby. 

 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. 

 

 

 

Možná rizika 

• Pád pracovníka z výšky nebo do jámy 

• Úmrtí/poranění osoby při manipulaci se strojem přejetím, přimáčknutím 
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• Zachycení oděvu pracovníka nebo zranění osoby při činnosti s pohyblivými 

částmi stroje 

• Pád předmětu a ohrožení pracovníka na zdraví 

• Uklouznutí pracovníka 

 

Bezpečnostní opatření 

• Používání bezpečnostních prostředků pro zajištění pracovníka, zajištění výkopu 

(zábradlí) 

• Zákaz vstupu osob do nebezpečného pásma stroje (dosah stroje), vstup do 

tohoto pásma jen po předchozí domluvě se strojníkem 

• Nevstupovat do prostoru, kde je riziko pádu předmětu. Nosit OOPP. 

• Čištění a údržba komunikací, správná pracovní obuv 

• Omezení pohybu pracovníka po komunikaci pro vozidla 

 

 

Možná rizika 

• Pád pracovníka z výšky nebo do jámy 

• Úmrtí/poranění osoby při manipulaci se strojem přejetím, přimáčknutím 

• Zachycení oděvu pracovníka nebo zranění osoby při činnosti s pohyblivými 

částmi stroje 

• Pořezání  

• Popálení  

 

Bezpečnostní opatření 

• Používání bezpečnostních prostředků pro zajištění pracovníka, zajištění výkopu 

(zábradlí) 

• Zákaz vstupu osob do nebezpečného pásma stroje (dosah stroje), vstup do 

tohoto pásma jen po předchozí domluvě se strojníkem 

• Používání OOPP 

• Správné zacházení se stroji/zařízeními dle jejich návodů 

• Dodržovat schválené technické postupy při provádění 

 

Možná rizika 

• Pád pracovníka z výšky  

• Úmrtí/poranění osoby při manipulaci se strojem přejetím, přimáčknutím 

• Zachycení oděvu pracovníka nebo zranění osoby při činnosti s pohyblivými 

částmi stroje 

• Pořezání  

• Popálení  

• Pád předmětu a ohrožení pracovníka na zdraví 

 

 

Bezpečnostní opatření 

• Používání bezpečnostních prostředků pro zajištění pracovníka 
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• Zákaz vstupu osob do nebezpečného pásma stroje (dosah stroje), vstup do 

tohoto pásma jen po předchozí domluvě se strojníkem 

• Nevstupovat do prostoru, kde je riziko pádu předmětu. Nosit OOPP (helmu, 

reflexní vestu) 

• Správné zacházení se stroji/zařízeními dle jejich návodů 

• Dodržovat schválené technické postupy při provádění 

 

 

 

Možná rizika 

• Pád pracovníka z výšky  

• Pořezání  

• Popálení  

• Uklouznutí pracovníka 

• Pád předmětu a ohrožení pracovníka na zdraví 

 

 

Bezpečnostní opatření 

• Správné zacházení se stroji/zařízeními dle jejich návodů 

• Dodržovat schválené technické postupy při provádění 

• Používání bezpečnostních prostředků pro zajištění pracovníka 

• Čištění a údržba komunikací, správná pracovní obuv 

• Používání OOPP 

• Nevstupovat do prostoru, kde je riziko pádu předmětu. Nosit OOPP (helmu, 

reflexní vestu) 

 

 

Možná rizika 

• Pád pracovníka z výšky  

• Uklouznutí pracovníka 

• Pád předmětu a ohrožení pracovníka na zdraví 

• Poleptání kůže 

• Zasažení očí cizím předmětem (omítka) 

 

Bezpečnostní opatření 

• Dodržovat schválené technické postupy při provádění 

• Používání bezpečnostních prostředků pro zajištění pracovníka 

• Čištění a údržba komunikací, vhodná pracovní obuv 

• Používání OOPP 

• Nevstupovat do prostoru, kde je riziko pádu předmětu. Nosit OOPP (helmu, 

reflexní vestu) 
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  Samotná realizace objektu nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí. Při 

provádění stavební činnosti je snahou minimalizovat její vliv na životní prostředí. 

Zejména se jedná o hlučnost, prašnost a znečištění prostředí. Mechanizace, která je při 

výstavbě použita, musí být v dobrém technickém stavu. Mechanizace, která je 

znečištěná, musí být před opuštěním staveniště očištěna. Stavební stroje by měly být 

odstaveny na příslušných zpevněných plochách. Hlučné práce na stavbě budou 

omezeny časovými limity. Odpady se budou třídit dle druhu na předem určené místo. 

Vzniklé odpady budou odváženy v pravidelných intervalech a likvidovány dle předpisů. 

 

Během výstavby budou dodržovány následující právní předpisy z oblasti ochrany 

životního prostředí: 

 

Ochrana životního prostředí 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v aktuálním znění 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním 

znění 

• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v 

aktuálním znění 

• Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, v aktuálním 

znění 

 

Ochrana ovzduší 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění 

 

Hluk 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v aktuálním znění 

 

Ochrana vod 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v aktuálním znění  

  

Odpadové hospodářství 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v aktuálním znění  

• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v aktuálním znění 

 

 

Číslo 

odpadu 

Název odpadu Klasifikace 

odpadu 

Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírový obal Ostatní Recyklace 

15 01 02 Plastový obal Ostatní Recyklace 

15 01 03 Dřevěný obal Ostatní Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly  Ostatní Spalovna 
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15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné  

Nebezpečné Spalovna 

17 01 01 Beton  Ostatní Recyklace 

17 01 02 Cihly Ostatní Recyklace 

17 02 01 Dřevo Ostatní Recyklace 

17 02 02 Sklo Ostatní  

17 01 03 Plasty  Ostatní Recyklace 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet  Ostatní Spalovna 

17 04 05 Železo a ocel  Ostatní Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 Ostatní Skládka 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 

17 06 01 a 17 06 03  

Ostatní Skládka 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 17 08 01  

Ostatní Recyklace 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady 

(včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky  

Nebezpečné Spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03  

Ostatní Skládka 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad Ostatní Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad Ostatní Skládka 

20 02 02 Zemina a kameny Ostatní Recyklace 
Tabulka 9 - Předpokládané odpady z výstavby 
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  Hlavními objekty stavby jsou objekty SO 01 – Garáže a rampa, SO 02 – 

Administrativně provozní budova. Objekty mají jednoduchý kubický tvar s 3 - 4 podlažími 

a jsou vzájemně propojeny rampou, která se nachází mezi objekty. U obou objektů se 

nevyskytuje podzemní podlaží tzv. suterén. Stavba je určena k následujícím funkcím: 

administrativa, archiv, prostory technického a provozního zázemí policejních útvarů, 

garáže. Objekty jsou umístěny v jihozápadním cípu vymezeného areálu. 

  Objekt garáží a rampy je rozdělen na tří nadzemní podlaží a pojízdnou střechu. 

Vjezd do každého podlaží je zajištěn z podestové rampy. 

  Objekt administrativně provozní budovy má 4 nadzemní podlaží. Tyto podlaží 

jsou rozděleny dle funkce oddělení. Zastřešení budovy je řešeno plochou střechou s PVC 

folií.  

 

 
  Staveniště se nachází na parcelách investora 302/113, 302/93, 338/5, 338/6, 

299/106, 299/219 v katastrálním území Veleslavín. Pozemky staveniště se nacházejí 

v uzavřeném areálu Ministerstva vnitra pod správou Zařízení služeb. Celková plocha 

staveniště činí 8 255 m2.  Staveniště je mírně svažité, až skoro rovinaté. Na pozemku se 

nacházejí objekty určené k demolici a inženýrské sítě k odstranění/zaslepení. Odstranění 

těchto objektů je řešeno samostatně v přípravných pracích před samotnou realizací 

stavby. Na pozemku se provedla inventarizace dřevin. Ke kácení jsou navržené dřeviny, 

které kolidují s realizací nových objektů.  

 

 
  Mimostaveništní doprava bude probíhat po silnicích I., II., III. třídy, po dálnici D0 a 

D7 a po místních komunikacích. Vjezd na staveniště se nachází z ulice José Martího přes 

areál Ministerstva vnitra pod správou Zařízení služeb.  

  Mimostaveništní doprava zahrnuje dopravu zdrojů, potřebných během realizace. 

Pracovníci se na stavbu budou dopravovat osobními automobily, které budou moci 

odstavit v areálu na místě k tomu určeném, nebo MHD na zastávku Nad Džbánem. 

Materiálové zdroje budou na staveniště dopravovány pomocí nákladních vozidel, 

drobnější materiál pomocí osobní dodávky. Stroje se na staveniště dopraví po vlastní 

ose. Stroje, které se nemohou dopravit po vlastní ose, budou pomocí specifikované 

mechanizace dopraveny na stavbu. 

  Dopravní mechanizace je podrobněji zpracována a specifikována v kapitole č. 6 

Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. Návrh tras mimostaveništní dopravy je 

podrobněji popsán v kapitole č. 2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy 

dopravních tras. Vozidla, která opouští staveniště, musí být řádně očištěna, aby 

nedocházelo ke znečišťování přilehlých veřejných komunikací. Čistění vozidel bude 

probíhat v čistícím centru pro vozidla, které je součástí zařízení staveniště. Během 

výstavby nebude provoz v areálu nebo v ulici José Martího nijak omezen. 
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Horizontální doprava 

  Vodorovná staveništní doprava bude probíhat po zpevněných plochách tvořené 

hutněným betonovým recyklátem. Horizontální dopravu materiálu bude zajišťovat daná 

strojní sestava. Strojní sestava je popsána v kapitole č. 6. Návrh hlavních stavebních 

strojů a mechanismů. Odvoz kontejnerů s odpadem z realizace stavby, tříděného a 

komunálního odpadu ze staveniště bude zajištěno pomocí firmy k tomu určené. 

 

Vertikální doprava 

  Vertikální dopravu na staveništi bude především zajišťovat stacionární věžový 

jeřáb, stavební výtah a nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou. Svislou dopravu 

čerstvé betonové směsi bude zajišťovat autočerpadlo Putzmeister.  Montáž zařízení 

staveniště, stavebního výtahu a stacionárního jeřábu si zajistí dodavatelská firma 

pomocí autojeřábu. 

 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro potřebu stavby je nutné vybudovat staveništní přípojku splaškové kanalizace, 

vody a elektrické energie. Přípojky budou vybudovány a dimenzovány na základě 

velikosti potřeby stavební činnosti.  

  

Spotřeba vody: 

 Pro výpočet potřebné dimenze vodovodního připojení pro zařízení staveniště se 

provedl výpočet při teoretickém maximálním odběru vody. Situace maximálního 

odběru vody se předpokládá během betonáže a následném ošetřování stropní 

konstrukce objektu. Množství vody je stanoveno pro provozní účely, sociální a 

hygienické.  

 

Využití vody pro MJ Počet MJ 
Spotřeba vody dle 

normy [l] 

Potřebné 

množství vody [l] 

P1 – voda pro provozní účely 

Ošetření betonu  m3 355 20 7 100 

Umývání pracovních 

strojů a mechanizace  

ks 2 200 400 

P2 – voda pro technologické účely 

Očistění nářadí a 

pomůcek 

Odhad potřebného množství vody po 

betonáži 

200 

P3 – voda pro hygienické a sociální účely 

Hygiena  os 7 30 210 

Sprchování os 2 45 90 
Tabulka 10 - Spotřeba vody 
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Výpočet spotřeby vody: 

Qn=1,2 ∗
∑𝑃𝑛∗𝑘𝑛

𝑡∗3600
=1,2 ∗

𝑃1∗1,6+𝑃2∗2,0+𝑃3∗2,7

8∗3600
  [l/s] 

 

Qn=1,2 ∗
7500∗1,6+200∗2,0+300∗2,7

8∗3600
=0,550 l/s 

 

Qn … sekundová spotřeba vody 

Pn … spotřeba vody za časovou jednotku  

P1 … spotřeba vody pro provozní účely 

P2 … spotřeba vody pro technologické účely 

P3 … spotřeba vody pro hygienické a sociální účely 

kn … koeficient nerovnosti  

     (1,6 – pro provozní účely, 2,0 – pro technologické účely, 2,7 – pro hygienické a 

sociální účely) 

t … doba odběru v časových jednotkách (směna 8 h) 

 

  Ve výpočtu je množství vody zvětšeno o 20 % na ztráty v rozvodném potrubí a na 

ostatní malé spotřeby vody. Maximální vypočtená spotřeba vody je 0,550 l/s. Dle 

dimenze potrubí se navrhla jmenovitá světlost potrubí na 25 mm. Dimenze 

vodovodního potrubí pro zařízení staveniště bude DN 25. 

  Požární voda bude v případě požáru během výstavby odebírána z podzemního 

hydrantu, který se nachází na východní straně od výjezdu v areálové komunikaci ve 

vzdálenosti 50 m od staveniště. 

 

Spotřeba elektrické energie: 

 Výpočet potřebného příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště a 

staveništní provoz se uvažuje za situace souběžné práce, kdy je připojeno maximum 

strojů, zařízení a nářadí k elektrické síti. Tato situace se předpokládá během bednění 

a vyvazování betonářské výztuže. 

 

Stavební stroje 

Stavební stroj Počet [ks] Jmenovitý příkon 

[kW] 

Celkový příkon 

[kW] 

Stacionární jeřáb 1 58,0 58,0 

Čistící centrum pro vozidla 1 16,0 16,0 

Svářecí konvektor 2 6,7 13,4 

Úhlová bruska 2 1,7 3,4 

Kombinované kladivo 2 1,1 2,2 

Kotoučová pila 2 1,6 3,2 

P1 – Instalovaný příkon stavebních strojů 96,2 
        Tabulka 11 - Spotřeba el. energie stavební stroje 
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Spotřebiče na staveništi 

Stavební stroj Počet [ks] Jmenovitý příkon 

[kW] 

Celkový příkon 

[kW] 

Lednice 2 0,1 0,2 

Mikrovlnná trouba 2 1,5 3,0 

Varná konvice 2 1,0 2,0 

Kávovar 1 1,4 1,4 

Počítač 2 0,85 1,7 

P1 – Instalovaný příkon spotřebičů na staveništi 8,3 
         Tabulka 12 - Spotřeba el. energie spotřebiče na staveništi 

Vnitřní osvětlení 

Prostor Počet 

[ks] 

Plocha [m2] Příkon [kW/m2] Celkový 

příkon [kW] 

Kancelář 2 14,77 0,013 0,384 

Šatna 4 14,77 0,006 0,177 

Sanitární kontejner 1 14,77 0,006 0,089 

P2 – Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 0,65 
       Tabulka 13 - Spotřeba el. energie vnitřní osvětlení 

 

Výpočet maximálního příkonu: 

S=1,1 ∗ √(𝛽1 ∗ 𝑃1 + 𝛽2 ∗ 𝑃2 + 𝛽3 ∗ 𝑃3)2 + (𝛽1 ∗ 𝑃1 ∗ tan 𝜑1 + 𝛽2 ∗ 𝑃2 ∗ tan 𝜑2 + 𝛽3 ∗ 𝑃3 ∗ tan 𝜑3)2 

S=1,1 ∗ √(0,5 ∗ (96,2 + 8,3) + 0,8 ∗ 0,65)2 + (0,7 ∗ (96,2 + 8,3))2 

S=99,22 kW 

 

S… zdánlivý příkon 

1,1 … součinitel rezervy pro nepředvídané zvýšení příkonu (10 %) 

φ1, φ2, φ3 … fázový posun (vypočítá se z příslušného cos φ) 

β1, β2, β3 … součinitel náročnosti 

P1 … instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2 … instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 

P3 … instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

 

Vypočítaný zdánlivý výkon elektrické energie pro zařízení staveniště je 99,22 kW. 

Staveništní přípojka, rozvaděč budou dimenzovány na příkon 110 kW. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích investora. Vzniklé dešťové vody 

nebudou vypouštěny do veřejné dešťové kanalizace. Odvodnění ploch staveniště 

bude probíhat přirozeným způsobem vsaku do okolních ploch. Během zemních prací 

pří přívalových deštích bude nasazeno kalové čerpadlo, které se umístí do určené 

figury výkopu. Vyčerpaná voda bude likvidována na zelených plochách pozemků 

investora vsakem. Po dokončení zastřešení budou dešťové vody sváděny přes 
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dešťovou kanalizace do vsakovacích jímek. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na okolní dopravní infrastrukturu dvěma vjezdy. Vjezd na 

západní straně je napojen na areálovou komunikaci Ministerstva vnitra pod správou 

Zařízení služeb. Západní vjezd bude využíván v menší míře, jedná se pouze o 

sekundární vjezd, který je napojen na areál Univerzity Karlovy Fakulty tělesné 

výchovy a sportu. Oba vjezdy budou opatřeny uzamykatelnou bránou.  

  Staveništní vodovod: Staveništní přípojka vody pro účel zásobování hygienického 

kontejneru, čistícího centra pro vozidla a pro provozní účely bude přípojka napojena 

od místa budoucí požární nádrže. Přípojka bude u napojení opatřena vodoměrem. 

Přípojka a vedení staveništního rozvodu musí být vedeno v nezámrzné hloubce a 

musí splňovat nejmenší povolené krytí min. 1 m. Staveništní rozvod vody bude 

proveden v dimenzi DN 25. Po ukončení výstavby bude toto vedení patřičně 

odpojeno a zaslepeno. 

 Staveništní rozvod elektrické energie: Staveništní přípojka elektrické energie bude 

napojena na areálový rozvod elektrické energie v místě budoucího napojení 

elektrické posuvné brány u vjezdu na staveniště. Hlavní staveništní rozvaděč bude 

umístěn v těsné blízkosti buňkoviště a bude opatřen elektroměrem a tlačítkem 

central stop na vnější straně rozvaděče. Veškeré staveništní rozvaděče budou řádně 

uzemněny. Od hlavního staveništního rozvaděče (HRS) bude připojeno kompletně 

celé buňkoviště na elektrickou energii. Z HRS bude veden staveništní rozvod pro 

vedlejší staveništní rozvaděče, pro čistící centrum vozidel. Staveništní rozvody 

elektrické energie budou vedeny v chráničce a v min. hloubce1m pro komunikaci a 

pro volný terén 0,35 m, která splňuje požadované krytí. 

  Staveništní přípojka kanalizace: Staveništní kanalizace bude připojena na 

areálovou kanalizaci v místě revizní šachty nedaleko od východního vjezdu do 

staveniště. Staveništní kanalizace bude odvádět pouze splaškové vody od 

hygienického kontejneru. Kanalizace bude provedena z PVC KG DN 100. Staveništní 

kanalizace bude vedena v příslušné hloubce a bude dodržen spád kanalizace. Po 

ukončení výstavby bude tato kanalizace odpojena a zalepena. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  Realizace stavby nemá žádný zásadní vliv na okolí, okolní stavby a pozemky. 

Odtokové poměry se vlivem stavby zlepší. Během výstavby se budou dodržovat 

opatření k prevenci, vyloučení a snížení vlivů v období výstavby.  

 

  Stavební činnost bude probíhat v denních hodinách od 6:00 do 18:00 hodin. Pro 

stavební činnost budou upřednostňovány stroje a zařízení, které mají nižší úroveň 

emisí. Budou používány stroje a zařízení, které splňují hlukové limity. Pravidelně 

bude kontrolován technický stav stavebních strojů a zařízení. Zamezovat vzniku 

sekundární prašnosti se bude zkrápěním prašných povrchů. Při výjezdu ze staveniště 

budou vozidla očištěny v čistící zóně, která je umístěna před výjezdem ze staveniště.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 



 

87 

 

  Staveniště a stavební činnost je navržena tak, aby nebyla narušena přilehlá 

doprava a činnosti, které probíhají v areálu investora.  Okolo staveniště bude zřízeno 

mobilní oplocení do výšky 2 m a budou zřízeny dvě vjezdové uzamykatelné brány. Po 

obvodu oplocení budou umístěny výstražné tabulky „Zákaz vstupu“ a u vjezdu tabule 

s informačními a zákazovými tabulkami. Dodavatel stavby musí zajistit během 

výstavby, aby bylo zabráněno vstupu třetích osob na staveniště. 

 

  Na místě plánované výstavby bude nutné odstranit stávající objekty s p.č.328/6, 

338/5, 302/93. Jedná se o objekty garáží a nefunkční čerpací stanice se dvěma 

podzemními nádržemi PHM. Dále bude nutné odstranit stávající zpevněné plochy 

pro vytvoření nové příjezdové komunikace. V souvislosti s touto úpravou bude nutné 

v části Zařízení služeb odstranit stávající plechový přístřešek a posunout rampy, které 

zasahují do plánované trasy. 

