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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce řeší stavebně technologickou přípravu stavby administrativně-
obchodně-bytového komplexu Quadrio v Praze. 

Objekt Quadrio je tvořen 6 samostatnými, vzájemně propojenými budovami se 
společným podzemím, tvořeným čtyřmi suterény. První a druhé podzemní podlaží, 
přízemí a první patro slouží jako obchodní plochy a pasáže, v dalších nadzemních 
podlažích jsou kanceláře. Objekt D je bytový. Ve společných suterénech je výstup a 
část technologie metra, parkovací stání pro osobní automobily, zásobování a technické 
zázemí objektů. 

Stavebně technologická příprava stavby obsahuje technickou zprávu, 
technologické předpisy, řešení zásad organizace výstavby a zařízení staveniště, 
časové vazby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Železobetonový skelet, ocelová konstrukce, stropní konstrukce, konstrukce střechy, 
technická zpráva, technologický předpis, bezpečnost práce 

 
 

 

ABSTRACT 
This diploma thesis deals with construction and technological preperation of 
administrative, commercial and residential complex in Prague – Quadrio. 

The object consists of 6 seperate buildings connected to each other. There is 
combined underground under buildings, consists of four basements. The first and 
second underground, ground floor and the first floor are used for shopping mall. On the 
other floors, there are offices. The D-object is residential. In combined underground is a 
subway exit and its technology. There are also parking places for cars, supplying and 
technical facilities of the building. 

The construction and technological preperation consists of technical report, 
technological instruction, resolution of the building organization, time binding, 
occupational healthy and safety etc. 

KEYWORDS  
Reinforced concrete skeleton, steel structure, floor structure, roof supporting system, 
report, technological instruction, occupational safety 
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Úvod 
Pro svou diplomovou práci jsem si vybral administrativně-obchodně-bytový komplex 
Quadrio v Praze.  

Zájmová lokalita se nachází v centru Prahy v nesourodé zástavbě. Navržený 
objekt potvrzuje existující pěší průchod mezi stanicí tramvaje ve Spálené ulici a 
Charvátovou ulicí ve směru do Jungmannovy ulice a dále ve směru na Václavské 
náměstí. 

Objekt je tvořen 6 samostatnými, vzájemně propojenými budovami a jsou zde 
zastoupeny tyto funkce: byty, administrativa, nákupní centrum, restaurace, podzemní 
garáže, vestibul metra Národní třída a technické zázemí. 

Budova A se přimyká ke stávající zástavbě (OD Tesco), ostatní čtyři budovy (B, 
C, D, E) vymezují svojí nárožní polohou obrys území určeného k zástavbě. Tyto 
budovy mají 7 nadzemních podlaží. Šestá budova (F) je sevřena mezi čtveřicí budov 
(B, C, D, E), které o patro převyšuje a má tedy 8 nadzemních podlaží. Zároveň 
sjednocuje tuto skupinu do jednoho prostorově členěného celku. 

Čtyři podzemní patra jsou společná pro všechny objekty (A, B, C, D, E, F) a 
plocha suterénu maximálně vyplňuje plochu pozemku. V suterénech se nachází 
podzemní garáže, obchodní plochy, sklady a technické zázemí objektu. Do suterénu 
objektu C navíc ústí tunel do nového vestibulu stanice metra Národní třída. 

Založení objektu bude provedeno na monolitické železobetonové desce 
s případným zesílením v místě sloupů. Svislé i vodorovné konstrukce suterénů budou 
rovněž monolitické železobetonové. Horní stavba je tvořena nosnými 
železobetonovými monolitickými stěnami a sloupy, stropními deskami s hlavicemi. 
Jedná se tedy o ŽB skelet. V nadzemních podlažích jsou uvažovány mohutné ocelové 
balkónové nosníky vynášející podlaží. Mezi objekty jsou střechy řešeny pomocí 
příhradových ocelových vazníků, kde podlaha je tvořena ŽB deskou do trapézového 
plechu. 