 

  V prostoru nově navržené administrativní budovy a garáží byla provedena 

inventarizace stávajících dřevin. Ke kácení jsou navržené dřeviny, které kolidují 

s realizací nových objektů. Kácené dřeviny jsou podrobněji popsány v kapitole č. 1. 

Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 

 

  Dodavatel musí zajistit správné třídění odpadů, které vznikly během výstavby. 

Odpady musí být průběžně odváženy a likvidovány odbornou firmou. 

Veškeré nebezpečné látky budou skladovány v uzamykatelném skladu na záchytové 

vaně. Vedle skladu s nebezpečnými látkami bude umístěna nádoba se sypkým 

sorbetem. 

 

  Pro vyčištění autodomíchavačů a autočerpadel musí být na staveništi k dispozici 

výplachová vana. Výplachová vana musí být kontrolovaná a pravidelně 

vyprazdňována. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro účely realizace stavby nejsou potřebné žádné veřejné zábory. Veškeré plochy 

staveniště se nacházejí na pozemcích investora stavby. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

  Během realizace stavby nejsou navrženy žádné požadavky na bezbariérové 

obchozí trasy. Stavba se nachází v uzavřeném areálu, tudíž se nejedná o veřejné 

prostory. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Vzniklé odpady při výstavbě budou na staveništi roztříděny a uloženy odděleně do 

příslušných kontejnerů/popelnic. Kontejnery a popelnice budou předány k likvidaci 

odpadu. Nakládání s odpady bude provedeno dle souladu s ustanovením zákona č. 

541/2020 Sb., zákon o odpadech.  Za skladování a likvidaci odpadů je během 

výstavby odpovědný zhotovitel stavby. 
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Při realizaci stavby bude použita mechanizace se spalovacími motory, které 

produkují emise dle platných emisních norem. 

Odpady z realizace stavby: 

Číslo 

odpadu 

Název odpadu Klasifikace 

odpadu 

Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírový obal Ostatní Recyklace 

15 01 02 Plastový obal Ostatní Recyklace 

15 01 03 Dřevěný obal Ostatní Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly  Ostatní Spalovna 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné  

Nebezpečné Spalovna 

17 01 01 Beton  Ostatní Recyklace 

17 01 02 Cihly Ostatní Recyklace 

17 02 01 Dřevo Ostatní Recyklace 

17 02 02 Sklo Ostatní  

17 01 03 Plasty  Ostatní Recyklace 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet  Ostatní Spalovna 

17 04 05 Železo a ocel  Ostatní Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 Ostatní Skládka 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 

17 06 01 a 17 06 03  

Ostatní Skládka 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 17 08 01  

Ostatní Recyklace 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady 

(včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky  

Nebezpečné Spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03  

Ostatní Skládka 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad Ostatní Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad Ostatní Skládka 

20 02 02 Zemina a kameny Ostatní Recyklace 
Tabulka 14 - Předpokládané odpady z realizace stavby 

 

Přesné množství odpadu nelze v této fází podrobněji specifikovat. Likvidaci a odvoz 

odpadů bude provádět specializovaná firma k tomu určená.  

Na staveništi budou k dispozici dva kontejnery o velikosti 3 a 5 m3, kde se bude třídit 

cihelný odpad, železo a ocel. Dále zde budou umístěny tři popelnice o objemu 1100 l, 

které budou na směsný komunální odpad, papírové a lepenkové obaly, plastové 

obaly. Tyto popelnice a kontejnery musí být řádně a viditelně označeny, jaký druh 

odpadu lze do nádoby ukládat. Veškeré osoby na staveništi jsou povinny vzniklý 

odpad separovat a ukládat do předepsaných popelnic/kontejnerů. 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  Navrhovaná stavba bude generovat relativně málo množství výkopků. Proběhne 

pouze vyhloubení vrtu piloty a výkopy pro základové konstrukce. Část zeminy cca 

282 m3 bude deponována přímo na staveništi na východní straně. Zbylá zemina cca 

160 m3 bude odvezena a uložena na skládku za úplatu.  

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

  Samotná realizace objektu nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí. Je 

snahou při provádění stavební činnosti minimalizovat její vliv na životní prostředí. 

Stavba se svým umístěním nenachází v žádné chráněné oblasti, v oblasti výskytu 

chráněných živočichů nebo v biokoridoru. Veškeré vzniklé odpady budou na 

staveništi tříděny a ukládány do předem stanovených kontejnerů/popelnic. 

Nakládání s odpady bude provedeno dle souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 

Sb., zákon o odpadech.  Používané stroje a mechanizace na stavbě budou v dobrém 

technickém stavu, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin do půdy. Pod 

odstavenými stroji bude vsunuta záchytná vana. 

Vozidla při odjezdu ze staveniště budou očištěna. Nesmí docházet k znečištění 

veřejných komunikací. Stavební práce budou probíhat jen v denních hodinách. 

Hlučné stavební práce budou omezeny časovými limity, aby nebyly překročeny 

akustické limity. Další požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě nejsou 

vyžadovány. 

  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

  Dle předpokladu, je ze zákona potřeba zajistit koordinátora BOZP a zpracování 

plánu BOZP. Rozsah stavebních prací přesáhne 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou 

osobu. Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. Předpokládá 

se realizace stavby s více zhotoviteli. Koordinátora BOZP musí zajistit zadavatel 

stavby. 

 

Plán BOZP je podrobněji popsán v kapitole č. 11 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

 

l) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

  Nejsou navrženy žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb. Stavba se nachází v uzavřeném areálu, tudíž se nejedná o veřejné prostory. 

 

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Nepožadují se žádná speciální dopravně inženýrská opatření. 

 

  Veškerá staveništní doprava bude vedena od ulice Evropská přes ulici José 

Martího až do areálu investora a zpět. Pokud vznikne během výstavby případ, kdy 

vozidlo bude mít vyšší pojížděnou tonáž než je přípustné, tak musí být tato záležitost 

předem projednána s vlastníkem nebo správcem pojížděné komunikace a tím jsou 

v místě stavby Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s.. Během realizace nesmí 
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docházet k znečišťování a poškozování veřejných ploch.  

 

  Vjezdy a výjezdy ze staveniště budou opatřeny dopravními značkami „Pozor, vjezd 

a výjezd vozidel stavby “. Tyto značky budou umístěny ze všech stran, které vedou 

k výjezdu ze staveniště.  

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

   Pro provádění stavby není potřeba žádných speciálních podmínek.  

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

  Realizace stavby administrativně provozního objektu a objektu garáží a 

rampy včetně areálových rozvodů, přípojek, provedení zpevněných ploch a  

sadových úprav bude provedena v jedné etapě. Realizaci bude předcházet 

příprava území včetně demolice objektů v místě dotčeném stavbou. Příprava 

území a demolice objektů je předmětem samostatného projektu. 

 

Postup výstavby pro hlavní objekt - SO 02 Administrativně provozní budova: 

• Zařízení staveniště 

• Pilotové založení objektu 

• Provedení základových konstrukcí 

• Provedení svislých nosných konstrukcí 1.-4. NP  

• Provedení vodorovných nosných konstrukcí nad 1.-4. NP 

• Zastřešení objektu 

• Montáž výplní otvorů 

• Provedení dělících konstrukcí 

• Provedení instalací a montáž technologie 

• Dokončovací práce 

• Fasáda a plášť objektu 

• Vyčištění objektu 

Rozmístění objektů a příslušenství zařízení staveniště je znázorněno ve dvou 

přílohách: Příloha č. 1a Zařízení staveniště – hrubá vrchní stavba, Příloha č. 1b 

Zařízení staveniště – dokončovací práce. 

 

 

 Tyto stavební buňky budou využívány k více funkcím, jedna buňka bude kancelář 

stavbyvedoucího, jedna buňka bude kancelář mistra, jedna buňka bude sloužit 

jako jednací místnost během porad a kontrolních dnů, čtyři buňky budou sloužit 

jako šatna pracovníkům. Buňky budou umístěny na východní straně staveniště, 

všechny buňky budou připojeny na zdroj elektrické energie. Pokud v průběhu 

stavby dojde ke zvýšení počtu pracovníků, budou dovezeny a osazeny další 

potřebné buňky, které budou pracovníci využívat jako šatnu.  

Šatny jsou pro etapu hrubé vrchní stavby navrženy pro 33 osob, pro etapu 
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dokončovacích prací pro 44 osob (1 pracovník = 1,25 m2). 

 

Buňka – TOI TOI BK1 

Šířka 2 438 mm 

Délka 6 058 mm 

Výška 2 800 mm 

El. přípojka 380 V/ 32 A 
Tabulka 15 - Buňka TOI TOI BK1 

 
  Sanitární kombinovaný kontejner bude po dobu výstavby sloužit 

pracovníkům jako hygienické zázemí. Sanitární kontejner bude napojen na 

staveništní rozvody elektrické energie, vody a kanalizaci. Kontejner bude umístěn 

na východní straně staveniště v rámci buňkoviště.  

 

Obrázek 42 - Sanitární kontejner [7] 

Obrázek 39 -  Buňka TOI TOI BK1[7] 

Obrázek 40 - Půdorys buňky TOI TOI BK1 [7] 

Obrázek 41 - Půdorys sanitárního kontejneru [7] 
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Sanitární kombinovaný kontejner – TOI TOI SK1 

Šířka 2 438 mm 

Délka 6 058 mm 

Výška 2 800 mm 

Boiler  200 l 

El. přípojka 380 V/ 32 A 

Přívod vody  3/4" 

Odpadní potrubí DN 100 
Tabulka 16 - Sanitární kontejner 

 
  Na staveništi bude k dispozici jedna mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím 

rukou. Tato mobilní toaleta nebude mít pevné umístění, bude přesouvána dle 

potřeby stavby. Toaleta bude pravidelně vyvážena a dezinfikována 

specializovanou firmou.  

 

 
Obrázek 43 - Mobilní toaleta [7] 

Mobilní toaleta – TOI TOI FRESH s mytím rukou 

Šířka 1 200 mm 

Hloubka 1 200 mm 

Výška 2 300 mm 

Boiler  60 l 

Hmotnost 123 kg 
Tabulka 17 - Mobilní toaleta 

 
  Skladovací kontejner bude na staveništi sloužit k uskladnění materiálů, 

nářadí, drobných strojů a dalšího vybavení. Na staveništi se budou nacházet 
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celkem tři tyto skladovací kontejnery. Kontejnery musí být uzamykatelné.  

 
Obrázek 45 - Skladovací kontejner [7] 

Skladovací kontejner – TOI TOI LK1 

Šířka 2 438 mm 

Délka 6 058 mm 

Výška 2 591 mm 
Tabulka 18 - Skladovací kontejner 

 
 Skladovací kontejner TOI TOI LK1 pro nebezpečné látky bude sloužit 

uskladnění nebezpečných látek, např. pohonné hmoty, motorové oleje a ostatní 

nebezpečné látky potřebné při výstavbě. Tyto látky budou umístěny na záchytné 

vaně. V blízkosti kontejneru se bude nacházet nádoba se sypkým sorbetem. 

Skladovací kontejner pro nebezpečné látky bude umístěn vedle ostatních 

skladovacích kontejnerů. Tento sklad musí být uzamykatelný.  

 
Obrázek 46 - Záchytná vana [8] 

 

Obrázek 44 - Půdorys skladovací kontejner [7] 
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  Na staveništi bude umístěné mobilní čistící centrum pro vozidla. Toto 

centrum je umístěno na staveništní komunikaci, aby nedocházelo ke zpětnému 

zašpinění vozidla před odjezdem ze staveniště.  Jedná se o automatickou 

průjezdovou roštovou myčku se sedimentační nádrží. Součástí čistícího centra 

jsou i nájezdové klíny. 

 
                         Obrázek 47 - Čistící centrum pro vozidla [9] 

Čistící centrum pro vozidla – JW Express WW 402 M 

Šířka 7 000 mm 

Délka 12 000 mm 

Výška 2 500 mm 

Objem vody v nádrži 25 m3 

Příkon 380 V/ 50 Hz, 16 kW 

Přívod vody  3/4" 
Tabulka 19 - Čistící centrum pro vozidla 

 
  Na staveništi budou k dispozici budou dva kontejnery o velikosti 3 a 5 m3, 

kde se bude třídit cihelný odpad, železo a ocel. Tyto kontejnery budou viditelně 

označeny, jaký druh odpadu lze do něj vkládat. Kontejnery budou umístěny 

v prostoru odpadového hospodářství zařízení staveniště. 

 

 
Obrázek 48 - Kontejner na odpad [10] 
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Kontejner na odpad  

Objem  3 m3 5 m3 

Délka 3 000 mm 3 000 mm 

Šírka  2 000 mm 2 000 mm 

Výška 500 mm 800 mm 
Tabulka 20 - Kontejner na odpad 

 
   Na staveništi budou umístěny celkem tři popelnice o velikosti 1100 l. 

Popelnice budou sloužit na uskladnění těchto druhu odpadu: komunální odpad, 

papírové a lepenkové obaly, plastové obaly. Všechny popelnice budou viditelně 

označeny, jaký druh odpadu lze do něj ukládat. Popelnice se budou nacházet 

prostoru odpadového hospodářství zařízení staveniště. 

Popelnice na tříděný odpad 

Šířka 1 370 mm 

Hloubka 1 057 mm 

Výška 1 465 mm 

Objem 1 100 l 

Hmotnost odpadu až 420 kg 

Hmotnost 60 kg 
Tabulka 21 - Popelnice na tříděný odpad 

 
  Mobilní oplocení výšky 2 m bude provedeno okolo celého staveniště, až na 

místa, kde bude instalována protihluková stěna a kde se nachází stávající 

betonové oplocení na severní straně staveniště. Rámy oplocení budou 

montovány do betonových stojanů a budou k sobě připevněny bezpečnostními 

spojkami. U vjezdů budou instalovány mobilní brány, které budou uzamykatelné. 

Na oplocení okolo stavby budou připevněny tabulky se zákazem vstupu. 

 

Obrázek 50 - Popelnice na tříděný odpad [12] Obrázek 49 - Popelnice na komunální odpad [11] 
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  Během realizace bude na západní straně staveniště provedena 

protihluková stěna SOUND 50 Light, která bude bránit šíření hluku tak, aby byly 

splněny hygienické limity. Výška protihlukové stěny bude 2 m. Stěna bude 

montována k betonovým blokům, které budou zajišťovat její stabilitu. 

Podrobnosti o výpočtu hluku během stavby jsou zpracovány v kapitole č. 12 

Hluková studie. Umístění protihlukové stěny je zpracované do přílohy č. 1 Zařízení 

staveniště. 

 

 
Obrázek 53 - Protihluková mobilní stěna [15] 

 
  Hlavní staveništní rozvaděč bude umístěn vedle buňkoviště na východní 

straně staveniště. Hlavní staveništní rozvaděč bude osazen elektroměrem a 

tlačítkem central stop. Vedlejší staveništní rozvaděče budou napojeny na hlavní 

staveništní rozvaděč. Jeden z vedlejších staveništních rozvaděčů bude umístěn u 

stacionárního jeřábu, který z něj bude následně napájen. Ostatní vedlejší 

Obrázek 52 - Mobilní oplocení [14] 

Obrázek 51 - Spojka mobilního oplocení [13] 
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rozvaděče budou umísťovány dle potřeby stavby. Počet rozvaděčů na staveništi 3 

ks. 

 

 
Obrázek 54 - Staveništní rozvaděč [16] 

 
  V rámci výstavby budou vybudovány dvě zpevněné skladovací plochy. 

Menší skladovací plocha se nachází mezi objekty SO 01 a SO 02. Větší skladovací 

plocha se nachází na východní straně objektu SO 02 v blízkosti staveništní 

komunikace. Zpevněné skladovací plochy bude tvořit ochranná vrstva geotextílie, 

na které bude zhutněná vrstva betonového recyklátu v tloušťce 200 mm. 

  Materiál skladovaný na skládkách bude skladovaný dle požadavků výrobce 

materiálu. Materiál, který musí být chráněn před povětrnostními vlivy, bude 

uložen na paletu a dostatečně obalen folií nebo přikryt plachtou. 

 

 
  Staveništní komunikace je napojena na okolní dopravní infrastrukturu 

pomocí dvou vjezdů. Staveništní komunikace je vyhotovena z betonové recyklátu 

v tloušťce 200 mm, která je dostatečně zhutněná. Pod vrstvou betonového 

recyklátu je položena ochranná vrstva geotextílie. Komunikace spojuje oba vjezdy 

a nachází se podél obou delších stran objektu SO 02. Větší část staveništní 

komunikace je obousměrného typu.  

 

  Komunikace pro pracovníky je vybudovaná podobným způsobem. 

Komunikace pro pohyb osob je z hutněného štěrkového násypu v tloušťce 100 

mm. Pod vrstvou štěrkového násypu je položena ochranná vrstva geotextílie. 

Tato komunikace se nachází před buňkovištěm a vede až k objektu SO 02.  

 

 



 

98 

 

 
Náklady na zařízení staveniště jsou počítány po celou dobu výstavby hlavního objektu. 

Tyto náklady jsou pouze orientační. Je předpokládáno, že veškeré objekty zařízení 

staveniště jsou zhotovitelem pronajaté.  

 

Ekonomické vyhodnocení nákladů zařízení staveniště je podrobněji zpracováno do 

položkového rozpočtu v příloze č. 3 Náklady zařízení staveniště. 

 

Orientační cena za provoz zařízení staveniště je odhadována na 3,28 mil. Kč bez DPH. 

Náklady na stavbu veškerých objektů dle propočtu THU je 333 219 293 Kč bez DPH. Dle 

procentuálních sazeb stanovení nákladů na zařízení staveniště (2,5 %) z ceny díla je 

hodnota stanovena na 8,33 mil. Kč bez DPH. 

Jedna mobilní buňka a sanitární kontejner budou na staveniště osazeny již během 

přípravy území. Většina objektů zařízení staveniště bude osazena před zahájením 

zemních výkopových pracích. Odhadována doba budovaní zařízení staveniště včetně 

přípojek na technickou infrastrukturu je přibližně 2-3 týdny. Likvidace objektů zařízení 

staveniště bude pozvolná dle kapacit osob na staveništi. 
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V návrhu strojní sestavy řeším výběr hlavních strojů a mechanizací pro danou činnost 

s ohledem na technické parametry stroje, výkonnost stroje a ekonomické hledisko 

stavby. 

Stroje jsou rozděleny podle dané činnosti do skupin: stroje pro zemní práce, stroje pro 

manipulaci s betonovou směsí, ostatní stroje a pomocné stroje a nářadí. 

Obsluhovat stroje a mechanizaci smí pouze osoby, které jsou k obsluhování konkrétního 

stroje způsobilé a mají k těmto strojům patřičné oprávnění. Obsluha stroje musí být 

před zahájením prací proškolená. Obsluha stroje musí informovat pracovníky, kteří se 

budou pohybovat okolo stroje, na možná rizika a nebezpečí. Při práci se stroji se musí 

dodržovat všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stroj nesmí vykonávat 

a být používán na jinou činnost, než ke které je určen. 

 

 

 
Popis činnosti: Rýpadlo bude na staveništi použito k sejmutí ornice a hloubení 

základových konstrukcí a naložení výkopku na sklápěč. Rýpadlo bude na staveniště 

dopraven tahačem MAN s podvalníkem GOLDHOFER. 

 

Vybraný stroj:  

Pro tuto činnost vybírám rýpadlo Volvo EW160E, které má lepší technické parametry pro 

danou činnost (vetší výkon motoru, je multifunkční, menší provozní hmotnost) a je méně 

finančně náročné na provoz. 

 

Volvo EW160E  

Jedná se středně velké rýpadlo na kolovém podvozku od značky Volvo. Volvo EW160E je 

multifukční rýpadlo s velkým množstvím příslušenství pro zemní a jiné práce. Rýpadlo je 

poháněné vznětovým motorem. Kolové rýpadlo je osazeno dvoudílným výložníkem 

s délkou 5,1 m a s délkou ramena 2,45 m. 