 
Jako podklad pro vypracování mé diplomové práce byly použity materiály a 

dokumentace od firmy Metrostav, a.s. 
Diplomová práce je zpracována dle platných předpisů a norem. 
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1. Identifika ční údaje stavby 

Investor 

• Czech Property Investments a.s. 
Václavské nám. 1601/47 
110 00 Praha 1 

Projektant 

• doc. Ing. arch. Jakub Cígler 
Cigler Marani Architects, a.s. 
Moulíkova 3286/1b 
150 00 Praha 5  

Dodavatel 

• Metrostav a.s. 
Koželužská 2;450/4 
180 00 Praha 8 

Stavba 

• Administrativně-obchodně-bytové centrum QUADRIO 
• Kraj: Středočeský 
• Okres: Praha 
• Místo: Národní třída, Praha 1 
• Katastrální území: Nové Město [727181] 
• Účel: Administrativně-obchodně-bytový komplex 

Kapacita stavby 

• Plocha pozemku 6 208m2 (dle údajů KN) 
• Obestavěný prostor celkem 215.000m3 
• Hrubá podlažní plocha celkem 52 000m2 
• Hrubá nadzemní podlažní plocha 27 800m2 
• Zastavěná plocha (v přízemí) 4 110m2 
• Počet bytových jednotek 18 (9 do 100m2, 9 nad 100m2) 
• Plocha kanceláří 19 500m2 
• Plocha obchodů a restaurací 11 500m2 
• Počet parkovacích stání 250 stání 
 

2. Popis stavby a místa stavby  

Centrum Quadrio je multifunkční objekt. Tvoří jej šest nadzemních částí A až F se 
společným podzemím, tvořeným čtyřmi suterény. První a druhý suterén, přízemí a 
první patro slouží jako obchodní plochy a pasáže, v dalších nadzemních podlažích jsou 
kanceláře. Objekt D je bytový. Ve společných suterénech je výstup a část technologie 
Metra, parkovací stání pro osobní automobily, zásobování a technické zázemí objektů. 
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Stavba objektu bude realizována v prostoru jednoho staveniště o celkové ploše 
cca 6 500m2, které zasahuje do okolních chodníků a ulic, a sice část vozovky 
Charvátova, polovina vozovky ul. Vladislavova, přilehlý chodník a vozovka ul. 
Purkyňova a část přilehlého chodníku v ul. Spálená. V prostoru staveniště se 
nenachází žádné stávající objekty, pouze v severní části při ul. Spálená jsou historické 
sklepy, které jsou ochráněny proti poškození betonovou deskou. 

Dočasný zábor prostor je nezbytně nutný k řádnému provedení díla a zajištění 
minimálního zázemí stavby a dopravní obslužnosti. Toto staveniště bude společné pro 
všechny stavby realizované v daném prostoru. 

Staveniště je dopravně napojené na ulici Vladislavova, Purkyňova, Charvátova 
(vjezd a výjezd ze staveniště), kde se nachází také vrátnice a na ulici Spálená (výjezd 
ze staveniště). Připojovací body na technickou infrastrukturu a energetické nároky jsou 
řešeny v dílčích částech dokumentace. 

Klimatická zatížení 

Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3 – Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná 
zatížení – Zatížení sněhem, I. sněhová oblast dle mapy sněhových oblastí ČSN EN 
1991-1-3, Z5 06.2013 charakteristická hodnota sk = 0,7kPa. 

Zatížení větrem III. větrová oblast, typ terénu A, základní tlak větru (w0) = 
0,45kN/m2. 
 

3. Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Objekt je tvořen šesti samostatnými, vzájemně propojenými budovami, z nichž jedna 
se přimyká k sousednímu objektu, a ostatní čtyři budovy vymezují svojí nárožní 
polohou obrys území určeného k zástavbě. Šestá budova je sevřena mezi čtveřici 
budov a sjednocuje tuto skupinu do jednoho prostorově členěného celku. Meziprostor 
mezi budovami vytváří krytou ulici, městskou pasáž nebo obchodní galerii, spojující 
ulice Spálenou a Charvátovu. 

Odstupy mezi jednotlivými budovami vytvářejí vnitřní atria, zastřešená nad 
úrovní 2. NP prosklenými světlíky prosvětlujícími pasáže. Do těchto světlíků jsou 
integrovány prvky zeleně. Atria jsou oddělena od ulic transparentní stěnou, opticky 
propojující s prostorem okolních ulic. 

Obvodový plášť administrativní části objektu je kombinací prosklených ploch s 
masivními horizontálními římsami z umělého kamene. Za jakousi „pátou“ fasádu 
multifunkčního komplexu je možno považovat střešní plášť, kde jsou navrženy střešní 
terasy s výrazným podílem zeleně. 

Na nároží Vladislavova – Purkyňova je samostatně situován bytový objekt, 
využívající výhledu do nového náměstí. Jeho fasády jsou tradičnější, pracující 
s kompozicí posuvných francouzských oken, arkýřů a balkonů. V bytovém domě je 
směrem do náměstí navržena restaurace. 

Do ulice Spálené je orientováno hluboké podloubí v celé šíři průčelí, které 
rozšiřuje chodník v blízkosti této vysoce frekventované stanice tramvaje a kryje chodce 
před nepříznivým počasím. Hlavní vstupy do pasáže ze Spálené ul. a z náměstí jsou 
mírně zapuštěny, vzniká tak krytý portál – pergola. 

Fasády objektů A a B mají směrem do ulice Spálená poslední podlaží 
ustoupené. Tento motiv se objevuje u objektů České pojišťovny a paláce Olympic. 
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Součástí návrhu je úprava přilehlých chodníků včetně architektonického řešení nového 
městského prostoru – náměstí, situovaného podél ulic Vladislavova a Charvátova. Zde 
vzniknou odpočinkové plochy se zelení, lavičkami a vodními prvky. 

 

4. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu 

4.1. Geologický pr ůzkum, spodní voda, radon  

V rámci IGP bylo provedeno stanovení radonového indexu, orientační průzkum 
kontaminace, georadarový průzkum obvodu jámy pro zjištění pozůstatků původní 
zástavby pod terénem, korozní průzkum a měření vibrací a stanovení maximální 
hladiny podzemní vody při povodni. 

Geologický profil je tvořen od povrchu terénu převážně nedokonale ulehlou 
navážkou o mocnosti 3,1 až 7,2m, dále fluviálními sedimenty písčitých hlín a štěrků o 
mocnosti 11,8 až 12,4m, místy odtěženými a nahrazenými navážkami. Terasové 
sedimenty mají mocnost až 9,8m a jsou tvořeny písky příměsí štěrku, hrubými štěrky 
s písčitou výplní a hrubými až balvanitými štěrky v bazální části. 

Skalní podklad je tvořen jílovitými a hlouběji prachovitými dobrotivskými 
břidlicemi v různém stupni zvětrání. Horninový masiv je výrazněji tektonicky porušen - 
v blízkosti staveniště se nacházejí tektonické zlomy. Nejsvrchnější zóna skalního 
podloží o mocnosti cca 0,2-0,4m je zcela zvětralá, směrem do hloubky se intenzita 
chemického zvětrání i tektonického porušení pozvolna v zásadě plynule zmenšuje. 
Vrstvy jsou pak tvořeny zvětralými, mírně zvětralými a navětralými horninami. Vrtem 
byly v hloubce 26,2m zastiženy křemencové facie a skalecké křemence, které tvoří 
podloží břidlic. Výskyt křemenců není možno vyloučit v úrovni základové spáry po celé 
severní straně.  

Pro podzemní vodu je rozhodující kolektor terasových sedimentů s průlomovou 
propustností a volnou hladinou. Kolektor je přímo ovlivněn výší hladiny vody ve Vltavě. 
Směr proudění je proměnlivý. 