- cena stroj hodiny: 1000 Kč  
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Obrázek 57 – Kolové rýpadlo Volvo [17] 

 

 

 
Obrázek 58 - Kolové rypadlo Volvo specifikace A [19] 

 
Obrázek 59 - Kolové rypadlo Volvo specifikace B [19] 

 

Obrázek 56 - Kolové rypadlo Volvo rozměry A [18] 
Obrázek 55 - Kolové rypadlo Volvo rozměry B [18] 
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Technické parametry: 

Volvo EW160E 

Výkon motoru 115 kW při 1 800 

ot/min, 169 PS 

Objem lopaty 0,54 m3 (0,25 m3; 

0,82m3) 

Šířka lopaty  900 mm (450 mm; 

1 600 mm) 

Hloubkový dosah 5 570 mm (> 1400 mm) 

Výsypná výška 7 000 mm 

Max. hmotnost materiálu při 

volném stání 

1 720 kg 

Provozní hmotnost 16 550 kg 

Délka 4 470 mm 

Šířka 2 540 mm 

Výška 3 140 mm 

Přepravní délka 8 250 mm 

Přepravní výška 3 140 mm 
         Tabulka 22 - Technické parametry rypadla 

 

Výpočet: 

Vstupní údaje:- objem lopaty Vr= 0,54 m3 

- užitné zatížení sklápěče: m=13,25 t 

- doba záběru zeminy tz= 10 s 

- doba nakládání zeminy tn= 10 s 

- doba vysypaní tv= 10 s 

- doba otáčení  tot= 10 s 

- doba přesunu stroje tp= 10 s 

- objem zeminy Vzeminy=442,11 m3 

- koeficient ulehlosti ko=0,9; koeficient výkonového využití kv=0,9; koeficient zohledňující 

časové, technické překážky kč=0,75; koeficient zručnosti pracovníků ki= 0,85 

 

- celkový čas 1 cyklu: T=tz+tn+ tv +tot+ tp=10+10+10+10+10=50 s 

-výkon rypadla: Qr=(3600/T)*Vn*ko*kv*kč*ki=(3600/50)*1*0,9*0,9*0,75*0,85= 

=33,48 m3/h → 0,0093m3/s → Nh=0,03 

- kolik sklápěč převeze: V=11,66 m3 

- doba naložení sklápěče rypadlem: Tr=V/Qr=11,66/33,48=0,35 h → 21minut 

- objem vytěžené zeminy za 1d (8h): 8*Qr=8*68,38=547,04 m3/d 

- čas nasazení rypadla: Vzemina/Qr=442,11/33,48=13,21 h → 1,65 dnů 

- cena: čas nasazení * cena za Sh= 13,21*1000= 13 210 Kč 

 

 
Popis činnosti: Nakladač bude na staveništi použit k přípravě zpevněných ploch zařízení 

staveniště, k naložení výkopku z vrtání pilot na sklápěč a k rozprostření štěrkového 

podsypu. Nakladač bude na staveniště dopraven po vlastní ose. 
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Vybraný stroj:  

Pro tuto činnost vybírám nakladač Wacker Neusen WL54, který vyniká po ekonomické 

stránce, svou výkonností a hbitostí.  

 

Wacker Neuson WL54  

Jedná se o středně velký nakladač značky Wacker Neuson na kolovém podvozku. 

Nakladač WL54 je řízen pomocí centrálního výkyvného kloubu, je poháněn pomocí 

hydrostatického pohonu, k dispozici má uzávěrku differenciálu. Nakladač může být 

vybaven velkým množstvím příslušenství pro zemní a jiné práce.  

- cena stroj hodiny: 500 Kč  

 

 
Obrázek 60 - Nakladač Wacker Neuson [20] 

Technické parametry: 

Wacker Neuson WL54 

Výkon motoru 55,4 kW při 2 300 ot/min, 

75 PS 

Objem lžíce 1,0 m3 

Šířka lžíce 1 900 mm 

Překlopné zatížení (při zatočení) 3 045 kg 

Provozní hmotnost 5 800 kg 

Délka 5 760 mm 

Šířka  1 742 mm 

Výška 2 553  
     Tabulka 23 - Technické parametry nakladače 

 
Popis činnosti: Sklápěč bude po dobu výstavby sloužit k dopravě vytěžené zeminy na 

skládku, přepravě ornice na skládku a k dopravě sypkého materiálu (stěrku/recyklátu) na 

staveniště. Na staveniště se sklápěč dopraví po vlastní ose. 

 

Vybraný stroj: 

Pro tuto činnost vybírám sklápěč Volvo FMX 460 6x4, který má lepší technické parametry 

pro danou činnost a je finančně přívětivý na provoz. 
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Volvo FMX 460 6x4 s sklápěcí nástavbou 

Jedná se o nákladní automobil značky Volvo se sklápěcí nástavbou korby s  možností 

vyložení materiálu z korby ve třech směrech (třístranný sklápěč). Vybraný sklápěč Volvo 

má tří nápravy, poháněny jsou dvě zadní nápravy (4 kola). Sklápěč má obě zadní nápravy 

osazeny vzduchovými tlumiči.  

-ceny: 770 Kč/hod, 35 Kč/km 

 

 

Technické parametry: 

Volvo FMX 460 6x4 

Výkon motoru 368 kW při 1 400-1 

800 ot/min, 500 PS 

Točivý moment motoru 2500 Nm při 980-

1 270 ot/min 

Obrázek 61 - Sklápěč Volvo [21] 

Obrázek 62 - Sklápěč Volvo specifikace [22] 
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Objem korby 11,66 m3 

Užitné zatížení 13,25 t 

Přípustná hmotnost 29 t 

Délka 7 718 mm 

Šířka 2 490 mm 

Výška 3 077 mm 

Poloměr zatočení 12,50 m 

Maximální rychlost 85 km/h 
     Tabulka 24 - Technické parametry sklápěče 

Výpočet: 

 

Vstupní údaje sestava A: - výkon rypadla Qn=33,48 m3/h 

- doba naložení rypadlem Tr=0,35 h 

- doba vyložení tv= 0,100 h 

- užitné zatížení sklápěče: m=13,25 t 

-vzdálenost jízdy: - na skládku L1=6,8 km 

            

- rychlost jízdy: - naložený v1=35 km/h (průměr) 

       - prázdný v2=50 km/h (průměr) 

 

-doba jízdy: - na skládku t1= (L1/v1)=(6,8/35)=0,194 h 

      - zpět na staveniště t2= (L1/v2)=(6,8/50)=0,136 h 

- doba vykládky tv= 0,1 h 

- celkový čas 1 cyklu: Ts= Tr + t1+tv +t2 =0,35+0,194+0,10+0,136=0,78 h … 47 minut 

 

- počet sklápěčů: N=Ts/Tr=0,78/0,35= 2,23 → 3 sklápěče 

 

 

 
Popis činnosti: Vrtná souprava bude na staveništi použita k vrtání pilot a osazení 

armokoše pilot. Na staveniště se vrtná souprava dopraví tahačem MAN na podvalníku 

GOLDHOFER. 

 

Vybraný stroj: 

Pro tuto činnost vybírám vrtnou soupravu Soilmec SR-60, která má dostatečné technické 

parametry pro danou činnost (dostatečný výkon, průměr vrtu, menší hmotnost) a je 

méně finančně náročná na provoz. 

 

Soilmec SR-60 

Jedná se o vrtnou soupravu na pásovém podvozku značky Soilmec. Souprava umožnuje 

vrtat piloty pomocí technologie CFA (kontinuální vrtání bez vytahování vrtného nástroje) 

a LPD (cyklické vrtání s vytahováním vrtného nástroje a výkopku) a to až do průměru 

2000 mm. 
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-vrtání pilot bude zajišťovat firma Keller-speciální zakládání, spol s.r.o. 

-ceny: prozatím nebyly poskytnuty/nedohledatelné 

Obrázek 63 - Rozměry soupravy Soilmec SR-60 [23] 

Obrázek 64 - Vrtná souprava Soilmec SR-60 [23] 
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Obrázek 65 - Přepravní rozměry soupravy Soilmec SR-60 [23] 

Technické parametry: 

Soilmec SR-60 

Výkon motoru 261 kW při 1 800 

ot/min, 355 PS 

Max. kroutící moment 212 kNm 

LPD max. průměr 2 000 mm 

LPD max. hloubka 77,5 m 

Hmotnost 66,3 t 

Délka 7 460 mm 

Šířka 4 450 mm 

Výška 21 450 mm 

Přepravní délka 14 360 mm 

Přepravní šířka 3 000 mm 

Přepravní výška 3 450 mm 

Přepravní hmotnost 58,0 t 
         Tabulka 25 - Technické parametry soupravy Soilmec 

 

 
Popis činnosti: Autodomíchávač bude na staveniště dopravovat čerstvou betonovou 

směs z betonárny Skanska Transbeton, s.r.o. pro základové konstrukce, nosnou svislou a 

vodorovnou konstrukci objektů. 
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Vybraný stroj: 

Pro tuto činnost jsem vybral stroj MAN 35.440 BB 8x4 mix SWING Stetter AM9, který 

dosahuje výborných technických parametrů a z ekonomického hlediska není moc 

náročný. 

 

MAN 35.440 BB 8x4 mix SWING Stetter AM 9 

Autodomíchávač na podvozku MAN je osazený domíchávací nástavbou SWING o 

jmenovité velikosti bubnu 9 m3. Autodomíchavač je v konfiguraci 8x4.  

-dopravu čerstvé betonové směsi bude zajišťovat firma SKANSKA Transbeton, s.r.o. 

-ceny: doprava za 9 m3 1 386 Kč (do 4 km), zdržení při vykládce 200 Kč/za 15 min 

 

 
Obrázek 66 - Autodomíchávač MAN [24] 

Technické parametry: 

MAN 35.440 BB 8x4 mix SWING Stetter 

Výkon motoru 324 kW při 2 300 

ot/min, 440 PS 

Jmenovitý objem bubnu 9 m3 

Užitné zatížení 18,40 t 

Přípustná hmotnost 34 t 

Maximální rychlost 90 km/h 

Poloměr zatočení 11,20 m 

Délka 8 764 mm 

Šířka  2 550 mm 

Výška 4 000 mm  
     Tabulka 26 - Technické parametry autodomíchávače [x] 

 
Popis činnosti: Autočerpadlo bude na staveništi sloužit k vnitrostaveništní dopravě 

čerstvé betonové směsi z autodomíchávače. Autočerpadlo bude použito při betonáži 

stropních konstrukcí a nájezdové rampy. Na staveniště se autočerpadlo dopraví po 

vlastní ose. 
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Vybraný stroj: 

Pro tuto činnost vybírám autočerpadlo Putzmeister BSF46-5.16H, které má výhodnější 

technické parametry pro danou činnost (větší horizontální a výškový dosah), 

autočerpadlo bude přemísťováno na další pracovní místo. Pracovní místo pro betonáž 

objektu garáží a rampy bude mezi objekty vedle stacionárního věžového jeřábu, pro 

betonáž administrativní budovy bude pracovní místo z výchovní strany administrativní 

budovy. 

 

Putzmeister BSF 46-5.16H 

Jedná se autočerpadlo betonu osazené na podvozku Mercedes-Benz Arocs 41 43 na 

kolovém podvozku o čtyřech nápravách. Autočerpadlo má pět ramen a možnost 

zajištění stability při pracovním nasazení pomocí zapatkovaní. 

-čerpání čerstvé betonové směsi bude zajišťovat firma SKANSKA Transbeton, s.r.o.  

-ceny: 5 Kč/m3 (za přečerpané množství), 3 140 Kč/1h (pobyt na stavbě), 96 Kč/km 

(doprava na stavbu)  

 
Obrázek 67 - Autočerpadlo 42-5.16H [25] 
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Obrázek 68 - Dosahy autočerpadla M42-5.16H [25] 

Posuzovaná vzdálenost (stropní desaka) je 40 m a výška je 10 m. 

Technické parametry: 

Putzmeister BSF 46-5.16H 
Rychlost čerpání 160 m3/h 

Dopravní tlak 130 bar 

Horizontální dosah 40,5 m 

Vertikální dosah 45,5 m 

Hloubkový dosah 32,8 m 

Rozbalovací výška 11,1 m 

Počet ramen 5 

Délka 11 850 mm 

Šířka 2 600 mm 

Výška 3 950 mm 
      Tabulka 27 - Technické parametry autočerpadla 

 
 

 
Popis činnosti: Stacionární věžový jeřáb bude na staveništi sloužit k vnitrostaveništní 

dopravě materiálu potřebného pro danou činnost. 

 

Vybraný stroj: 
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Pro tuto činnost vybírám stacionární jeřáb Liebherr 150 EC-B8 Litronic, který má výborné 

technické parametry pro danou činnost a dostatečnou únosnost na konci výložníku. 

 

LIEBHERR 150 EC-B8 Litronic 50m 

Jedná se o stacionární jeřáb značky Liebherr s horní otočí a založení jeřábu bude na 

zpevněné ploše z železobetonových panelů. 

 

-jeřáb bude zapůjčen od firma LIEBHERR-Stavební stroje CZ s.r.o.. 

 
Obrázek 69 - Stacionární jeřáb Liebherr [26] 
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Obrázek 70 - Tabulka nosností jeřábu Liebherr [26] 

Posuzované prvky:  -nejvzdálenější a nejtěžší (bádie s beton. směsí): 50 m a 2,74 t 

   -nejbližší (bádie s beton. směsí): 5 m a 2,74 t 

Technické parametry: 

Liebherr 150 EC-B8 Litronic 

Konstrukce s horní otočí, typ věže 

16 EC 160/240 

Délka výložníku (poloměr) 50 m (r=51,50 m) 

Typ závěsu 2x závěs 

Nosnost na konci výložníku 2,8 t 

Max. nosnost 8t mm 

Výška po hák 25,75 m 
      Tabulka 28 - Technické parametry stacionárního jeřábu 

Cenová nabídka: 

Liebherr 150 EC-B8 Litronic 

Měsíční nájemné 75 650 Kč 

Doprava na stavbu/ze stavby 35 000 Kč 

Montáž včetně 

zprovoznění/demontáž 

45 700 Kč 

Projekt podloží 10 000 Kč 

Založení 14 500 Kč 

Revize zdvihacího zařízení 7 500 Kč 

Měsíční pojištění 4 590 Kč 

Autojeřáb montáž/demontáž 40 500 Kč 

Jeřábník (So,Ne,svátky) 280 Kč/h (300 Kč/h) 
      Tabulka 29 - Cenová nabídka stacionární jeřáb 
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Popis činnosti: Automobilový jeřáb bude na staveništi sloužit k montáži/demontáži 

stacionárního věžového jeřábu, který bude sloužit k vnitrostaveništní dopravě materiálu 

potřebného pro danou činnost.  Autojeřáb se na staveniště dopraví po vlastní ose. 

  Srovnání s nasazením autojeřábu a věžového jeřábu na této stavbě je zcela 

vyloučené, jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska časového.  

 

Vybrané stroje: 

Pro tuto činnost vybírám automobilový jeřáb Liebherr LTM 1055-3-2, který má výborné 

technické parametry pro montáž/demontáž stacionárního věžového jeřábu, dostatečnou 

únosnost na konci výložníku a velkou vzdálenost vyložení a zdvihu. 

 

LIEBHERR LTM 1055-3-2 

Jedná se o automobilový jeřáb značky Liebherr, který je osazen na třínápravovém 

podvozku. Každá náprava je natáčecí. Jeřáb bude zapatkován na pracovní ploše, která se 

bude nacházet na staveništní komunikaci mezi objekty SO01 a SO02. 

 

Autojeřáb bude zapůjčen od firma Hanyš. 

 

Obrázek 71 -  Autojeřáb Liebherr [27] 
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Obrázek 72 - Rozměry autojeřábu Liebherr [27] 

Posuzované prvky:  -nejvzdálenější a nejtěžší (proti výložník): 15 m a 6,24 t 

   -nejbližší (proti výložník): 5 m a 6,24 t 
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Obrázek 73 - Dosah a únosnost autojeřábu Liebherr [27] 

Technické parametry: 

Liebherr LTM 1055-3-2 

Konstrukce na kolovém podvozku 

s třema nápravama; typ 

LTM 1055-3-2 

Max. vyložení 50 m (r=51,50 m) 

Max. výška zdvihu 56 

Typ závěsu 2x závěs 

Max. nosnost 55 t  

Hmotnost 36 t (včetně 7 t 

protizávaží) 
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Délka na osu zapatkování 7 359 mm 

Šířka na osu zapatkování  6 300 mm 

Přepravní délka 11 851 mm 

Přepravní šířka 2 540 mm 

Přepravní výška 3 750 mm 
            Tabulka 30 - Technické parametry autojeřábu 

Cenová nabídka: 

Liebherr LTM 1055-3-2 

Cena strojhodiny 2 000 Kč 

Doprava cena za 1km 90 Kč/km 

Jeřábník (So,Ne,svátky) 280 Kč/h (300 Kč/h) 
         Tabulka 31 - Cenová nabídka autojeřábu 

 
Popis činnosti: Tahač bude na staveniště dopravovat  velké stavební stroje a mechanizaci 

na podvalníku GOLDHOFER, které se na staveniště nedostanou po vlastní ose.  

 

Vybraný stroj:  

MAN TGA 33.530 6x4    

-dopravu bude zajišťovat firma ŠVESTKA s.r.o. 

-ceny: 45 Kč/km, 110 Kč/h – nakládka/vykládka (15 minut) 

 

 
Obrázek 74 - Tahač MAN [28] 

Technické parametry: 

MAN TGA 33.530 6x4, PALTFINEGR 12050 

Výkon motoru 395 kW, 530 PS 

Konfigurace 6x4 

Hmotnost 9,2 t 

Max. rychlost 90 km/h 
       Tabulka 32 - Technické parametry tahače 
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Popis činnosti: Podvalník bude zapřáhnutý do soupravy za tahač MAN. Podvalník spolu 

s tahačem budou sloužit k přepravě strojů a mechanizace na staveniště. Podvalník bude 

využit při přepravě vrtné soupravy a rýpadla.  

 

Vybraný stroj:  

GOLDHOFER STZ-VP 285   

-dopravu bude zajišťovat firma ŠVESTKA s.r.o. 

 

 
Obrázek 75 - Podvalník GOLDHOFER [29] 

 
Obrázek 76 - Příklad použití podvalníku [29] 

Technické parametry: 

GOLDHOFER STZ-VP 285 

Zatížení nápravy při 80 km/h 12 t 

Zatížení nápravy při 25 km/h 16 t 

Zatížení točnice 35 – 45 t 

Počet náprav 5-10 

Rozteč náprav  1,51 m 

Max. úhel řízení 60° 
        Tabulka 33 - Technické parametry podvalníku 
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Popis činnosti: Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude na staveniště dopravovat 

potřebný materiál (řezivo, výztuž atd.) Materiál se bude z nákladního automobilu skládat 

pomocí hydraulické ruky na zpevněnou skladovací plochu. Nákladní automobil se na 

staveniště dopraví po vlastní ose. 

 

Vybraný stroj:  

MAN TGA 6x4 s hydraulickou rukou PALFINGER 12050   

K nákladnímu vozidlu je možnost připojit přívěs o nosnosti 13 t. 

-dopravu bude zajišťovat firma Červený s.r.o. 

-ceny: 35 Kč/km, 850 Kč/h – nakládka/vykládka pomocí hydraulické ruky 

 

 

 
Obrázek 77 - Nákladní automobil MAN [30] 

Technické parametry: 

MAN TGA 26.363 6x4, PALFINGER 12050 

Výkon motoru 265 kW, 360 PS 

Konfigurace 6x4 

Užitné zatížení 13,84 t +13 t 

Nosnost hydraulické ruky (max. 

dosah) 

1,45 t 

Dosah hydraulické ruky 8,5 m 

Max. rychlost 90 km/h 
  Tabulka 34 - Technické parametry nákladního automobilu 

 

 
Popis činnosti: Skříňová dodávka bude v průběhu stavby na staveniště zajišťovat 

dopravu menšího materiálu, nářadí a pomůcek. Skříňová dodávka bude na staveništi 

k dispozici po celou dobu výstavby. Skříňová dodávka se na staveniště dopraví po vlastní 

ose. 
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Vybraný stroj:  

Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI   

Jedná se o skříňovou dodávku s velkým užitným prostorem. Dodávka je poháněna 

vznětovým motorem, který pohání přes manuální převodovku přední nápravu. Pro řízení 

skříňové dodávky postačí řidičský průkaz skupiny B.  

 

 

 
Obrázek 78 - Skříňová dodávka Mercedes-Benz [31] 

Technické parametry: 

Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI 

Výkon motoru 110 kW, 150 PS 

Ložný objem 7,80 m3 

Ložná plocha 4,36 m2 

Míst k sezení 3 osoby 

Užitné zatížení 1 466 kg 

Celková hmotnost vozidla 3 500 kg 

Délka 5 267 mm 

Šířka  2 175 mm 

Výška 2 356 
         Tabulka 35 - Technické parametry skříňové dodávky 
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Popis činnosti: Silo s pneumatickým dopravníkem bude na stavbě sloužit při 

dokončovacích pracích pro zásobování suché směsi pro provádění strojních omítek. 

Pneumatický dopravník bude suchou směs dopravovat do omítacího zařízení. Dopravní 

silo bude ve spodní části osazeno pneumatickým dopravníkem. 

 

Vybraný stroj:  

Zásobovací silo s pneumatickým dopravníkem M-TEC Hurricane 140  

Obrázek 80 - Zásobovací silo [33] 

Technické parametry: 

Zásobovací silo s pneumatickým dopravníkem  

M-TEC Hurricane 140 

Objem sila 18 m3 

Výkon kompresoru 140 m3/h 

Výkon hnacího motoru 7,5 kW 

Napájení 400 V 
  Tabulka 36 - Technické parametry zásobovací silo s dopravníkem 

 

 

 
Popis činnosti: Omítací zařízení bude použito během dokončovacích prací. Omítací 

zařízení bude zpracovávat suchou omítkovou směs a bude pomocí něho nanášena na 

vnitřní stěny. 

 

Obrázek 79 - Pneumatický dopravník [32] 
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Vybraný stroj:  

M-TEC M 280  

 

Obrázek 81 - Omítací zařízení [34] 

Technické parametry: 

M-TEC M 280 

Dopravní vzdálenost max. 40 m 

Dopravní výška max. 20 m 

Dopravní tlak max. 30 bar 

Výkon  22 l/ min (max. 50 l/ min) 

Výkon motoru 5,5 kW 

Napájení 400 V 
   Tabulka 37 - Technické parametry omítacího zařízení 

 
Popis činnosti: Stavební spádová míchačka bude použita na staveništi k míchaní maltové 

směsi při zdění výplňového zdiva a příček. 

 

Vybraný stroj:  

BWA 160l/110l  

 

Obrázek 82 - Stavební míchačka [35] 
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Technické parametry: 

BWA 160l/110l 

Objem míchačky 160 l 

Pracovní objem míchačky 110 l 

Výkonost 1,5 m3/h 

Hmotnost 120 kg 

Příkon motoru 1,1 kW 

Napájení 230 V 
  Tabulka 38 - Technické parametry stavební míchačky 

 
Popis činnosti: Vibrační deska bude využívána při hutnění štěrkového násypu pod 

podkladní železobetonovou desku a při hutnění zpevněných ploch pro zařízení 

staveniště. 

 

Vybraný stroj:  

Wacker Neuson BPU5545   

 

Obrázek 83 - Vibrační deska [36] 

Technické parametry: 

Wacker Neuson BPU5545 

Výkon motoru 6,4 kW 

Odstředivá síla 55 kN 

Maximální posun 27 m/min 

Maximální plošný výkon 852 m2/h 

Hmotnost 340 kg 

Šířka desky 600 mm 

Délka desky 900 mm 
       Tabulka 39 - Technické parametry vibrační desky 

 
Popis činnosti: Vibrační lišta bude využívána při hutnění a vyrovnání čerstvé betonové 

směsi při betonáži podkladní železobetonové desky a železobetonových stropních 

desek. 
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Vybraný stroj:  

Wacker Neuson P 35A, SBW10F   

 

Obrázek 84 - Vibrační lišta [37] 

Technické parametry: 

Wacker Neuson P 35A, SBW10F 

Výkon motoru 1,2 kW při 7 000 ot/min 

Délka lišty 3 000 mm 

Šířka lišty 165 mm 

Hmotnost 25 kg 
   Tabulka 40 - Technické parametry vibrační lišty 

 
Popis činnosti: Ponorný vibrátor bude sloužit k dokonalému zhutnění čerstvé betonové 

směsi svislých i vodorovných konstrukcí.  

 

Vybraný ponorný vibrátor je bezdrátový a je napájen akumulátorem, který uživatel nosí 

jako batoh. Akumulátor zajistí celodenní užívání. 

 

Vybraný stroj:  

Wacker Neuson ACBe, baterie BP1000 

 

Obrázek 85 - Ponorný vibrátor [38] 

Technické parametry: 

Wacker Neuson P 35A, SBW10F 

Výkon motoru 0,79 kW  
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Jmenovité napětí 51 V 

Kapacita akumulátoru 20 Ah 

Počet vibrací 12 tis./min 

Průměr hlavy vibrátoru 38 – 58 mm 

Délka hadice 1,5 – 5,0 m 

Hmotnost 13,5 kg 
  Tabulka 41 - Technické parametry ponorného vibrátoru 

 
Popis činnosti: Úhlová bruska bude využívaná při řezání a zkracování armovací výztuže. 

 

Vybraný stroj:  

DeWALT DWE4347 

 

Obrázek 86 - Úhlová bruska [39] 

Technické parametry: 

DeWALT DWE4347 

Průměr kotouče 125 mm 

Volnoběžné otáčky 10 500 ot/min 

Příkon motoru 1,7 kW 

Napájení 230 V 

Hmotnost 2,3 kg 
   Tabulka 42 - Technické parametry úhlové brusky 

 
Popis činnosti: Kotoučová pila bude používána při tvarování bednění, vyřezávání otvorů 

do bednění a k úpravě potřebného dřevěného materiálu. 

 

Vybraný stroj:  

DeWALT DWE575K 

 

Obrázek 87- Kotoučová pila [40] 
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Technické parametry: 

DeWALT DWE575K 

Průměr kotouče 190 mm 

Max. hloubka řezu (90°) 67 mm 

Volnoběžné otáčky 5 200 ot/min 

Příkon motoru 1,6 kW 

Napájení 230 V 

Hmotnost 4,0 kg 
   Tabulka 43 - Technické parametry kotoučové pily 

 
Popis činnosti: Kombinované kladivo bude sloužit zejména k vrtání do betonu při 

stabilizaci bednění, odstranění povrchových vad betonových konstrukcí (únik 

cementového mléka).  

 

Vybraný stroj:  

METABO UHEV 2860-2 Quick 

 

Obrázek 88 - Kombinované kladivo [41] 

Technické parametry: 

METABO UHEV 2860-2 Quick 

Upínání nástroje SDS-plus, Rychloupínací 

Frekvence úderů 4 500 úderů/min 

Volnoběžné otáčky 2 100 ot/min 

Příkon motoru 1,1 kW 

Napájení 230 V 

Hmotnost 3,3 kg 
   Tabulka 44 - Technické parametry kombinovaného kladiva 

 
Popis činnosti: Motorová pila bude použita k úpravě dřevěných prvků bednění a 

potřebného dřevěného materiálu.  
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Vybraný stroj:  

Husqvarna 135 Mark II 

 

Obrázek 89 - Motorová pila [42] 

Technické parametry: 

Husqvarna 135 Mark II 

Výkon motoru 1,6 kW 

Délka lišty 14 palců ( 35,56 cm) 

Zdvihová objem válce 38 cm3 

Maximální otáčky motoru při 

zatížení 

9 000 ot/min 

Hmotnost 4,7 kg 
  Tabulka 45 - Technické parametry motorové pily 

 
Popis činnosti: Svařovací invertor bude využíván při vázání betonářské výztuže, kdy bude 

potřeba spoj výztuže pevně spojit, např. armokoše základových pasů a pilot.  

 

Vybraný stroj:  

Alfa In PEGAS 162 E PFC 

 

Obrázek 90 - Svářecí invertor [43] 
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Technické parametry: 

Alfa In PEGAS 162 E PFC 

Příkon 6,7 kW 

Metoda  MMA, TIG 

Proudový rozsah 10 – 160 A 

Napájení 230 V 

Hmotnost 6,4 kg 
   Tabulka 46 - Technické parametry svářecího invertoru 
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  V této kapitole diplomové práce je podrobně zpracován časový plán hlavního 

stavebního objektu, tzv časový harmonogram. Hlavním objektem pro tvorbu časového 

harmonogramu je stavební objekt SO 02 Administrativně provozní budova.  

 

Časový plán hlavního stavebního objektu je zpracován do samostatné přílohy č. 4 

Časový plán hlavního stavebního objektu. Časový plán byl zpracován v programu 

Microsoft Project formou Ganttova diagramu. Časový plán zohledňuje technologické 

přestávky a dobu potřebnou na výstavbu dané technologické etapy. 

 

Dalším výstupem z časového plánu je histogram pracovníků a strojů. Tyto výstupy jsou 

zpracovány formou grafu do histogramu v příloze č. 6 Histogram pracovníků a strojů.  
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  V této kapitole je vypracován plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní 

stavební objekt. Hlavním stavebním objektem pro vytvoření plánu zajištění 

materiálových zdrojů je objekt SO 02 Administrativně provozní budova.  

Vypracovány jsou dvě limitky zdrojů. Limitky zdrojů jsou vypracovány pomocí programu 

BUILDpower S, kde byl také zpracován položkový rozpočet pro hlavní stavební objekt 

s výkazem výměr.  

 

Položkový rozpočet je obsažen v této diplomové práci v příloze č. 5 Položkový rozpočet 

hlavního stavebního objektu.  Limitka materiálů a pracovníků se nachází v příloze č. 7 

Limitka materiálů a pracovníků pro hlavní stavební objekt.  
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Technologický předpis je zpracován pro objekt SO02 administrativě provozní 

budovu, která je umístěna v městské části Praha-Veleslavín. Novostavba 

administrativního objektu má obdélníkový tvar o rozměrech 63,3 m x 19,1 m. 

 Objekt je navržen jako čtyřpodlažní bez podzemního podlaží a s plochou střechou. 

Objekt je propojen s vedlejším objektem SO 01 garáží pomocí monolitické rampy. 

Založení objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných železobetonových pilotách, které 

podporují železobetonovou desku v 1.NP. Ve všech podlažích je nosnou konstrukcí 

železobetonový sloupový systém doplněný o průvlaky, zdi, hlavice a stropní 

železobetonovou desku. Výplňové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic. Vodorovné 

nosné konstrukce tvoří železobetonová deska o různých tloušťkách. Střešní konstrukce 

je tvořena jednoplášťovou střechou se spádovými klíny, hydroizolační vrstvu tvoří fólie.  

Fasáda objektu je tvořena z více systémů z hliníkových lamel, skleněného 

neprůhledného obkladu s provětrávanou mezerou 40 mm, systémy jsou zatepleny 

tepelnou izolací z minerální plsti tl. 250 mm. Celková výška objektu od 0,000 je 15,650 m 

(atika objektu) a maximální hloubka objektu od 0,000 je -1,100 m (zákl. deska 

dojezdu/jímky výtahu). Pozemek je téměř rovinatý. Dle geologie podloží se na daném 

pozemku nachází zejména skalní podloží, a to hlavně břidlice, v hloubce cca 7,00 m od 

původního terénu se nachází zdravá hornina třídy R5. Hladina podzemní vody byla 

zastižena v obou průzkumných vrtech v hloubce v rozmezí 2,9 až 3,5 m pod stávajícím 

terénem. Tato hladina by neměla mít vliv na zakládání nepodsklepených objektů. 

 

 

 

  Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení železobetonové 

monolitické stropní konstrukce, která je podporovaná sloupovou konstrukcí a štítovými 

stěnami. Stropní deska tloušťky 300 mm je v místě sloupů doplněna o hlavice tloušťky 

150 mm umístěné pod dolní líc, aby nedošlo k propíchnutí konstrukce. Půdorysně jsou 

hlavice navrženy o rozměrech 3,0x3,0 m, 3,5x3,5 m a 4,0x4,0 m. Po vnějším okraji desky 

jsou navrženy průvlaky, které se budou provádět spolu s touto konstrukcí a které tvoří 

nadpraží otvoru. V předchozím procesu budou vybetonovány a odbedněny nosné 

konstrukce v prvním nadzemním podlaží, jedná se o sloupy a štítové stěny. Z nosných 

konstrukcí bude vytažena napojovací výztuž k vyvázaní výztuže stropní konstrukce a 

navazující nosné konstrukce v druhém nadzemním podlaží.  

Tato konstrukce je uvažována z betonu C30/37 XC1, který bude ukládán do systémového 

bednění od firmy Doka pomocí automobilového čerpadla.  Na této konstrukci je 

požadavek na pohledový beton, cca polovina stropní konstrukce nebude zakryta 

podhledem ani zateplením. Konstrukce bude vyztužena betonářskou výztuží B 500B, 

deska je oboustranně vyztužená, v místě sloupu je výztuž doplněná o výztuž proti 

protlačení, viz výkres výztuže stropu nad 1.NP. 
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     Hlavním materiálem pro daný proces je beton C30/37-XC1 (CZ, F.1), výztuž B 

500B, systémové bednění Doka, podpěrná konstrukce, smykové lišty, distanční profily a 

další potřebný materiál (řezivo, odbedňovací přípravek, …) viz výkaz výměr v následující 

kapitole 9.2.1 Výkaz výměr. 

 

Výkaz výměr je podrobněji zpracován v příloze č. 5 Položkový rozpočet hlavního 

stavebního objektu. 

 

Betonová směs 

Označení Konstrukce Jednotky Množství 

C30/37-XC1 

Průvlaky 

m3 

25,6 

Hlavice sloupu 27,19 

Stropní deska  268,64 
Tabulka 47 - Betonová směs TP monolitické stropní konstrukce 

Výztuž:  Ocel B 500B 

Označení Umístění Jednotky Množství 

D14 
Dolní výztuž 

t 

20,502 

D28 3,338 

D14 

Horní výztuž 

14,555 

D20 2,630 

D25 5,765 

D8 

Průvlaky, detaily 

0,865 

D14 1,213 

D20 2,974 

D8 Distance mezi horní a 

dolní výztuží 

2,597 

Tabulka 48 - Výztuž TP monolitické stropní konstrukce 

Smykové lišty JDA 

Označení Umístění Jednotky Množství 

14x 3/25/405-900 

14x 2/25/405-600 
Výztuž proti protlačení PR1 

ks 

6 

16x 3/25/405-900 Výztuž proti protlačení PR2 4 

12x 3/20/255-570 Výztuž proti protlačení PR3 9 

4x 3/20/255-570 

4x 2/20/255-380 
Výztuž proti protlačení PR4 1 

3x 3/20/255-570 

3x 2/20/255-380 
Výztuž proti protlačení PR5 1 

10x 2/20/405-600 Výztuž proti protlačení PR6 1 
Tabulka 49 – Smykové lišty TP monolitické stropní konstrukce 
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Obrázek 91 - Smykové lišty [44] 

Bednění Doka:  

-hlavice sloupů: 

 

Číslo prvku Označení Jednotky Množství 

586174000 Lowering head H20 

ks 

 

141 

586155500 Removable folding tripod top 141 

586088400 Doka floor prop Eurex 20 top 

350 
186 

586179000 Supporting head H20 DF 45 

996000110 Squared timber 8x20cm 2.00m 

by site 
12 

996000109 Squared timber 8x20cm 1.75m 

by site 
20 

996000108 Squared timber 8x20cm 1.50m 

by site 
26 

996000107 
Squared timber 8x20cm 1.25m 

by site 
8 

996000106 Squared timber 8x20cm 1.00m 

by site 
24 

186009000 Doka formwork sheet 3-SO 

21mm 200/50cm 
186 

582528000 Spring locked connecting pin 

16mm 
141 

189707000 Doka beam H20 top P 3.90m 20 

189703000 Doka beam H20 top P 2.65m 180 
Tabulka 50 - Bednění hlavic sloupů Doka TP monolitické stropní konstrukce 

-průvlaky: 

 

Číslo prvku Označení Jednotky Množství 

586174000 Lowering head H20 

ks 

 

71 

586155500 Removable folding tripod top 70 

586179000 Supporting head H20 DF 84 

586087400 Doka floor prop Eurex 20 top 

300 
155 



 

136 

 

996000110 Squared timber 8x20cm 2.00m 

by site 
11 

996000109 Squared timber 8x20cm 1.75m 

by site 
1 

996000108 Squared timber 8x20cm 1.50m 

by site 
1 

996000107 
Squared timber 8x20cm 1.25m 

by site 
3 

186009000 Doka formwork sheet 3-SO 

21mm 200/50cm 
132 

582528000 Spring locked connecting pin 

16mm 
71 

189707000 Doka beam H20 top P 3.90m 38 

586148000 Beam forming support 20 127 

189703000 Doka beam H20 top P 2.65m 243 
Tabulka 51 - Bednění průvlaků Doka TP monolitické stropní konstrukce 

-stropní deska: 

 

Číslo prvku Označení Jednotky Množství 

586174000 Lowering head H20 

ks 

 

338 

586155500 Removable folding tripod top 290 

586088400 Doka floor prop Eurex 20 top 

350 
725 

586179000 Supporting head H20 DF 387 

996000110 Squared timber 8x20cm 2.00m 

by site 
13 

996000109 Squared timber 8x20cm 1.75m 

by site 
31 

996000108 Squared timber 8x20cm 1.50m 

by site 
56 

996000107 
Squared timber 8x20cm 1.25m 

by site 
11 

996000106 
Squared timber 8x20cm 1.00m 

by site 
60 

186009000 Doka formwork sheet 3-SO 

21mm 200/50cm 
874 

582528000 Spring locked connecting pin 

16mm 
338 

189707000 Doka beam H20 top P 3.90m 116 

189703000 Doka beam H20 top P 2.65m 763 
Tabulka 52 - Bednění stropní desky Doka TP monolitické stropní konstrukce 
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-ochranné zábradlí: 

 

Číslo prvku Označení Jednotky Množství 

586456000 Botka se svorkou XP 40cm 

ks 

 

40 

586468000 Botka se svorkou XP 85cm 40 

586460000 Sloupek zábradlí XP 1,20m 80 

586461000 Držák zarážky u podlahy XP 

1,20m 
80 

586458000 Šroubovací botka XP 80 

584386000 Hmoždinka pro zábradlí 20,0 80 

- Smrkové prkno 3x20 cm m 240 
Tabulka 53 - Ochranné zábradlí Doka TP monolitické stropní konstrukce 

Další materiál: 

Označení Jednotky Množství 

Distanční trubka 

z vláknobetonu Ø22 

mm (6,25 m balení) 

bal. 8 

Zátka po spínací tyči 

Ø22 mm (zátka 2ks 

FBST 22 + ucpávka 

SKV) 

ks 320 

Dvousložkové 

lepidlo na zátky 

SIKADUR RAPID 

(1,2kg balení) 

bal. 2 

Ruční pumpa ks 2 

Distanční had 

z vláknobetonu 

FBSN 100/25 

m 

Dle potřeby 

Distanční podložka 

betonová BFX 25 
ks 

Distanční podložka 

plastová Ring 6 

20/25 

ks 

Odbedňovací 

prostředek Doka 

Trenn 

l 

Vodonepropustná 

překližka tl. 27mm  
m2  

Řezivo - smrk m3 

Tabulka 54 - Další materiál TP monolitické stropní konstrukce 



 

138 

 

 
Obrázek 93 - Distanční podložka betonová [46] 

 

 

 
Betonová směs potřebná k realizaci stropních železobetonových desek bude 

dopravována z betonárny Skanska Transbeton, s.r.o. , která se nachází v Praze v místní 

částí Ruzyně, na ulici U Prioru. Směs bude dopravována pomocí autodomíchávače MAN 

TGS 35.440 BB 8x4 mix SWING Stetter AM 9. 

 

Výztuž bude dopravována z KONDOR s.r.o., areál se nachází na ulici U Prioru (Praha 6 - 

Ruzyně). Výztuž bude dovážena vjezdem do areálu z ulice José Martího až na staveniště, 

kde bude složena na skládku nebo přímo na pracovní místo z vozidla MAN TGA 26.363 

6x4 s hydraulickou rukou PALFINGER 12050 pomocí stacionárního věžového jeřábu 

nebo hydraulické ruky na vozidle. 

 

Dopravu bednění na staveniště zajistí firma Doka. 

 

Další materiál bude na stavbu dopravován z nejbližších stavebnin, výhradně z STAVMAT 

STAVEBNINY a.s./Stavebniny DEK sídlící v místní částí Praha-Stodůlky. Tento materiál 

bude dopraven pomocí vozidla MAN TGA 26.363 6x4 s hydraulickou rukou PALFINGER 

12050 nebo dodávky Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI. 

 

 
Betonová směs bude dopravována do místa uložení pomocí autočerpadla Putzmeister 

BSF M46-5.16H na podvozku Mercedes-Benz Arocs 41 43 (bádie, která bude zavěšena na 

stacionárním jeřábu). 