Běžná dlouhodobá úroveň hladiny podzemní vody se nachází na kótě 184,5 až 
185,5 tj. cca v hloubce 10m pod terénem. Úroveň „maximální“ hladiny podzemní vody 
při povodni odpovídá maximální hladině vody ve Vltavě, což je 191,6 m n. m. - 
při povodni v roce 2002. Nastoupání hladiny při povodni je bezprostřední bez 
výraznější časové prodlevy. Podřízeným kolektorem je zvětralinové pásmo ordovických 
břidlic. 
Podzemní voda je neagresivní na betonové konstrukce, ale vykazuje velmi vysokou 
agresivitu na ocelové konstrukce (IV. třída agresivity). 

Radonové riziko je hodnoceno středním radonovým indexem. Pro zajištění 
stavebního objektu jsou nutná ochranná opatření dle závěrů radonového průzkumu. 

4.2. Napojení na technickou infrastrukturu 
Vodovod – předpokládá se napojení na řad DN200 z Vladislavovy ulice. Na přípojce 
bude provedena provizorní vodoměrná šachta s měřením, za kterým bude staveništní 
odběr. Předpokládá se, že odběr bude činit pro cca 245 pracujících a pro 
technologickou potřebu 23,50m3/den. 
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Kanalizace – napojení buněk se provede do předem vybudované části 
kanalizační přípojky DN150, která bude napojena na stoku ve Vladislavově ulici. 
Odvedení vody ze stavební jámy bude přečerpáváno do kanalizace. 

Telefon – staveniště bude napojeno na telefonní síť prostřednictvím provizorní 
telefonní přípojky. O provizorní připojení požádá Telefónica O2 dodavatel stavby. Do 
zavedení linky budou používány mobilní telefony. 

Elektřina – pro potřeby stavby bude zřízena staveništní trafostanice, která bude 
napojena na stávající VN kabel rozvodu 22kV v majetku PRE-distribuce a.s. Tento 
kabel bude v prostoru před staveništní trafostanici ve stávající spojce přerušen a na 
oba konce kabelu bude naspojkován kabel nový, obdobného typu, který bude zatažen 
do stanice. Po ukončení výstavby bude kabel uveden do původního stavu. 

4.3. Zpevněné plochy a napojení na dopravní infrastrukturu 
Z hlediska organizace provozu, podmínek připojení podzemních garáží a rozpadu 
vyvolané dopravy striktně respektuje podmínky ÚR. V ulicích Vladislavova, Charvátova 
i Purkyňova zůstává zachován stávající režim, vozidla z podzemní garáže jsou vedena 
přes Vladislavovu a Charvátovu do ulice Jungmannovy. Výjezd do Purkyňovy je 
stavebním řešením znemožněn.  

Řešené pochozí plochy, plochy s možností pojezdu a chodníkové přejezdy jsou 
navrženy v různých variantách. Samotné funkční využití jednotlivých ploch se odráží v 
konstrukčním uspořádání podkladních vrstev. Plochy s možností pojezdu i plochy 
určené výhradně pro provoz pěších jsou odvodněny do odvodňovacích žlabů. Ulice 
Vladislavova a Charvátova v úsecích přilehlých k areálu jsou šířkově upraveny 
(jednosměrná Vladislavova na šířku 6,0m a obousměrná Charvátova na šířku 7,0m) 
tak, že zabraná parkovací stání jsou nahrazena rozšířenou plochou chodníků s linií 
vzrostlých stromů. 

Po dokončení stavby bude zastávka tramvají ve Spálené ulici směr Národní 
divadlo umístěna ve stávající pozici. Vazba mezi stanicí tram a nově zrekonstruovaným 
vestibulem metra je upravena bezbariérově. 

 

5. Stavebn ě technické řešení 

5.1. Založení objektu 

Základové poměry jsou hodnoceny jako složité a je nutno postupovat podle zásad 
3. geotechnické kategorie. Základová spára bude v hloubce cca 17m pod úrovní 
stávajícího terénu ve vrstvě navětralých břidlic s tabulkovou únosností 300 až 500kPa. 