 

Obrázek 92 - Distanční podložka plastová [45] 

Obrázek 94 - Distanční had z vláknobetonu [47] 
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Výztuž bude dopravována přímo z vozidla pomocí stacionárního jeřábu nebo 

hydraulickou rukou PALFINGER 12050 umístěnou na vozidlu MAN TGA 26.363 6x4. 

 

Bednění na staveništi bude přepravováno pomocí stacionárního jeřábu na skládku nebo 

přímo k místu montáže bednění.  

 

Další materiál:   

- drobný materiál bude na staveništi přepravován ručně pomocí dělníků. 

 

 

Pro uskladnění drobného stavebného materiálu se použijí uzamykatelné kontejnery 

(sklad), které ochrání materiál před povětrnostními vlivy. 

Výztuž a systémové bednění Doka se budou skladovat na zpevněné skládce nedaleko 

věžového jeřábu nebo na zpevněné skládce mezi SO 02 a stavebními buňkami ev. 

v těsné blízkosti místa zabudování do konstrukce (materiál bude podložen podklady a 

bude skladován dle informací od výrobce). 

Veškerý materiál bude na staveniště dovážen v daných zásobovacích intervalech pro 

danou technologickou etapu. 

 
Pracoviště bude předáno hlavnímu stavbyvedoucím dodavatelské firmy v předem 

sjednaném smluvním termínu. O převzetí pracoviště bude vyhotoven řádný zápis do 

stavebního deníku. Zápis bude obsahovat datum, čas, výsledky měření, odchylky měření 

a možná řešení vzniklých vad. Dodavatel převzetím pracoviště potvrzuje, že přijímá 

zodpovědnost za vše, co se na pracovišti stane od doby převzetí až do doby předání 

pracoviště. S pracovištěm se předávají také nápojná místa pro odběr elektrického 

proudu, vody a také přístupová komunikace ke staveništi. Všechny inženýrské sítě jsou 

pro daný proces zajištěny včetně ochranných pásem. Bude předána železobetonová 

nosná konstrukce prvního nadzemního podlaží (sloupy, štítové zdi, výtahová šachta) 

Předávané konstrukce musejí být již odbedněné před předáním pracoviště. 

 

 

 

 

  Provádění železobetonových monolitických stropních konstrukci bude probíhat 

od 6/2021 do 11/2021, tudíž by klimatické podmínky neměli mít větší vliv na provedení 

této konstrukce.  

Pravidelně se musí kontrolovat stav klimatických podmínek a zaznamenávat je do 

stavebního deníku. 

Práce budou zastaveny nebo přerušeny za nepříznivých podmínek: 

 

-Teplota nižší než -5°C: Pokud teplota klesne bod -5°C, nesmí se provádět betonáž, 

pokud se teplota přiblíží k bodu mrazu, musí být zavedeny určité podmínky a opatření. 

 

-Teplota vyšší než 30°C: Pokud teplota bude větší než 30°C, nesmí se provádět betonáž, 
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u vybetonovaných konstrukcí se musí beton více zvlhčovat a chránit před vysycháním. 

 

-Viditelnost menší než 30 m: Práce budou přerušeny nebo zastaveny. 

 

-Rychlost větru větší než 11 m/s (8 m/s pro práce se zavěšeným břemenem): Práce 

budou přerušeny nebo zastaveny. 

 

-Extrémní vlivy počasí (trvalý déšť, krupobití, sníh, námraza, mlha): Práce budou 

přerušeny nebo zastaveny. Čerstvě vybetonované konstrukce musí být chráněny před 

těmito extrémními vlivy, aby nedošlo ke zhodnocení betonu a zhotovené povrchové 

úpravy již zhotovené konstrukce. 

 

 

Veškeré vybavení a zařízení staveniště je přehledně zpracované ve výkresu v příloze č. 1a 

Zařízení staveniště – hrubá vrchní stavba. 

 

Na staveniště vedou dva vjezdy z areálu Zařízení služeb Ministerstva vnitra. Tento 

areál je přístupný z ulice José Martího. Vjezdy budou opatřeny uzamykatelnými bránami. 

Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m, až na místa, kde bude 

instalována protihluková stěna a kde se nachází stávající betonové oplocení na severní 

straně staveniště. Šatny pracovníků budou ve čtyřech mobilních buňkách BK1. Kancelář 

stavbyvedoucího a mistra bude v samostatné mobilní buňce BK1. Jako společné místo 

pro jednání a porady vedení stavby bude na staveništi umístěna mobilní buňka BK1. 

Uzamykatelné skladovací prostory se budou nacházet v uzamykatelných kontejnerech 

LK1. Na staveništi bude pracovníkům k dispozici mobilní sanitární kontejner (buňka) SK1 

a mobilní toaleta TOI TOI FRESH, která bude přesouvána dle potřeby stavby. Staveniště 

bude opatřeno zpevněnou plochou pro uskladnění materiálu, stacionárním věžovým 

jeřábem, napojením na vodovodní řád, stavební rozvaděč napojený na elektrickou síť. 

Pro práci v pozdních odpoledních nebo brzkých ranních hodinách musí být zajištěno 

umělé osvětlení. 

 

 

Práce na staveništi budou prováděny pouze kvalifikovanými, proškolenými a plně 

způsobilými pracovníky. Povinností dodavatele je proškolit všechny své pracovníky před 

vstupem na stavbu z předpisů BOZP, PO, používání osobních ochranných prostředků 

(OOPP), dodržování provozních podmínek stavby, seznámení pracovníků s projektovou 

dokumentací a technologickými postupy – pro danou činnost. Každý 

řidič/strojník/jeřábník je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje 

daný stroj řídit nebo používat. Vedoucí pracovníci budou uchovávat kopii strojních a 

profesních průkazů pracovníků pro případnou kontrolu. 

 

 
Na správnost provedení prací dle PD a kvalitu prací bude dohlížet stavbyvedoucí 

(kvalifikovaná osoba). Při realizaci monolitických stropních konstrukcí se na staveništi 

bude pohybovat více pracovních čet. Každá pracovní četa bude mít vedoucího čety, který 

bude četu řídit a dohlížet na provedení daných prací. Pracovník bude provádět jen 
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činnosti, ke kterým má kvalifikaci (strojní průkaz, vyučen). Všichni pracovníci musí být 

řádně proškoleni a seznámeni s BOZP, riziky na staveništi, s projektovou dokumentací 

a technologickými postupy. Každý pracovník své proškolení stvrdí podpisem ve SD a 

v knize BOZP. 

Personální obsazení na staveništi pro konkrétní činnosti se řídí podle harmonogramu 

prací. Celkové množství pracovníků na staveništi je zpracováno v příloze č. 6 Histogram 

pracovníků a strojů 

 

Profese Počet Činnost Kvalifikace 

Tesař - vedoucí 

čety 
1 

řízení, kontrola, organizace, 

znalost PD, práce s nivelačním 

přístrojem, komunikace s 

jeřábníkem 

střední vzdělání 

s mat. zkouškou, 

proškolení, průkaz 

signalisty 

Tesař 6 

montáž/demontáž bednění, 

výroba prostupů, ošetřování 

bednění, čistění bednění, atd. 

vyučen v oboru, 

proškolení 

Pomocný 

pracovník 
3 

pomocné práce, přesuny hmot, 

úklid pracoviště, atd. 

základní vzdělání, 

proškolení 

Řidič nákladního 

automobilu 
1 

doprava stavebního materiálu, 

systémového bednění 

řidičský průkaz 

skupiny C, 

proškolení 

Strojník věžového 

jeřábu 
1 

vnitrostaveništní doprava 

materiálu 

strojnický průkaz 

pro jeřábnické 

práce, proškolení 
Tabulka 55 - Personální obsazení čety pro montáž/demontáž bednění TP monolitické stropní konstrukce 

 

 

Profese Počet Činnost Kvalifikace 

Železář - vedoucí 

čety 
1 

řízení, kontrola, organizace, 

znalost PD, práce s nivelačním 

přístrojem, komunikace s 

jeřábníkem 

střední vzdělání 

s mat. zkouškou, 

proškolení, průkaz 

signalisty  

Železář 6 
vázání výztuže, umisťování 

dalších prvků do výztuže, atd. 

vyučen v oboru, 

proškolení 

Pomocný 

pracovník 
3 

pomocné práce, přesuny hmot, 

úklid pracoviště, atd. 

základní vzdělání, 

proškolení 

Řidič nákladního 

automobilu 
1 

doprava stavebního materiálu, 

betonářské výztuže 

řidičský průkaz 

skupiny C, proškolení 

Strojník věžového 

jeřábu 
1 

vnitrostaveništní doprava 

materiálu 

strojnický průkaz pro 

jeřábnické práce, 

proškolení 
Tabulka 56 - Personální obsazení čety pro vázání výztuže TP monolitické stropní konstrukce 
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Profese Počet Činnost Kvalifikace 

Betonář - vedoucí 

čety 
1 

řízení, kontrola, organizace, 

znalost PD, práce s nivelačním 

přístrojem, komunikace s 

jeřábníkem 

střední vzdělání 

s mat. zkouškou, 

proškolení, průkaz 

signalisty  

Betonář 7 

provádění betonáže, hutnění 

betonové směsi, ošetřování 

betonu, atd. 

vyučen v oboru, 

proškolení 

Pomocný 

pracovník 
2 

pomocné práce, přesuny hmot, 

úklid pracoviště, atd. 

základní vzdělání, 

proškolení 

Řidič 

autodomíchávače 
3 doprava betonové směsi 

řidičský průkaz 

skupiny C, 

proškolení 

Řidič/obsluha 

autočerpadla 
1 čerpání betonové směsi 

řidičský průkaz 

skupiny C, strojní 

průkaz, proškolení 

Strojník věžového 

jeřábu 
1 

vnitrostaveništní doprava 

materiálu 

strojnický průkaz 

pro jeřábnické 

práce, proškolení 
Tabulka 57 - Personální obsazení TP monolitické stropní konstrukce 

 
Podrobnější informace a důvod nasazení k většině strojů a nářadí je detailněji 

zpracován v kapitole 6. Návrh strojní sestavy. 

 

 

Typ stroje Počet nasazených strojů 

Autodomíchávač MAN TGS 35.440 BB 8x4 mix SWING 

Stetter 

3 

Autočerpadlo Putzmeister M46-5.16H 1 

Stacionární věžový jeřáb Liebherr 150 EC-B8 Litronic 1 

Valník MAN TGA 26.363 6x4 s hydraulickou rukou 

PALFINGER 

1 

Bádie na betonovou směs 1 

Paletovací vozík 1 
Tabulka 58 - Velké stroje a mechanismy TP monolitické stropní konstrukce 

 

 

Typ stroje/nářadí Příkon [W] Počet kusů 

Vibrační lišta Wacker 

Neuson L 3m 

(benzín) 2 

Ponorný vibrátor Wacker 

Neuson ACBe 

(akumulátor) 3 
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Svářecí konvektor Alfa In 

PEGAS 162 E PFC 

6 700 2 

Úhlová bruska DeWALT 

DWE4347  

1 700 2 

Vysokotlaký čistič Kränzle X 

- A17 TST 

2 950 1 

Kombinované kladivo 

METABO UHEV 2860-2 

Quick 

1 100 2 

Kotoučová pila DeWALT 

DWE575K  

1 600 2 

Vysavač BOSCH GAS 35 L 

SFC+ 

1 380 1 

Kompresor Lumag KOM24 750 1 
Tabulka 59 - Elektrické, dieselové a benzínové stroje a nářadí TP monolitické stropní konstrukce 

 

 

Typ nářadí/pomůcky Počet kusů 

Žebříky 3 

Lopaty 10 

Kovové hrábě 7 

Kladiva (0,5 a 2,0 kg) 6 

Tesařské kladiva 8 

Stavební kolečka 3 

Kbelíky 10 

Kleště kombinačky 10 

Štípací kleště 10 

Kleště na vázání výztuže Herkules 3 

Zednické lžíce 10 

Stahovací latě 5 

Háček na vázání výztuže 10 

Aplikační pistole 2 

Hřebíky 5000 

Vruty 5000 

Pilka na dřevo 3 

Pilka na železo 3 

Sekera 2 

Vrtáky 10 

Fošny 10 
Tabulka 60 - Ruční nářadí a pomůcky TP monolitické stropní konstrukce 

 

 

Typ měřící pomůcky Počet kusů 

Totální stanice TOPCON OS-105 BG 1 
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Rotační laser BOSCH GRL 400 H 2 

Laserový dálkoměr BOSCH GLM 120 C Professional 2 

Vodováha 2 m 5 

Pásmo 50 m 3 

Svinovací metr 5 m 30 

Olovnice  2 

Barevný provázek 5 

Značkovací sprej 5 
Tabulka 61 - Měřící pomůcky TP monolitické stropní konstrukce 

 

 

Typ OOPP Počet kusů 

Reflexní vesty 37 

Ochranné přilby 37 

Pracovní oděv 37 

Pracovní obuv 37 

Ochrana kolen (nákoleníky) 15 

Gumové holínky 10 

Rukavice 37 

Ochranné brýle 37 

Ochranný obličejový štít 10 

Svařovací kukla 2 

Chrániče sluchu/špunty do uší 37 

Respirátory 37 
Tabulka 62 - OOPP TP monolitické stropní konstrukce 

 

 

Uvažujeme, že bude zapůjčena 100% plocha bednění stropní konstrukce. Srovnání 

z časového a ekonomického hlediska viz příloha č. 9 Ekonomika betonáže stropní 

konstrukce nad 1.NP. 

  Schéma bednění pro stropní konstrukci nad 1.NP je vypracován ve dvou fázích 

v příloze č.8 Schéma + výpis prvků bednění stropní konstrukce nad 1.NP:  

   - Schéma bednění 1. fáze – Bednění hlavic sloupů a průvlaků  

   - Schéma bednění 2. fáze – Bednění stropní desky 

 

1. Umístění podpěr s trojnožkou 

   Celkový tvar bednění nám udává předem vypracovaný výkres bednění, podle 

kterého se řídíme. V rámci montáže bednění se musí počítat i s bedněním průvlaků a 

hlavic sloupů. 

  Montáž bednění se zahájí rozmístěním a položením podélných a příčných 

nosníků na podlahu podél stěn. Podle rozmístění nosníků, na kterých jsou značky,  

vznikne rastr ukazující max. vzdálenost podpěr (6 značek pro vzdálenost podpěr 

s trojnožkou). Podle tohoto rastru se umístí podpěry s trojnožkou. Trojnožka se musí 

dotýkat ve všech třech bodech pevného podkladu pod ní a musí být dostatečně 

https://www.alza.cz/hobby/bosch-glm-120-c-professional-d5456116.htm
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zajištěná pomocí upínací páky k podpěře. Do podpěr se osadí spouštěcí hlavice a 

nastaví se tak, aby bylo možnost osadit podélné nosníky a spustit hlavici při 

odbednění. 

 
Obrázek 95 - Umístění stojek [48] 

2. Rozmístění podélných nosníků  

  Podélné nosníky budou umístěny na požadované místo na stropní podpěry 

pomocí montážní vidlice, dle výkresu bednění. Podélné nosníky nesmějí být 

excentricky umístěné ve spouštěcí hlavě, mohlo by dojít k přetížení systému.  Přesah 

podélných nosníků musí být minimálně přes jednu značku na nosníku bednění 

(vzdálenost mezi značkami 0,5 m). Nosníky se vyrovnají do potřebné výšky pomocí 

štelování na podpěrách. Měření požadované výšky podélného nosníku se provede 

pomocí rotačního laseru a měřící latě.  

 
Obrázek 96 - Rozmístění podélných nosníků [48] 
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Obrázek 98 - Uložení nosníků [48] 

 

 

3. Rozmístění příčných nosníků 

  Na podélné nosníky budou osazeny pomocí montážních vidlic příčné nosníky 

s osovou vzdáleností mezi příčnými nosníky 0,5 m. Musí se dbát na přesahy příčných 

nosníků. V místě styku bednících desek musí být nosník umístěn na osu styku nebo 

dojde ke zdvojení příčných nosníků. Detailnější informace o umístění, přesahu 

jednotlivých nosníků jsou uvedeny ve výkresu bednění.  

Obrázek 97 - Uložení nosníků v hlavě [48] 

Obrázek 101 - Rozmístění příčných nosníků [48] 

Obrázek 99 - Způsob osazení 

nosníků [48] Obrázek 100 - Umístění nosníků [48] 
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4. Osazení mezipodpěr 

  Po osazení příčných nosníků se rozmístí a osadí mezipodpěry, které budou 

osazené přidržovací hlavou. Přidržovací hlavice bude zajištěna integrovaným 

třmenem. Při montáži mezipodpor nesmí dojít ke zdvižení nosníků, pokud k tomu 

dojde, musí se požadovaná výška překontrolovat a znovu nastavit. Maximální 

rozestup stropních podpěr jsou 2 značky na nosníku – 1 m. 

 

5. Montáž bednících desek 

  Bednící desky se položí kolmo na příčné nosníky. Bednící desky budou tloušťky 27 

mm a budou mít standardizované rozměry. Druh montáže si zvolí vedoucí čety 

(shora/zespodu). Bednicí desky budou kladeny na sraz a budou zajištěny hřebíky na 

okraji desky.   

 

6. Montáž bezpečnostních prvků po obvodu bednění – ochranné zábradlí  

  Po obvodu bednění konstrukce se musí vybudovat bezpečnostní konstrukce proti 

pádu z výšky, a to i v místě schodiště, výtahové a instalační šachty. Tato konstrukce 

se bude  skládat ze systémových prvků, a to ze sloupků zábradlí Doka a řeziva. Výška 

zábradlí bude min. 1,1 m a bude složeno z horního madla, střední tyče a okopové 

Obrázek 102 - Montáž bednících desek [48] 
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lišty. Sloupky zábradlí budou uchyceny na bednící nosníky pomocí botky se svorkou.  

 

7. Dořez bednících desek a osazení prostupů 

  Zbývající prostor bude vyplněn pomocí dořezů z bednících desek na míru. 

Dořezy budou kladeny na sraz k bednícím deskám a budou zajištěny hřebíky na 

okraji desky. 

  Následně se vyhotoví bednění prostupu z vodonepropustné překližky, které se 

umístí přesně na danou pozici dle výkresu tvaru konstrukce. 

 

8. Bednění čel desky 

   Čelo stropní desky se vybední za pomocí bednících úhelníků a dednící desky. 

Bednící úhelníky se připevní pomocí hřebíků po osové vzdálenosti 20 cm k bednící 

desce, která bude tvořit ve svislém směru čelo desky. Bednící úhelníky spolu s 

deskou se připevní na bednící vodorovnou desku pomocí hřebíků.  

 

Obrázek 103 - Botka se svorkou [48] Obrázek 104 - Umístění zábradlí [48] 

Obrázek 105 -  Bednění čela stropní desky [48] 
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9. Bednění průvlaků a hlavic sloupů 

  Bednění průvlaků a hlavic sloupů se provádí zároveň s montáží bednění stropní 

desky (bod 1-7). Bednění průvlaků je tvořeno nosnou konstrukcí a průvlakovou 

kleštinou.  

 

  

 Bednění hlavic sloupu je řešeno stejným způsobem jako bednění stropní desky 

(bod 1-7). Hlavice je výškově o 150 m níž než stropní konstrukce.  

 

10. Ošetření bednění 

  Před prováděním výztuže se musí bednění zbavit nečistot a následně ošetřit 

odbedňovacím přípravkem Doka Trenn. Přípravek se bude aplikovat pomocí ruční 

pumpy. Po takto ošetřeném bednění se nesmí pohybovat se znečištěnou obuví. 

 

 

  Než začnou armovací práce, musí se provést kontrola bednění. Vyztužení stropní 

desky, hlavic, průvlaků bude dle výkresu výztuže. Krycí vrstva výztuže je na celé stropní 

konstrukci 25 mm. Vyztužení průvlaků se vyhotoví přímo na staveništi. Na stranu, která 

přiléhá k bednění, se na výztuž umístí distanční tělíska, aby bylo zajištěné dostatečné 

krytí, které je předepsané. 

  Stropní deska bude oboustranně vyztužena. Hlavice sloupu se armují společně se 

stropní deskou. Po zhotoveném bednění se rozmístí distanční profily a následně se uloží 

dolní výztuž. Mezi horní a spodní výztuž se umístí distanční žebříčky, které zajistí 

navrženou vzdálenost mezi horní a dolní výztuží desky. Provede se montáž smykových 

lišt. Následně se uloží horní výztuž. Již provedená výztuž se bude chránit pomocí 

roznášecích lávek z fošen, aby nedošlo k poškození a znečištění výztuže.  