S ohledem na trasu metra pod objektem není hlubinné založení vhodné. 
Založení objektu navrhuji provést na základové monolitické železobetonové desce 
tloušťky 1000mm, pod nejvíce zatíženými sloupy zesílené v nutném rozsahu o 300 až 
800mm. Základová deska bude dimenzovaná na přenesení reakcí z objektu a vodní 
vztlak. Obvodové stěny na plný zemní a boční vodní tlak při povodni. Podél nalezených 
sklepů bude objekt, s ohledem na omezené prostorové možnosti a snaze 
minimalizovat zásahy do nadzemních podlaží domu, založen na pilotové stěně. 
Pilotová stěna bude zároveň tvořit pažení stavební jámy a zajištění sklepů v průběhu 
výkopu jámy. Stěna bude provedena z převrtávaných velkoprůměrových pilot. 
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5.2. Spodní stavba 

Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny suterénů budou železobetonové monolitické. Po podlažích s 
odstupňovanou tloušťkou s ohledem na intenzitu zatížení a velikost uvažované 
tolerance polohy pažící stěny (cca 1 % výšky). Základní tloušťky stěn jsou 300mm 
v 1. PP, 400mm ve 2. PP, 450mm ve 3. PP a 550mm, resp. 650mm ve 4. PP. Svislé 
nosné konstrukce jsou tvořeny převážně dále vnitřními oválnými sloupy 400x800 až 
500x1200mm a kruhovými sloupy profilu 600 až 800mm. Sloupy budou ocelobetonové 
s vloženou tuhou výztuží z válcovaného nosníku pro přenos velkého excentrického 
zatížení. Stěny jader a vnitřních stěn probíhající do suterénů z nadzemních podlaží 
budou železobetonové monolitické tloušťky 300mm, ostatní převážně 250mm. Požární 
nádrž na vodu je tl. 300mm. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce suterénů tvoří převážně bezprůvlakové železobetonové desky 
tloušťky 300mm s hlavicemi o rozměrech 2x2m až 3x3m a tloušťce 150mm pod desku. 
V místech s větším rozpětím a případných krajních polích budou lokálně použity ploché 
průvlaky. V prostoru 1. PP a 2. PP jsou pod objektem D v místě vjezdové rampy a 
přilehlé suterénní částí navrženy železobetonové spojité trámy 1400/1000 pro transfer 
sloupů z nadzemní části z důvodu požadavků na dopravní řešení. Rampy pro 
automobily budou provedeny jako šikmé desky tloušťky 300mm. Rampy budou 
betonované převážně dodatečně mezi boční železobetonové stěny. Napojení bude 
provedeno vylamovacími trny. Povrchová úprava ramp i stropních desek parkingu musí 
být odolná vůči solím, ropným látkám a vodě a provedena tak, aby zajistila hydroizolaci 
stropů proti protékání nečistot a vody z vozidel do nižších podlaží, protože stropní 
železobetonové desky nejsou vodotěsné, je uvažována přípustná trhlina 0,3mm dle 
3. kategorie odolnosti proti trhlinám. 

Spodní stavba bude provedena s jednou příčnou dilatací a jedním příčným 
smršťovacím pruhem - předpoklad stabilního teplotního prostředí. Postup betonáže a 
případné dělení konstrukce na další úseky pracovními spárami dle požadavků 
dodavatele je nutno zohlednit již v přípravě harmonogramu výstavby. Dilatace bude 
provedena pomocí typových dilatačních trnů, nebo pomocí ozubů v deskách – bez 
zdvojování podpor. 
 
Prostory a konstrukce metra 
Konstrukce metra budou kompletně řešeny v samostatné dokumentaci – není součástí 
této dokumentace. Prostory metra začleněné do suterénů budou provedeny s důsledně 
oddělenou konstrukcí z důvodu zabránění přenosu bludných proudů. Oddělení bude 
provedeno převážně zdvojením konstrukcí a to jak vertikálních tak i horizontálních. 
Přenos svislých sil, zejména od reakcí sloupů, bude mezi konstrukcemi umožněn a 
zkoordinován. Přenos bude proveden pomocí dostatečně dimenzovaných ocelových 
desek, na kterých bude navařena na plnou únosnost výztuž navazujících prvků. Síly 
budou přeneseny přes mezi desky vloženou izolační fólii. Přenos sil mezi vodorovnými 
konstrukcemi bude proveden přes izolační folii chráněnou betonovou vrstvou pevnostní 
třídy min C12/15. 
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Stávající vzduchotechnická šachta metra bude ukončena pod základovou 
deskou a převedena nezávislým kanálem umístěným pod deskou do nové pozice. 
Kanál musí být dimenzován na přenos plošného zatížení z desky o hodnotě 500kN/m2. 
 