 

Obrázek 106 - Bednění průvlaků [48] 

Obrázek 107 - Systém bednění průvlaků [48] 
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  Betonáž může být zahájena až po kontrole a převzetí vyvázané výztuže stavebním 

dozorem stavebníka. Beton stropní konstrukce bude třídy C30/37-XC1 konzistence S3. 

Betonová směs bude čerpána pomocí autočerpadla a ukládána do bednění. Pracovní 

místo autočerpadla pro betonáž stropní konstrukce bude mezi objekty vedle 

stacionárního věžového jeřábu nebo z východní strany administrativní budovy viz 

kapitola č. 12.6.2. Čerstvá betonová směs bude na staveniště dovážena pomocí 

autodomíchávačů z betonárny Skanska Transbeton, s.r.o. (Praha-Ruzyně).  

  Betonová směs bude ukládána z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení 

složek čerstvé betonové směsi. Betonová směs bude hutněna pomocí ponorných 

vibrátorů a vibračních latí. Výška uloženého betonu v konstrukci se bude pravidelně 

kontrolovat pomocí rotačního laseru a měřící latě.  

  Betonáž bude probíhat tři dny vzhledem k velikosti celé konstrukce. Po ukončení 

betonáže vznikne pracovní spára, na kterou následující den opět naváže betonáž.   

 

 

  Před odbedněním musí beton ve stropní konstrukci dosáhnout stanovené 

pevnosti pro odbednění. Čas, než beton dosáhne pevnosti, se nazývá technologická 

přestávka. Po tuto dobu se musí vybetonovaná konstrukce ošetřovat a chránit před 

extrémními klimatickými podmínkami. V letních dnech bude konstrukce překryta 

geotextílií, aby nedocházelo k přehřátí konstrukce a následnému vzniku trhlin. 

 

 
  Ve výpočtu jsem vycházel z průměrné denní teploty ve stejný den betonáže před 

rokem. Potřebnou průměrnou teplotu jsem zjistil z archívu teplot [49]. Pevnost betonu 

v konstrukci musí dosáhnout 70 % svojí celkové pevnosti – min. 25,9 MPa, aby bylo 

možné konstrukci odbednit.  

 

Místo stavby: Praha, Veleslavín 

Konstrukce: monolitická stropní deska s hlavicemi 

Beton konstrukce: C30/37 XC1 (Rb28d=37MPa)    (C40/50) 

Potřebná pevnost pro odbednění: 70% z Rb28d → Rbd=25,9 MPa   (50%....25MPa) 

Datum betonáže: 29.6.2020 

Laboratorní teplota: t= 20°C  

Výpočet:      B…Varianta pro beton C40/50 

A. Laboratorní podmínky: 

Rbd=Rb28d x (0,28+0,5 log d)  [MPa] 

 

d=10

𝑅𝑏𝑑
𝑅𝑏28𝑑

−0,28

0,5 = 10

25,9
37

−0,28

0,5 = 6,92 𝑑𝑛ů → 7 dnů  (B=3) 

 

f=(t+10) x d=(20+10)*7= 210°C dnů   (B=90) 

 

Rbd … požadovaná pevnost betonu v talku v čase d [MPa] 

Rb28d … pevnost betonu v tlaku po 28 dnech [MPa] 

d … čas odbednění [den] 
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t … předpokládaná teplota prostředí [°C] 

f … faktor zrání [°C * dny] 

 

B. tprum=
𝑡7:00+𝑡13:00+2∗𝑡21:00)

4
=

15,6+21,3+2∗19,2

4
= 19°𝐶 

 

C. Skutečné podmínky: 

f=(t+10) x d → d=
𝑓

(𝑡+10)
=

210

19+10
= 7,24 𝑑𝑛ů → 8 dnů (B=4) 

 

Závěr: 

Požadovaných 70 % z pevnosti betonu bude dosaženo po 8 dnech od betonáže, kdy 

můžeme stropní konstrukci částečně odbednit. 

 

 

 

1. Demontáž bednění čel desky a průvlaků 

  Částečné odbedňování se zahájí až po uplynutí technologické přestávky, 

která je 8 dní. Nejprve odstraníme bednění čel stropní desky a bednění průvlaků 

z vnější strany. 

2. Demontáž mezipodpor 

  Mezipodpory uvolníme pomocí nastavovacího třmene výšky na podpoře. 

Následně je možné demontovat mezipodpory. Mezipodpory odložíme do 

ukládací palety Doka, včetně přidržovacích hlavic. Pokud mezipodpory již 

nevyužijeme, odstraníme z nich přidržovací hlavice. Přidržovací hlavici uvolníme 

pomocí integrovaného třmene. Hlavice následně uložíme do víceúčelového 

kontejneru Doka. 

Obrázek 108 - Demontáž čel desky a průvlaků [48] 
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3. Spuštění stropního bednění 

  Po demontáži mezipodpor se může zahájit spuštění stropního bednění. 

Spuštění bednění probíhá pomocí vyražení klínu na spouštěcí hlavici, čímž dojde 

k poklesu hlavice a celého bednění. 

 

4. Demontáž bednění 

  Po spuštění bednění dojde k uvolnění jednotlivých částí bednění od 

konstrukce a bude možná jeho následná demontáž. Příčné nosníky se sklopí. Část 

příčných nosníků se odstraní pomocí montážních vidlic a uloží se do ukládací 

palety Doka. Musí se ponechat dostatečné množství příčných nosníků k zajištění 

bednících desek. Následně se demontují bednící desky a uloží se do ukládací 

palety. Po demontáži bednících desek je možné odstranit zbylé bednící nosníky, 

které se uloží do ukládací palety. Následně uvolníme třmen podpěry a tím 

spustíme stropní podpěru včetně spouštěcí hlavice. Demontují se trojnožky a 

spouštěcí hlavice.  

Obrázek 109 - Demontáž mezipodpor [48] 

Obrázek 110 - Spouštění stropního bednění [48] 
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5. Opětovná montáž podpor 

  Z technologických a realizačních důvodů musí být konstrukce po 

částečném odbednění znovu podepřena. Podpěry budou rozmístěny stejně jako 

u podpěr s trojnožkami. Stropní podpěry budou na obou koncích podloženy 

roznášecím dřevěným prknem. 

 

 
Kontrolní a zkušební plán a popis kontrol je zpracován v příloze č. 10 Kontrolní a 

zkušební plán kvality pro monolitické stropní konstrukce, zde budou vypsány jednotlivé 

kontroly. Jednotlivé kontroly, výsledky měření a zkoušky budou ihned po provedení 

zaznamenávány do tabulky KZP. 

 

 

- Kontrola a převzetí pracoviště 

- Kontrola dokumentace 

- Kontrola předchozích prací  

Obrázek 113 - Demontáž příčných nosníků [48] Obrázek 114 - Demontáž bednících desek 

[48] 

Obrázek 112 - Způsob demontáže bednění [48] 

Obrázek 111 - Spouštění stojky bednění [48] 
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- Kontrola pracovníků 

- Kontrola pracovních strojů, nářadí a zařízení 

- Kontrola dodávky materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

- Převzetí geodetických bodů 

 

 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

- Kontrola sestavení systémového bednění 

- Kontrola provedení výztuže (poloha výztuže, profil výztuže, krycí vrstva) 

- Kontrola dodané betonové směsi (Konzistence-sednutí kužele, odběr krychle 

každých 70 m3) 

- Kontrola provádění betonáže (Max. výška ukládání betonové směsi 1,5 m) 

- Kontrola ošetření betonu  

- Kontrola odbednění stropní konstrukce 

 

 

- Kontrola geometrie a kvality provedení stropní konstrukce 

- Kontrola pevnosti betonu (fc>fck MPa) 

- Kontrola dokumentace stavby 

- Kontrola čistoty pracoviště 

 

 
Během realizace stavby je nutné dodržovat a řídit se platnými právními předpisy a 

vyhláškami z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré osoby (zejména pracovníci), které se budou pohybovat na staveništi, musí 

být s těmito předpisy seznámeny a musí být důkladně proškoleny. Každá osoba stvrdí 

svým podpisem, že byla seznámena s riziky, které mohou na stavbě nastat, a byla řádně 

proškolena. Každý pracovník, který se podílí na realizaci stavby, musí být poučen o 

pohybu na staveništi, o manipulaci s materiálem, o umístění lékárničky, hasicích 

přístrojů, hlavního vypínače elektrické energie. O proškolení provede stavbyvedoucí 

zápis do stavebního deníku.  

 

Během realizace stavby je nutné dodržovat tyto právní předpisy: 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. včetně novely č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších 

      podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. včetně novely č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. včetně novely č. 41/2020 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. 

 

Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a 

do hloubky. 

 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. včetně novely č. 170/2014 Sb., o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. včetně novely č. 323/2017 Sb., o technických požadavcích 

na stavby. 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. 

 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 

 

Podrobněji je BOZP a PO zpracováno v samostatné kapitole č. 11. Plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 

 
Během výstavby není přepokládán negativní vliv na životní prostředí. Vzrostlé stromy 

na pozemku staveniště se budou pečlivě chránit, a to pomocí dřevěné konstrukce výšky 

2 m okolo kmene stromu po celou dobu výstavby, aby nedošlo k poškození stromu. 

 

Obrázek 116 - Ochrana stromů [50] 

 

Při provádění prací je potřeba minimalizovat vliv stavebních činností na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 

mechanizace musí být ve výborném technickém stavu. Na stavbě musí být dodržovány 

Obrázek 115 - Kruhová ochrana stromů [50] 
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časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní 

mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Čištění komunikací v rámci 

areálu bude prováděno dle potřeby. Nepoužívaná mechanizace by měla být odstavena 

na zpevněných plochách a pod ně budou umístěny vany proti nežádoucímu úniku 

provozních kapalin (zejména motorový olej). 

 

 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu s platným zákonem 

č.541/2020 Sb. o odpadech a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 

odvozem do sběrných surovin, do spalovny nebo na skládku k tomu určenou. Zatřídění 

odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. 

 

Číslo 

odpadu  

Název odpadu  Předpokládané 

množství [t] 

Typ 

odpadu  

Zpracování, 

likvidace odpadu 

  

17 01 01  Beton  3 Obvyklý  Recyklace  

17 04 05  Železo a ocel  2 Obvyklý  Odvoz do sběr. 

dvora  

17 02 01  Dřevo  0,5 Obvyklý  Opakovatelné 

použití  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 

čísly  

17 06 01 a 17 06 03 

0,1 Obvyklý  Odvoz do sběr. 

dvora 

17 02 03  Plasty  0,1 Obvyklý  Odvoz do sběr. 

dvora  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0,5 Obvyklý Odvoz do sběr. 

dvora - recyklace 

15 01 02 Plastové obaly 0,3 Obvyklý Odvoz do sběr. 

dvora - recyklace 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek, nebo obaly 

jimi znečištěné 

0,1 Obvyklý Odvoz do sběr. 

dvora 

20 03 99  Komunální odpad  1 Obvyklý  Odvoz na skládku  
Tabulka 63 - Odpady TP monolitické stropní konstrukce 
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  V této kapitole diplomové práce se zabývám kontrolním a zkušebním plánem 

kvality pro monolitické stropní konstrukce. Kontrolní a zkušební plán je zpracován 

formou tabulky a nachází se zde veškeré náležitosti, které je potřeba zkontrolovat 

během této technologické etapy, aby konstrukce byla provedena v předepsané kvalitě. 

Součástí kontrolního a zkušebního plánu je také podrobný popis jednotlivých kontrol. 

 

Kontroly jsou rozděleny do tří kategorii: vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. 

V popisu jednotlivých kontrol jsou patřičně popsány i prováděné zkoušky/měření. 

Přílohou popisů jednotlivých zkoušek jsou i tabulky, které nám stanovují normové 

hodnoty.   

 

Kontrolní a zkušební plán s popisem jednotlivých kontrol pro monolitické stropní 

konstrukce je zpracován v této diplomové práci do samostatné přílohy č. 10 Kontrolní a 

zkušební plán kvality pro monolitické stropní konstrukce. 

Tabulka kontrolního a zkušebního plánu byla vytvořena v programu Microsoft Excel a 

popis jednotlivých kontrol v programu Microsoft Word. 
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Základní údaje o druhu stavby 

Stavební objekt SO 01- Objekt garáží a rampy 

Objekt garáží je rozdělen na tři podlaží a parkovací střechu, do kterých je vjezd 

zajištěn z podestové rampy. Konstrukční třítrakt - skeletový monolitický systém s 

železobetonovými sloupy a průvlaky. Objekt bude založen na velkoprůměrových 

vrtaných pilotách, které budou uloženy do skalního masivu. Obvodové 

konstrukce a ztužující stěny jsou rovněž z monolitického betonu. Objekt má 

obdélníkový tvar o rozměrech 62,80 m x 19,36 m. 

 

Stavební objekt SO 02- Objekt administrativně provozní budova 

Budova o čtyřech nadzemních podlažích s plochou střechou. Konstrukční třítrakt - 

skeletový monolitický systém s železobetonovými sloupy. Objekt bude pilotově 

založen. Obvodové konstrukce a ztužující stěny jsou rovněž z monolitického 

betonu. Stropní konstrukce jsou v tloušťkách od 240 mm po 300 mm (archiv). 

Administrativní objekt pak vhodně doplňují konstrukce vyzdívané z keramických 

pálených bloků. Objekt má obdélníkový tvar o rozměrech 63,3 m x 19,1 m. 

 

 

Název stavby 

"Praha 6 - Veleslavín, José Martího - novostavba garáží a administrativní budovy" 

 

Místo stavby 

Obec: Praha  

Část obce: Praha 6 

Katastrální území: Veleslavín 

Parcelní číslo: 302/113, 302/93, 338/5, 338/6, 299/106, 299/219 

 

Charakter stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

Účel užívání stavby 

Polyfunkční objekt obsahující následující funkce: 

- Administrativu  

- Archiv 

- Prostory technického a provozního zázemí policejních 

útvarů 

- Garáže 
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Doba realizace výstavby se předpokládá od února roku 2021 do října roku 2022.  

Stavba se dělí na stavební a inženýrské objekty: 

 

SO-00  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

SO-01 OBJEKT GARÁŽÍ A RAMPY 

SO-02 OBJEKT ADMINISTRATIVNĚ PROVOZNÍ BUDOVA 

SO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO-04 OPRAVA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE 

SO-05 SADOVÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ 

IO-01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, OLK A VSAKOVACÍ OBJEKT 

IO-02 AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A PŘIPOJENÍ 

IO-03 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY A PŘÍPOJKA 

IO-04 AREÁLOVÝ PLYNOVOD A PŘÍPOJKA 

IO-05 AREÁLOVÁ TRAFOSTANICE, AREÁLOVÝ ROZVOD NN 

IO-06 PŘÍPOJKA VN 

IO-07 AREÁLOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

IO-08 AREÁLOVÁ OPTICKÁ SÍŤ 

Tabulka 64 - Členění na stavební objekty 

Stavba se nachází v rámci areálu Zařízení služeb Ministerstva vnitra, tudíž nebude mít 

větší vliv na přiléhající okolí stavby. Vjezd a výjezd ze staveniště bude v rámci areálové 

komunikace na ulici José Martiho. Přípojky pro budovanou stavbu budou napojeny na 

areálové rozvody dané sítě, dojde k jejich prodloužení. 

 

 

 
Dle požadavků obsažených v 1. odstavci §15 zákonu 309/206 Sb. ve znění novely 

88/2016 Sb. musí být plán BOZP vypracován, viz tabulka s požadavky níže. 
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Označení Požadavek dle §15 zákona 309/2006 Sb. ANO/NE 

1 Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší 

než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a 

činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

ANO 

2 Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 

osobu 

ANO 

Tabulka 65 - Odůvodnění dle zákona č. 309/2006 Sb. 

 

 
Práce a činnosti při kterých je nutnost vypracovat plán BOZP dle přílohy č.5 nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. ve znění novely č. 136/2016 Sb.. Seznam těchto prací a činnosti je 

vypsán v tabulce níže a zda jsou realizovány při výstavbě.  

Označení Typ práce a činnosti dle přílohy č. 5 Nařízení vlády 591/2006 Sb. ANO/NE 

1 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo 

smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 

5 m. 

NE 

2 Práce související s používáním nebezpečných chemických látek 

a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při 

výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních 

předpisů. 

NE 

3 Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují 

zvláštní právní předpisy. 

NE 

4 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s 

bezprostředním nebezpečí utonutí. 

NE 

5 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 

než 10 m. 

ANO 

6 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 

popřípadě zařízení technického vybavení. 

NE 

7 Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 

mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, 

pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

NE 

8 Potápěčské práce. NE 

9 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). NE 

10 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. NE 

11 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných, určených 

pro trvalé zabudování do staveb. 

ANO 

Tabulka 66 - Odůvodnění dle nařízeníí vlády č.591/2006 Sb. 
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Dle podmínek v §101 v páté části zákonu č. 292/2006 Sb. ve znění novely č. 251/2021 Sb., 

330/2021 Sb. a 511/2021 Sb. 

 

Označení Podmínky v §101 v páté části zákonu č. 292/2006 Sb. ANO/NE 

3 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více 

zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 

písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 

před jejich působením, která se týkají výkonu práce a 

pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na 

pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných 

zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel 

koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

ANO 

Tabulka 67 - Odůvodnění dle zákona č. 262/2006 Sb. 

 

Ateliér 99 s. r. o. 
    IČ: 02463245 

    Purkyňova71/99 

                 612 00 Brno 

 

Viz příloha č. 11 BOZP – Zařízení staveniště. 

 

 

 

  Stavba je umístěna a navržena v souladu s podmínkami 

kladenými na využití území a v souladu s funkční a prostorovou 

regulací, která je dána územním plánem.  
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a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem 

 

Staveniště bude kompletně oploceno mobilním oplocením výšky 2 m dle 

značení v situačním výkrese, tudíž bude bráněno vstupu třetích osob na 

staveniště. V areálu staveniště je zakázán volný pohyb veřejnosti. Na staveniště 

budou umístěny dva vjezdy/výjezdy, které budou osazeny dvoukřídlovou 

uzamykatelnou bránou. Vstup pracovníků bude pomocí vstupní branky pro 

osoby, která se nachází vedle vjezdové brány, aby byl přístup pracovníku od 

vjezdu na staveniště oddělen, vznikne koridor pro pracovníky. Plocha staveniště, 

vjezdy, vstupy budou monitorované dvěma kamerami se záznamem. Poblíž 

vjezdu (vstupu) budou umístěny zákazové a bezpečnostní tabulky. Po obvodu 

oplocení budou umístěny zákazové tabulky „Zákaz vstupu na staveniště“. 

Při realizaci inženýrských sítí mimo staveniště v rámci areálu bude provedeno 

ochranné ohrazení pomocí zábradlí, které se skládá z horní tyče minimálně ve 

výšce 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče. 

   

  Skladování materiálu bude možné na zpevněné skládce a 

v uzamykatelných skladovacích buňkách. Výška skladovacího materiálu bude 

podle druhu skladovaného materiálu upřesněna stavbyvedoucím. U 

skladovaného materiálu musí být zajištěna stabilita při skladování. Tlakové láhve, 

pohonné hmoty budou od ostatního skladovaného materiálu odděleny a budou 

skladovány na podlážce v samostatné uzamykatelné buňce s příslušnými 

bezpečnostními tabulkami. 

 Manipulace s objemným materiálem bude především pomocí 

stacionárního věžového jeřábu. Veškeré manipulace s materiálem bude probíhat 

v rámci staveniště. Je zakázáno manipulovat s materiálem nad prostory 

staveništních buněk a v prostoru mimo staveniště. 

 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť, 

Obrázek 117 - Tabulka POZOR STAVENIŠTĚ [51] 
Obrázek 118 - Tabulka ZÁKAZ VSTUPU 

NA STAVENIŠTĚ [52] 
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Stavební a montážní práce budou probíhat zejména za denního osvětlení. 

Podle potřeby budou použity pracovní reflektory, které budou umístěny 

v rámci umístění buněk zařízení staveniště, na stacionárním věžovém jeřábu a 

v místě pracoviště (uvnitř objektu). 

 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 

poškození, 

  Původní inženýrské sítě, které procházejí staveništěm, budou před 

zahájením stavebních prací lokalizovány a přesně vytyčeny i s hloubkou ve 

které se vedení nachází. Inženýrské sítě, přes které bude jezdit těžká technika 

a budou uloženy v hloubce nižší než ochranné pásmo, v místě přejíždění přes 

tuto síť bude položen ochranný plech tl. min 15 mm nebo železobetonový 

panel. V ochranném pásmu musí být výkop prováděn ručně. Staveništěm 

prochází areálová splašková kanalizace a její ochranné pásmo je 1,5 m.  