Antivibrační opatření 
Návrh antivibračních opatření viz samostatná část specialisty. Celý suterén a 
základová deska budou obaleny antivibračními rohožemi. Rohože musí být po celou 
dobu životnosti stavby v suchu. Pod základovou desku v oblastech pod sloupy nutno 
použít antivibrační rohože s únosností min. 0,60MPa, pro obvodové konstrukce ve 
4. PP s únosností min. 0,30MPa při deformaci do 10 %. Pod rohože bude zhotovena 
armovaná železobetonová podkladní deska tl. 200mm a pod ní betonová mazanina 
tl. 100mm a hutněný štěrkový podsyp tl. 600mm s únosností min. 500kPa a min. 
Edef = 100MPa. 

5.3. Horní stavba 

Svislé nosné konstrukce 
Nosné stěny nadzemních podlaží budou železobetonové monolitické převážně tloušťky 
250 a 300mm. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny dále sloupy 500x500 až 750x750 
– pod objektem F. U bytového domu D pak stěnovými pilíři tl. 250mm a v 1. NP 
kruhovými sloupy profilu 500 a 600mm. Krajní rohové sloupy objektů A, B, C, E budou 
z ocelových trubek profilu cca 350, resp. 300mm. Sloupy objektu A a B podél ulice 
Spálené budou v 1. NP vypuštěny a vyneseny ve 2. NP ocelovým parapetním 
příhradovým nosníkem na výšku podlaží, postup betonáže a montáže bude 
koordinován. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy domů A, B, C, E tvoří převážně bezprůvlakové stropní desky tloušťky 300mm s 
hlavicemi půdorysného rozsahu 3x3m tloušťky 150mm pod desku podporované 
železobetonovými sloupy a stěnami. Objekt D bude mít konstrukční systém se 
stěnovými pilíři a rovnými deskami tl. 250mm. 

Dům F s rozpony 15 x 7,5m má navržen trámový železobetonový strop. Trámy 
v příčném směru 750/700 á 3,75m budou uloženy na sloupy a v mezilehlé poloze na 
plochý průvlak výšky 450mm. Mezi trámy je deska tl. 160mm. Strop nad 2. NP je 
zesílen - vynáší podhled nad pasáží a markýzy - trámy v příčném směru jsou 750/750 
a deska mezi nimi tl. 200mm. Sloup v ose FC/F4 je od 3. NP vypuštěn a nahrazen 
dodatečně předpjatým železobetonovým průvlakem 1700/700mm. Střecha domu F 
bude tvořena železobetonovým trámovým stropem s dodatečně předpjatými příčnými 
trámy profilu 850/700mm. Ochozy, lávky, markýzy a zastropení atrií ve stropech nad 
2. NP až 1. PP budou ocelové. 

Horní stavba bude dilatovaná jednou dilatací mezi osami F2 a F3 z důvodu 
zmenšení vlivu objemových změn a s ohledem na předpínání. Objekt D je v 
nadzemních podlažích samostatný. Dilatace budou v desce provedeny převážně 
pomocí typových dilatačních trnů, v průvlacích pomocí ozubů a vložených ložisek. 
Poloha dilatací bude upřesněna s ohledem na fasády. 
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Předpjaté konstrukce 
Pro realizaci dodatečného předpětí železobetonových konstrukcí je uvažován systém 
typu VSL – Multistrand. Pro průvlak předběžně 4-5ks kabelů typ 6-7, pro střešní trámy 
2-3ks kabelů typ 6-7 dle intenzity zatížení jednotlivých prvků. 
 