 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 

  Všichni pracovníci se musí zúčastnit školení o požární ochraně. Pracovníci 

budou dbát na minimalizaci rizika vzniku požáru při provádění prací na 

staveništi. 

  Na staveništi budou umístěny přenosné práškové hasící přístroje v buňce 

mistra, šatně pracovníků a v průběhu výstavby se umístí min. 1 přenosný 

práškový hasící přístroj na každé podlaží objektu.  Každý hasicí přístroj musí 

být evidován a pravidelně kontrolován. Místo umístění hasícího přístroje bude 

opatřeno cedulkou hasící přístroj.  

Přesné umístění všech hasících přístrojů bude popsáno na informační tabuli, 

která bude umístěna na viditelném místě u buněk zařízení staveniště. Na 

informační tabuli bude popsán postup a místo shromáždění pracovníků při 

výskytu požáru či výbuchu. Pokud vzniklý požár nebude uhašen pomocí 

hasících přístrojů nebo bude velkého rozsahu, je pracovník povinen zavolat 

jednotky hasičského záchranného sboru pomocí telefonního čísla 112 nebo 

150. Při vzniku požáru pracovník volá „hoří“. 

 

Obrázek 120 - Hasící přístroj [54] 

Obrázek 119 - Tabulka HASÍCÍ PŘÍSTROJ [53] 
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e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 

dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 

čerpání vody, noční osvětlení, 

  Staveništní komunikace je umístěna v místě budoucích zpevněných ploch 

(komunikace, parkovací stání). Staveništní komunikace bude provedena 

z vrstvy betonového recyklátu tloušťky 200 mm. Komunikace staveniště je 

řešena jako obousměrná.  

  Staveništní splašková kanalizace ze sociálních buněk bude odvedena do 

původní areálové splaškové kanalizace v místě šachty. Tato staveništní síť 

bude realizována v dostatečné hloubce, není nutno zvlášť chránit. 

  Rozvod vody pro staveniště bude napojen v místě požární nádrže a bude 

veden pod zemí v nezámrzné hloubce min 0,8 m. Rozvodem vody budou 

zásobovány sociální buňky, mycí centrum automobilů a vývodový stojan pro 

zásobování stavby vodou pro stavební procesy. V místě staveništní 

komunikace bude rozvod umístěn do ocelové chráničky, aby nebyla narušena 

dodávka vody pojezdem těžké techniky přes vedení. 

  Rozvod elektrické energie pro zařízení staveniště bude veden pod zemí 

v chráničce. V místě staveništní komunikace bude rozvod umístěn do ocelové 

chráničky, aby nebyla narušena dodávka el. energie pojezdem těžké techniky 

přes vedení.  Každý pracovník bude seznámen s umístěním hlavního 

rozvaděče, který bude opatřen vypínačem centrál stop. Na každém 

staveništním rozvaděči bude nalepena informační cedule, která jasně sděluje, 

jak se se zařízením zachází. 

  Čerpání vody se na staveništi během výstavby neřeší. V případě potřeby 

bude jedno ponorné kalové čerpadlo nepřetržitě umístěno na stavbě.  

  Stavební práce budou prováděny za denního osvětlení, tudíž nebude noční 

osvětlení na staveništi instalováno. 

 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace, 

  Staveniště se nachází v uzavřeném areálu. Staveniště není dotčeno těžkou 

dopravou. Otřesy a sesuvy zeminy mohou vzniknout od staveništní dopravy a 

stavebních procesů. Je nutné, aby staveništní doprava dodržovala maximální 

přípustnou rychlost 10 km/h a vzdálenost od okraje výkopů (vrtů pilot) min. 2 

m. 

Obrázek 121 - Vypínač centrál stop [56] Obrázek 122 - Informační cedule rozvaděč [55] 
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  Staveniště se nenachází v záplavovém území, neuvažuje se vznik 

nebezpečí od povodně. 

  Pokud vznikne krizová situace, pracovníci jsou povinni okamžitě přerušit 

veškeré vykonávané práce, vypnout hlavní jistič přívodu elektrické energie, 

odstavit a zajistit veškeré pracovní stroje a bezprostředně se shromáždit na 

bezpečném místě k tomu určeném. Na tomto místě bude zkontrolován počet 

pracovníků. V případě nutnosti bude zavolán integrovaný záchranný systém 

(tel. číslo 112). Ihned bude tato vzniklá situace oznámena koordinátorovi 

BOZP. Bezprostředně po krizové situaci bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Jestliže při krizové situaci vnikl jakýkoliv úraz pracovníkovi nebo osobě, 

která se na staveništi pohybovala, musí být tento úraz zapsán do knihy úrazů.  

   

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 

situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 

dopravy osob a materiálu,  

  Celkové řešení zařízení staveniště je řešeno v kapitole č. 5. Projekt zařízení 

staveniště a výkresová část se nachází v příloze č. 1 Zřízení staveniště. 

  Umístění a celkové řešení zařízení staveniště nijak neovlivňuje provoz 

areálu a nezasahuje do přilehlých komunikací. Není nutno řešit žádná 

opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště. 

   Před výjezdem/vjezdem z areálu bude umístěné dopravní značení „ Pozor! 

Výjezd vozidel stavby.“ Toto dopravní značení bude provedeno v obou 

směrech na ulici José Martiho. 

  V rámci staveniště budou dodržovány všechny dopravní předpisy. Vozidla 

se budou na staveništi zdržovat po dobu nezbytnou nebo budou odstavena a 

zajištěna na místě k tomu určeném. Odstavené vozidlo nesmí bránit dalšímu 

provozu. 

  Vodorovná doprava osob na staveništi bude řešena pěšky. Je přísně 

zakázáno dopravovat osoby na stroji, v pracovním nástroji stroje atd.  

  Svislá doprava osob je řešena pomocí žebříků a po realizaci schodištěm 

v budovaném objektu. Schodiště budou opatřena zábradlím a zábranami 

proti pádu do volného prostoru. Osoby pohybující se na žebříku musí 

dodržovat tyto pravidla:  

- Při výstupu/sestupu musí být pracovník otočen obličejem k žebříku. 

- Po žebříku mohou být vynášena/snášena břemena do hmotnosti 15 kg. 

- Po žebříku může vystupovat/sestupovat pouze jeden pracovník. 

- Na žebříku mohou být prováděn pouze krátkodobé a fyzicky nenáročné 

práce při používání ručního nářadí. Na žebříku je zakázáno pracovat 

s nebezpečnými nástroji a nářadím (řetězová pila, pneumatické nářadí). 

- Žebříky používané pro výstup/sestup musí přesahovat výstupní plošinu 

nejméně o 1,1 m a sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1. 

 

  Horizontální doprava materiálu je zde řešena pomocí vozidla 

s hydraulickou rukou, manipulátoru s paletizačními vidlemi nebo 

stacionárního věžového jeřábu. Menší materiál bude do místa pracoviště 

dopravován ručně nebo na kolečku. 
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  Vertikální doprava materiálu na staveništi je řešena především 

stacionárním věžovým jeřábem, stavebním výtahem a vozidlem 

s hydraulickou rukou. Menší materiál bude dopravován do místa pracoviště 

ručně. 

 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 

všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 

výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění, 

  Způsob dopravy betonové směsi, betonáž 

  Betonová směs bude na stavbu dopravována pomocí autodomíchávače. 

Vnitrostaveništní dopravu betonové směsi bude zajištovat autočerpadlo nebo 

bude betonová směs plněna do bádie, na místo betonáže bude bádie přemístěna 

pomocí stacionárního jeřábu. 

 

  Řidič autodomíchávače po skončení plnění očistí vozidlo od odsřikující 

betonové směsi, aby nebyla narušená bezpečnost při jízdě po veřejné 

komunikaci. Po příjezdu na staveniště a následné přejímce dodávky betonové 

směsi řidič zastaví vozidlo na dané pracovní místo, kde vozidlo zajistí proti 

pohybu.  

  Řidič autočerpadla se před pohybem po veřejné a vnitrostaveništní 

komunikaci ujistí, zda výložník je v přepravní poloze. Řidič autočerpadla vozidlo 

umístí na zvolené pracovní místo, kde dojde k zajištění proti samovolnému 

pohybu a k zapatkování. Pracovní místo musí být dostatečně únosné a nesmí se 

v blízkosti nacházet žádné překážky, které by narušovaly samotnou manipulaci. 

Řidič autodomíchávače i autočerpadla si s pracovníky musí domluvit předem 

dorozumívací znamení při betonáži, kterým zastaví nebo zrychli dodávku 

betonové směsi do místa betonáže. 

 

  Ochrana proti pádu z výšky 

  Pokud při práci hrozí pád osoby z výšky, tak na tomto místě bude zřízeno 

ochranné zábradlí. Ochranné zábradlí bude systémové a bude se skládat ze 

sloupku, horní tyče (h=1,1 m), středové tyče (h=0,6 m; pokud výška pádu bude 

větší jak 2 m) a zarážky u podlahy (výška zarážky min. 150 mm). Tento systém 

musí být dimenzován na dostatečnou ochranou únosnost. 

  Pravidelně se kontrolují i klimatické podmínky. V případě nepříznivých 

klimatických podmínek budou práce ve výškách přerušeny. Za nepříznivé 

podmínky se považuje: rychlost větru větší než 8 m/s (ostatní práce větší jak 11 

m/s), při bouři, vydatném dešti, tvorbě námrazy, viditelnosti menší než na 30 m a 

při teplotách menších než -10 °C. 

 

  Montáž a demontáž bednění 

  Bednění bude na staveništi uskladněno nejprve na zpevněné skládce, dílce 

a prvky budou skladovány podle pokynů výrobce. Na místo, kde bude bednění 

sestavováno, budou dílce a prvky dopravovány pomocí stacionárního jeřábu. 

Pracovníci budou bednění sestavovat podle výkresu bednění a pokynů výrobce. 

Bednění a pomocné podpěrné konstrukce musí být dostatečně únosné, tuhé a 
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těsné. Před betonáží dojde ještě k celkové kontrole celého bednění. 

Po betonáži bude nadcházet technologická pauza, po které se konstrukce 

částečně nebo celá odbední. Při odbedňovaní se nebudou v blízkosti zdržovat jiní 

pracovníci, než kteří odbednění provádějí. Odbedněné díly bednění se očisti a 

uloží na skladovací místo předem určené, aby zbytečně nepřetěžovali konstrukci. 

Předčasné odbednění se smí jen po konzultaci se statikem. 

 

  Práce s betonářskou výztuží 

  Materiál a pomocné nástroje pro práci s výztuží musí být správně 

uspořádány, aby nedocházelo k ohrožení pracovníka při manipulaci a výrobě 

výztužné armatury. Výztuže musí být přesně označeny štítkem, aby nedošlo 

k záměně. Řezání a svařování výztuže nesmí být prováděno v blízkosti hořlavých 

látek. Pracovníci musí při práci s výztuží nosit osobní ochranné pracovní pomůcky 

– OOPP. Plynové láhve musí být vždy po skončení práce skladovány ve svislé 

poloze v uzamykatelné buňce, která je určená ke skladování tlakových láhví, tato 

buňka bude označena tabulkou s označením druhu plynu, tabulkou se zákazem 

kouření a vstupu s otevřeným plamenem, tabulkou se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. 
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  V hlukové studii se zaměřuji na zatížení okolí stavby hlukem, který je generován 

realizovanou stavbou.  V této studii bude hluk z výstavby modelován, analyzován a 

případně budou zavedena opatření, kterými bude hluku zabráněno se šířit v takové 

míře, která je nad rámec limitních hodnot.  Modelaci jsem vytvořil v programu HLUK+.  

  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací v aktuálním znění stanovuje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněný venkovní prostor A LAeq,T 50 dB. 

Tato hodnota není konečná, jelikož se dovoluje k této hodnotě připočítat korekce. 

V příloze B nařízení vlády č. 272/2011Sb. nalezneme korekce pro stanovení hygienických 

limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. Pro hluk ze stavební činnosti 

probíhající v časovém rozmezí 7:00-21:00 lze přičíst korekci +15 dB k limitní hodnotě. 

Výsledný limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro stavební činnost v daném 

časovém rozmezí bude:  

LAeq,S = LAeq,T + k 

LAeq,S = 50+ 15 dB 

LAeq,S = 65 dB 

 

  Dalším posuzovaným bodem, kterým se budu zabývat v této studii, bude hluk na 

pracovišti. Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h dle nařízení vlády č. 272/2011Sb. se 

rovná hodnotě 85 dB.  
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Název stavby:  

"Praha 6 - Veleslavín, José Martího - novostavba garáží a administrativní budovy" 

 

Místo stavby:    Obec: Praha  

Část obce: Praha 6 

Katastrální území: Veleslavín 

Parcelní číslo: 302/113, 302/93, 338/5, 338/6, 299/106, 

                          299/219 

 

Charakter stavby: novostavba 

 

Účel stavby: 

    Polyfunkční objekt obsahující následující funkce: 

- Administrativu  

- Archiv 

- Prostory technického a provozního zázemí policejních 

útvarů 

- Garáže 

 

Informace o stavebníkovi: 

Česká republika - Ministerstvo vnitra,  

                                              Sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3,170 34 

    Zastoupený: Ing. Miroslavem Hajným 

    ředitelem Správy logistického zabezpečení 

    Policejního prezidia České republiky 

IČO: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

 

Informace o projektantovi: 

 - Generální projektant:   

Ateliér 99 s. r. o. 

      IČ: 02463245 

      Purkyňova71/99 

                   612 00 Brno 

 

 - Projektant častí dokumentace DPS: 

      A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o. 

IČO: 06242308 

Taussigova 3464/21 

615 00, Brno 
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Obrázek 123 - Vizualizace [57] 

  Stavební objekt SO 01- Objekt garáží a rampy 

  Objekt garáží je rozdělen na tři podlaží a parkovací střechu, do kterých je vjezd 

zajištěn z podestové rampy. Konstrukční třítrakt - skeletový monolitický systém s 

železobetonovými sloupy a průvlaky. Objekt bude založen na velkoprůměrových 

vrtaných pilotách, které budou uloženy do skalního masivu. Obvodové konstrukce a 

ztužující stěny jsou rovněž z monolitického betonu. Objekt má obdélníkový tvar o 

rozměrech 62,80 m x 19,36 m. 

 

 

SO 01 OBJEKT GARÁŽÍ A RAMPY 

Zastavěná plocha  1 731 m2 

Obestavěný prostor 19 036 m3 

Užitná plocha 4 541 m2 

Maximální výška stavby 11,65 m 

Počet pater 3.NP 

Maximální počet automobilů 166 vozů 

Tabulka 68 - Parametry objektu SO 01 
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  Stavební objekt SO 02- Objekt administrativně provozní budova 

  Budova o čtyřech nadzemních podlažích s plochou střechou. Konstrukční třítrakt - 

skeletový monolitický systém s železobetonovými sloupy. Objektu bude pilotově založen. 

Obvodové konstrukce a ztužující stěny jsou rovněž z monolitického betonu. Stropní 

konstrukce jsou v tloušťkách od 240 mm po 300 mm (archiv). Administrativní objekt pak 

vhodně doplňují konstrukce vyzdívané z keramických pálených bloků. Objekt má 

obdélníkový tvar o rozměrech 63,3 m x 19,1 m. 

 

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVNĚ PROVOZNÍ BUDOVA 

Zastavěná plocha 1 207 m2 

Obestavěný prostor 19 681 m3 

Užitná plocha 4 059 m2 

Maximální výška stavby 15,65 m 

Počet pater 4.NP 

Maximální počet osob 169 

Tabulka 69 - Parametry objektu SO 02 

 
   Jedná se o novostavbu administrativně provozní budovy a objektu garáží a 

rampy v městské části Praha-Veleslavín na ulici José Martího. Soubor objektu je situován 

na pozemku v uzavřeném areálu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR. 
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Obrázek 124 - Umístění objektů [1, vlastní úprava]

 
Na staveniště bude možný přístup přes stávající areálovou komunikaci, která bude 

napojená na staveniště na východní a západní straně. Oba vjezdy/výjezdy budou 

propojeny obousměrnou staveništní komunikací. Staveništní komunikace je navržena i 

částečně mezi SO01 a SO02, kde bude moci být nákladní automobil odstaven (vykládka 

materiálu, pracovní pozice stroje). Celé řešené území bude oploceno plotem, který je 

součástí tohoto projektu. Vjezdové brány budou řešeny po dobu výstavby mobilním 

oplocením. Zařízení staveniště bude napojeno na potřebnou technickou infrastrukturu 

(elektrická síť, splašková kanalizace, vodovodní síť). 

Dočasnými stavebními objekty (zázemí zařízení staveniště) budou mobilní buňky TOI 

TOI, které se budou nacházet na východní straně staveniště. Na staveništi bude 

vybudována zpevněná skládka materiálu, deponie a budou zde i umístěny uzamykatelné 

skladovací kontejnery. 
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Obrázek 125 - Návrh zařízení staveniště [2, vlastní úprava) 

 

 
   Zde jsem vybral sestavy strojů, zařízení pro dané etapy, které budou následně 

modelovány a posuzovány. 

 

 

 
Obecné informace o procesu 

  Objekty jsou založeny na velkoprůměrových hlubinných pilotách, které jsou 

vetknuty do zdravého skalního podloží třídy R3, dle IG průzkumu se skalní podloží 

nachází cca v 7,0 m pod stávajícím terénem. Hlava piloty je ukončena hlavicemi, do 

kterých bude umístěna navazující výztuž sloupů.  

Vrtná souprava a zbylé stroje se budou pohybovat v rámci půdorysů objektů, bude 

posuzována jen nekritičtější poloha stojů. 

  Pro výpočet hluku při provádění hlubinného zakládání jsem pracoval s těmito 

zdroji hluku: 
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- Vrtná souprava Soilmec sr 60       112 dB 

- Kolové rypadlo Volvo EW160E       100 dB 

- Autodomíchavač       100 dB 

- Nákladní automobil, sklápěč Volvo FMX 460 6x4   101 dB 

 

 

 
Obecné informace o procesu 

   Konstrukční systém objektů je navržen jako železobetonový monolitický sloupový 

skelet. Tento konstrukční systém je doplněn o železobetonové  

průvlaky, železobetonové ztužující stěny a železobetonové stropní desky.  

Pracovní pozice navržených strojů jsou dvě, a to mezi objekty SO01 a SO02 a na 

východní straně SO02. 

  Pro výpočet hluku při provádění betonáže hrubé vrchní jsem pracoval s těmito 

zdroji hluku: 

 

- Autočerpadlo Puitzmister 46-5.16 H      112 dB 

- Autodomíchavač      100 dB 

- Věžový jeřáb Liebherr 150 EC B8 Litronic  97,62 dB 

 

Obrázek 126 - Pracovní pozice hrubá vrchní stavba [2, vlastní úprava]  
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Začínajícím krokem bylo vložení podkladu/mapy do programu Hluk+. Důležitým 

faktorem u podkladu bylo správné nastavení měřítka. 

 

 
 Obrázek 127 - Vložení podkladu do programu [58] 

 

 
V druhém kroku se do programu vložily obrysy stávajících objektů, u kterých se uvedla 

jejich výška (šedé pole). Výška jednotlivých stávajících objektů byla odhadnuta z 3D 

mapových podkladů. 

 

 
    Obrázek 128 - Vložení obrysů objektů [Hluk +] 
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V dalším kroku se do programu vložily plochy vzrostlé zeleně, u kterých se uvedla jejich 

výška (zelené pole). Výška vzrostlé zeleně byla odhadnuta z 3D mapových podkladů. 

 
Obrázek 129 - Vložení vzrostlé zeleně [Hluk +] 

 

 
V tomto kroku byly vloženy do programu zdroje hluku (stavební stroje) a posuzovaný 

bod, který se nachází ve vzdálenosti 2 m od posuzované fasády v chráněném venkovním 

prostoru staveb u okenních otvorů. 

 

 
Obrázek 130 - Vložení zdrojů hluku a posuzovaných bodů [Hluk +] 
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Posun zdrojů hluku do správné pozice, ve které budou nasazeny na staveništi v dané 

etapě. 

 
    Obrázek 131 - Změna umístění zdrojů hluku a doplnění oplocení [Hluk+] 

 
Zde byl proveden výpočet č.1 pro sestavu hlubinného založení. Sestava strojů je 

popsána v bodě č. 12.6.1 Hlubinné založení. Pro výpočet byla výška izofon nastavena na 

2 m. 

 

Ve výpočtu č. 1 pro sestavu hlubinného založení byl pro posuzovaný bod překročen limit 

zatížení hlukem 65dB…… Nevyhovující. 
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     Obrázek 132 - Výpočet č. 1 izofony [Hluk+] 

 
Obrázek 133 - Tabulka výpočtu č.1 [Hluk+] 

 

 
Opatření ke snížení hlukové zátěže na fasádě, kde se nachází posuzovaný bod, je 

instalace protihlukového oplocení na části západní strany staveniště výšky 2 m. 

Umístění protihlukové stěny je zaneseno v příloze č. 1 Zařízení staveniště. 
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Obrázek 134 - Opatření k výpočtu č. 1 [Hluk+] 

 

 
 

Opětovný výpočet č.2 pro sestavu hlubinného založení po zadání parametru 

navrhovaného opatření do programu.  

 

Ve výpočtu č. 2 pro sestavu hlubinného založení nebyl pro posuzovaný bod překročen 

limit zatížení hlukem 65dB…… Vyhovující. 

 
Obrázek 135 - Výpočet č. 2 izofony [Hluk+] 
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Obrázek 136 - Tabulka výpočtu č. 2 [Hluk+] 

 

Změna zdrojů hluku a jejich umístění pro sestavu betonáž hrubé vrchní stavby. 

 

 
      Obrázek 137 - Změna sestavy pro výpočet [Hluk+] 

 

 
 

Zde byl proveden výpočet č.3 pro sestavu betonáž hrubé vrchní stavby. Sestava strojů je 

popsána v bodě č. 12.6.2 Betonáž hrubé vrchní stavby. Pro výpočet byla výška izofon 

nastavena na 2 m. 
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Ve výpočtu č. 3 pro sestavu betonáž hrubé vrchní stavby nebyl pro posuzovaný bod 

překročen limit zatížení hlukem 65dB…… Vyhovující. 

 

 
Obrázek 138 - Výpočet č. 3 izofony [Hluk+] 

 
  Obrázek 139 - Tabulka výpočtu č. 3 [Hluk+] 

 

 
  U výpočtů včetně navrhovaného opatření nepřesahuje akustický tlak ze stavební 

činnosti limit, který byl stanoven NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací v aktuálním znění stanovuje hygienický limit ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněný venkovní prostor 
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včetně připočítaných korekcí na hodnotu LAeq,S 65 dB. 

  

  V Programu Hluk+ byly simulovaný a následným výpočtem ověřeny dvě etapy: 

hlubinné založení, betonáž hrubé vrchní stavby. U etapy hlubinného zakládání, která je 

akusticky náročnější, muselo být navrženo opatření, díky kterému se tato etapa vejde do 

stanoveného limitu. Navrhovaným řešením je umístění mobilního protihlukového 

oploceni výšky 2 m na části západní strany staveniště. 

 

  Na staveništi se počítá jen s prací v denních hodinách 7:00-21:00, tudíž nebylo 

posouzení v nočních hodinách nutné provádět. 
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  V této kapitole jsou zpracovány vybrané kredity certifikace LEED, se kterými jsme 

byli v rámci výuky seznámeni. 

Certifikace LEED je globálně uznávané schéma v oblasti navrhování a výstavby 

environmentálně šetrných a udržitelných budov a je hodnocena v oblastech: dopadu na 

okolí, spotřeby vody a energie, použitých materiálů, kvality vnitřního prostředí a 

uživatelské kvality nutné pro efektivní práci. 

 

 
Obrázek 140 - Certifikace LEED [59] 

 
Název stavby:  

"Praha 6 - Veleslavín, José Martího - novostavba garáží a administrativní budovy" 

 

Místo stavby:    Obec: Praha  

Část obce: Praha 6 

Katastrální území: Veleslavín 

Parcelní číslo: 302/113, 302/93, 338/5, 338/6, 299/106, 

                                      299/219 

Charakter stavby: novostavba 

 

Účel stavby: 

    Polyfunkční objekt obsahující následující funkce: 

- Administrativu  

- Archiv 

- Prostory technického a provozního zázemí policejních 

útvarů 

- Garáže 

 

Informace o stavebníkovi: 

Česká republika - Ministerstvo vnitra,  

                                              Sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3,170 34 

    Zastoupený: Ing. Miroslavem Hajným 

    ředitelem Správy logistického zabezpečení 
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    Policejního prezidia České republiky 

IČO: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

 

Informace o projektantovi: 

 - Generální projektant:   

Ateliér 99 s. r. o. 

      IČ: 02463245 

      Purkyňova71/99 

                   612 00 Brno 

 

 - Projektant častí dokumentace DPS: 

      A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o. 

IČO: 06242308 

Taussigova 3464/21 

615 00, Brno 

 

 
 

 
Obrázek 141 - Vizualizace [57] 

 

Stavební objekt SO 01- Objekt garáží a rampy 

  Objekt garáží je rozdělen na tři podlaží a parkovací střechu, do kterých je vjezd 

zajištěn z podestové rampy. Konstrukční třítrakt - skeletový monolitický systém s 

železobetonovými sloupy a průvlaky. Objekt bude založen na velkoprůměrových 

vrtaných pilotách, které budou uloženy do skalního masivu. Obvodové konstrukce a 

ztužující stěny jsou rovněž z monolitického betonu. Objekt má obdélníkový tvar o 

rozměrech 62,80 m x 19,36 m. 
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SO 01 OBJEKT GARÁŽÍ A RAMPY 

Zastavěná plocha  1 731 m2 

Obestavěný prostor 19 036 m3 

Užitná plocha 4 541 m2 

Maximální výška stavby 11,65 m 

Počet pater 3.NP 

Maximální počet automobilů 166 vozů 

Tabulka 70 - Parametry objektu SO 01 

 Stavební objekt SO 02- Objekt administrativně provozní budova 

  Budova o čtyřech nadzemních podlažích s plochou střechou. Konstrukční třítrakt - 

skeletový monolitický systém s železobetonovými sloupy. Objekt bude pilotově založen. 

Obvodové konstrukce a ztužující stěny jsou rovněž z monolitického betonu. Stropní 

konstrukce jsou v tloušťkách od 240 mm po 300 mm (archiv). Administrativní objekt pak 

vhodně doplňují konstrukce vyzdívané z keramických pálených bloků. Objekt má 

obdélníkový tvar o rozměrech 63,3 m x 19,1 m. 

 

SO 02 OBJEKT ADMINISTRATIVNĚ PROVOZNÍ BUDOVA 

Zastavěná plocha 1 207 m2 

Obestavěný prostor 19 681 m3 

Užitná plocha 4 059 m2 

Maximální výška stavby 15,65 m 

Počet pater 4.NP 

Maximální počet osob 169 

Tabulka 71 - Parametry objektu SO 02 
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  Stavební parcela s budovanými objekty se nachází v uzavřeném areálu v části 

Praha – Veleslavín. Terén na parcele není svažitý. Zemní práce malého hloubkového 

rozsahu, jedná se o výkop základových pasů a patek, a to do hloubky max. 1,45 m. 

Osazení objektů na terénu a jejich charakter nevyžaduje žádná zvláštní opatření 

zabraňujícím větrné nebo dešťové erozi. 

 

 

  Bude provedena skrývka ornice v SO 00-Příprava území a to v minimálním 

množství. Potřebná ornice dle projektu bude deponovaná na deponii přímo na staveništi 

viz výkres zařízení staveniště. Deponovaná ornice bude sloužit k zpětnému zásypu a 

ohumusování okolo objektů, přebytečná ornice bude odvezena na skládku. Deponie 

s ornicí bude maximálně do výšky 1,5 m a sklon figury bude 45°. Deponie s ornicí bude 

chráněna proti erozi pomocí geotextílie, která bude přes deponii položená a bude 

zatížena těžkým hmotným materiálem např. cihly, dlažební kostky atd.   

  Na místech, kde není ornice skryta, by se neměla pohybovat žádná těžká 

technika, aby nedocházelo ke znehodnocování ornice a kontaminaci ornice z úkapu 

provozních kapalin techniky. 

  

 

  Staveništní komunikace bude provedena z hutněné štěrkodrti, díky této úpravě 

komunikace by nemuselo docházet k tak velkému znečišťování vozidel. Každý řidič 

vozidla před opuštěním staveniště zkontroluje čistotu svého vozidla. Na staveništi bude 

umístěné mobilní čistící centrum pro vozidla. Toto centrum je umístěno na staveništní 

komunikaci, aby nedocházelo ke zpětnému zašpinění vozidla před odjezdem ze 

staveniště.  Jedná se o automatickou průjezdovou roštovou myčku se sedimentační 

nádrží. Znečistěná voda s kusy nečistot propadávají roštem, odkud jsou přečerpávány 

do železné sedimentační nádrže umístěné vedle myčky. 

  K dalšímu znečištění může docházet díky úniku provozních kapalin stavebních 

strojů. V případě nečinnosti stavebního stroje bude pod strojem umístěna záchytná 

vana. Záchytná vana bude umístěna pod možnými místy, kde může docházet k úniku 

kapalin. Strojník/řidič stavebního stroje se vždy před zahájení prací přesvědčí, zda 

nedochází k úniku provozních kapalin. Pokud by k úniku došlo, bude v rámci staveniště 

k dispozici sypký sorbet.  

 Veškeré chemické látky a provozní kapaliny budou skladovány ve skladovacím 

kontejneru přímo k těmto účelům určeným. Tyto látky budou umístěny na záchytné 

vaně. Vedle tohoto kontejneru bude umístěna nádoba se sypkým sorbentem. 
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  Během betonáže bude pod zadní části autodomíchaváče, autočerpadla umístěna 

PE plachta a na ní ochranná geotextílie, která zachytí případný únik čerstvé betonové 

směsi. Autodomíchavače, autočerpadla a bádie budou čištěny od čerstvé betonové 

směsi do výplachové vany. Výplachová vana bude zhotovena z vodovzdorné překližky a 

dřevěných hranolů o rozměrech 1,5x1,5x1,0 m. Do výplachové vany bude umístěna 

nepropustná PE plachta. Pod výplachovou vanou bude ještě položena ochranná 

geotextílie pro případ úniku. 

 

 

  Pro snížení znečištění ovzduší při realizaci se bude stavba snažit snížit objem 

prací, kdy dochází ke vzniku prachu. Při procesech, kde se používají elektrické nářadí a 

vzniká prach, bude na nářadí hadicí připojen externí průmyslový vysavač.  

  V průběhu realizace bude použito velké množství stavební techniky, která bude 

znečišťovat ovzduší. Veškeré motorové stroje na staveništi musí splňovat schválené 

emisní normy. Vznik škodlivin od motorových strojů se budou maximálně minimalizovat 

vypínáním motorů v době, kdy stroj není používán. 

  Při realizaci zateplení bude na lešení natažená ochranná síť, aby nedocházelo 

k šíření prachu a zbroušených částic tepelné izolace do okolí staveniště. 

 

Obrázek 143 - Čistící centrum pro vozidla [9] 

Obrázek 142 – Sypký sorbet [60] 

Obrázek 144 - Záchytná vana [8] 
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  Po zhotovení hrubé stavby a dokončení střešní konstrukce bude povrchová 

dešťová voda svedena do dešťové kanalizace, která je napojena do vsakovací jímky. 

  Otevřené poklopy kanalizace budou zajištěny proti vniknutí nežádoucího 

materiálu do kanalizace. Poklopy budou překryty geotextílií ve více vrstvách. 

 

 

 
Hlavním cílem tohoto kreditu je ochrana životního prostředí.  Je důležité 

minimalizovat tvorbu stavebního, komunálního odpadu a snažit se maximum odpadu 

třídit do daných kategorií.  

  V rámci zařízení staveniště je na staveništi umístěná plocha pro odpadové 

hospodářství, kde se nacházejí kontejnery a popelnice, které jsou příslušně označené. 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu s platným zákonem č.541/2020 

Sb. o odpadech a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do 

sběrných surovin, do spalovny nebo na skládku k tomu určenou. Zatřídění odpadů dle 

vyhlášky č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Likvidace 

odpadů bude řešena smluvními partnery v souladu s legislativními požadavky. 

  Odpad z betonového materiálu (zejména výplach z autodomíchávače a 

autočerpadla) půjde do výplachové vany, tento materiál bude recyklován následně u 

společnosti Kare Praha s.r.o.. 

 

  Cihelný odpad bude shromažďován do kontejneru o objemu 5 m3, který bude 

recyklován společností Kare Praha s.r.o.. 

 

  Železo a ocel se bude ukládat do kontejneru o objemu 3 m3, odpad bude 

recyklován společností Pražské služby a.s.. 

 

 

 

Obrázek 145 - Ochranná síť [61] 
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  Komunální, tříděný odpad (papírové a lepenkové obaly, plastové obaly) a obaly 

obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly jimi znečištěné, budou tříděny do 

příslušných kontejnerů 1 100 l a odváženy společností Pražské služby a.s.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 146 - Kontejner na odpad [10] 

Obrázek 148 - Popelnice na tříděný odpad [12] 
Obrázek 147 - Popelnice na komunální odpad [11] 
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Evidence vzniklého odpadu (předpoklad): 

 

Materiál Zatřídění Klasifikace 
Likvidace Recyklace Skládka 

Energetické 

využití - 

spalovna 

Společnost t Společnost t Společnost t Společnost t 

Beton 17 01 01 O 

Kare 

Praha 

s.r.o. 

10 

Kare 

Praha 

s.r.o. 

10     

Cihly 17 01 02 O 

Kare 

Praha 

s.r.o. 

4 

Kare 

Praha 

s.r.o. 

4     

Železo a 

ocel 
17 04 05 O 

Pražské 

služby a.s. 
3 

Pražské 

služby a.s. 
3     

Komun

ální 

odpad 

20 03 99 O 
Pražské 

služby a.s. 
5   

Pražské 

služby a.s. 
5   

Plastov

é obaly 
15 01 02 O 

Pražské 

služby a.s. 
2 

Pražské 

služby a.s. 
2     

Papírov

é a 

lepenko

vé obaly 

15 01 01 O 
Pražské 

služby a.s. 
2,5 

Pražské 

služby a.s. 
2,5     

Obaly 

obsahuj

ící 

zbytky 

nebezp

ečných 

látek, 

nebo 

obaly 

jimi 

znečiště

né 

15 01 10 N 
Pražské 

služby a.s. 
0,5     

Pražské 

služby a.s. 
0,5 

Tabulka 72 - LEED předpokládaný vzniklý odpad 

 
   Ve vnitřním prostoru stavebních objektů bude vznikat prašnost od řezání 

keramických tvarovek, dlaždic a obkladaček, dále pak od míchaní pytlovaných směsí, 

broušení atd. Je snahou minimalizovat volně polétající prašnost od stavebních procesů, a 

to připojením průmyslového vysavače k pracovnímu nástroji nebo vysávaním prašnosti 

těsně od pracovního místa. 
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   V místech, kde vzniká prašnost a je riziko znečištění vlivem prachu přes otevřený 

přistup do vzduchotechniky, musí být tyto prostupy důkladně utěsněny, a to 

připevněním SDK desky pomocí lepicí pásky. U prostupů, kde nelze použít SDK desku, 

přilepíme lepící páskou PVC fólii. Veškeré části náchylné na znečištění vlivem prašnosti 

(motory, filtry) budou do vzduchotechniky nainstalovány až po skončení těchto 

znečišťujících prací. 

 

 

   Velké znečištění bude vznikat při řezání keramických tvárnic. Řezání bude 

probíhat pomocí stolní pily s vodním chlazením. Tento způsob řezání s vodním 

chlazením snižuje prašnost. Musí se kontrolovat správná a dostatečná hladina vody 

v chladícím okruhu. Při řezání drážek do konstrukcí bude použita drážkovací pila 

připojená na systém odsávání průmyslovým vysavačem. 

Při řezání dlažby/obkladaček bude použito více způsobů. Řezání pomocí úhlové 

brusky se smí provádět jen ve venkovních prostorech. Řezání v uzavřených prostorech 

se bude provádět pomocí stolní řezačky s vodním chladícím systémem. 

  Řezání SDK desek/podhledu bude probíhat pilou připojenou na odsávaní prachu 

průmyslovým vysavačem. 

  Míchání všech pytlovaných směsí se musí provádět způsobem, aby zbytečně 

nevznikala prašnost, např. sypaní optimální části směsi do vody. 

 Používané průmyslové vysavače pro odsávaní musí být pravidelně čištěny a 

měněn filtr vysavače. U všech přístrojů s vodním okruhem musí být  pravidelně 

vyměňována znečištěná chladící voda za čistou. 

 

 

  Prašnost unikající z vnitřního do venkovního prostoru přes okenní a dveřní otvory 

byla již maximálně eliminována, tudíž vzduch bude co nejméně znečišťovat. 

Pokud bude potřeba omezit únik prašnosti do jiných prostor otvory spojující tento 

prostor, budou zalepeny PVC fólii, geotextílií nebo jiným způsobem bude prašnosti 

bráněno. 

  Materiál, který se nesmí znečistit ,bude skladován v prostorech tomu určených a 

případně ještě zakryt PVC plachtou nebo bude obalen do strečové fólie. 

 

 

  Na celém staveništi je zakázáno kouřit, výjimkou jsou místa k tomu určená (na 

shromažďovací ploše, před šatnami pracovníků). Tato místa budou označena a bude u 

nich instalovaný popelník. 

  Veškeré dokončené konstrukce, které by mohly být při dalších pracích 

znehodnoceny, budou zakryty plachtou nebo geotextílií. Pokud se konstrukce znečistí, 

musí se ihned znečištění odstranit, aby toto poškození znečištěním konstrukce nebylo 

trvalé.  

   Veškeré zabudované okenní a dveřní výplně budou zalepeny nebo zakryty 

plachtou (z obou stran), aby byly chráněny před znečištěním. 
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Obrázek 149 - Zakrytí otvorů [62] 
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  Obsahem této diplomové práce bylo vypracování technologického projektu 

novostavby administrativní budovy s garážemi v Praze v místní části Veleslavín. Při 

zpracování práce jsem se snažil navrhnout vše tak, aby byla příprava pro plynulou 

realizaci stavby co nejefektivnější, s ohledem na finanční stránku. Snažil jsem se o 

zobrazení reálného průběhu výstavby. Musel jsem dbát na umístění stavby a pečlivě 

plánovat dopravní dostupnost na staveniště. Během hledání potřebných informací a 

návrhu jednotlivých částí pro vypracování diplomové práce jsem si prohloubil své 

znalosti v dané tématice.  

  V diplomové práci jsem podrobně zpracoval technickou zprávu 

k technologickému projektu a také technologický předpis a kontrolní zkušební plán pro 

monolitické stopní konstrukce. Během návrhu zařízení staveniště jsem nebyl výrazně 

prostorově omezen, a tudíž jsem vše navrhoval tak, aby vše bylo funkční, praktické a 

dostupné. Podrobněji jsem vypracoval položkový rozpočet pro náklady na zařízení 

staveniště. 

 

  Při zpracování své diplomové práce jsem se naučil pracovat s programem 

Microsoft Project, ze kterého jsem vypracoval výstupy, jakožto časový plán a histogram 

pracovníků. Další znalosti jsem získal během práce s programem BUILDpower S a 

AutoCAD. Novou zkušeností byla pro mě i práce v programu HLUK+, ve kterém jsem 

zpracoval výstup hlukové studie, a v programu Tipos 9 pro návrh bednění.  
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TDS  Technický dozor 

   stavebníka 
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G  Geodet 

M  Mistr 

KBP  Koordinátor bezpečnosti 

   práce 

Ge  Geotechnik 

TP  Technologický předpis 

SOD  Smlouva o dílo 

SD  Stavební deník 

KZP  Kontrolní a zkušební 

   plán 

SO  Stavební objekt 

NP  Nadzemní podlaží 

NTL  Nízkotlaké vedení 

NN  Nízké vedení 

DN  Jmenovitý průměr 

PUR  Polyuretan 

PE  Polyethylen 

PVC  Polyvinylchlorid 

EPS  Polystyren 

XPS  Extrudovaný polystyren 

SLZ  Správa logistického 

zabezpečení 
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činitelů 

NV  Nařízení vlády 
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č.  Číslo  

mm  Milimetr 
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m  Metr 
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m2  Metr čtvereční 
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t  Tuna 
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h  Hodina 

Sh  Strojohodina 

kPa  Kilopascal 

MPa  Megapascal 

°C  Stupeň Celsia 

V  Volt 

W  Watt 

kW  Kilowatt 
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