Schodiště 
Schodiště budou provedena desková s prefabrikovanými schodišťovými rameny 
uloženými na ozub. Podesta i mezipodesta budou monolitické železobetonové. 
Podesta bude betonována jako součást stropní desky, mezipodesta dodatečně po 
provedení stěn pomocí vylamovacích trnů. Schodišťová ramena budou osazena na 
tlumící pásy – typová ložiska pro útlum kročejového hluku dle projektu. 
 

6. Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a 
obecných požadavk ů na výstavbu 

Provozovatelé všech inženýrských sítí vedených v řešené oblasti dodali podklady o 
umístění svých sítí. Napojení na inženýrské sítě respektuje ochranná pásma 
stávajících inženýrských sítí včetně souběhů a křížení. 

Stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., Ministerstva pro místní 
rozvoj o technických požadavcích na stavbu, a vyhlášky č. 501/2006, o obecných 
požadavcích na využívání území. 

Požadavky jsou splněny s plným přihlédnutím a respektováním podmínek 
všech účastníků řízení, tj. orgánů a organizací státní správy. 

 

7. Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu či 
územního rozhodnutí 

Zájmová lokalita je vyčleněna stávající územně plánovací dokumentací pro účely 
stavby. 

V současné době je pozemek stabilizován úpravou směrné části Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Míra využití území pro stavbu multifunkčního 
komplexu QUADRIO byla tímto dokumentem upravena na následující koeficienty: KPP 
- 4,9, KZ - 0,12, KZP - 0,66 v rozšířené ploše celé stavební parcely. 

Dokumentace pro ÚR byla vypracována v souladu se závěry zjišťovacího řízení 
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 

8. Věcné a časové vazby stavby na související a 
podmi ňující stavby, omezení stávajících provoz ů 

Stavba bude na hranici pozemku navazovat na okolní objekt OD Tesco. Zkrácení 
eskalátorového tubusu a rekonstrukce vestibulu metra, který bude součástí objektu 
QUADRIO.  

Dočasné zajištění stavební jámy (milánská stěna s dočasnými kotvami) 
zasahuje pod sousední parcely a okolní zástavbu. Jedná se o pozemky s č. parcely:  
Podzemní stěny: 737, 740/2, 2385/2, 2383/2, 2383/1, 2384/1, 2387/1. 
Zápory: 740/2, 740/3, 2385/2, 2383/2, 2383/1, 2384/1, 2387/1. 
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Kotvy: 737, 740/2, 740/1, 2385/1, 740/3, 2385/2, 2383/2, 2384/1, 755, 756, 758, 
2387/1. 
 

9. Lhůty výstavby, p ředpokládané termíny zahájení a 
dokon čení stavby 

Projektová a investorská p říprava stavby 

• komplexní dokumentace pro územní řízení 30. 10. 2011 
• získání stanovisek účastníků řízení 05. 12. 2011 
• podání žádosti o zahájení územního řízení 05. 12. 2011 
• vydání rozhodnutí o umístění stavby 15. 01. 2012 
• nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby 28. 01. 2012 
• předání dokumentace ke stavebnímu řízení 28. 01. 2012 
• získání stanovisek účastníků řízení 10. 02. 2012 
• podání žádosti o zahájení stavebního řízení 10. 02. 2012 
• vydání stavebního povolení 15. 03. 2012 
• nabytí právní moci stavebního povolení 01. 04. 2012 

Časový pr ůběh stavby 

• zahájení výstavby, uzavření stanice metra Národní 04/2012 
• příprava území, zajištění funkce všech zařízení pro bezpečný provoz metra, 

odbourání stávajících nízkých objektů na celé ploše staveniště, přeložky 
inženýrských sítí 04/2012 

• zemní práce = 1. fáze provedeno do hloubky 5m, milánská stěna, odbourání 1. 
části eskalátorového tunelu 1. část 06/2012 

• zemní práce do hloubky základové spáry, milánská stěna, vybudování 
podzemního větracího kanálu, betonáž základové desky 12/2012 

• betonáž nosných ŽB konstrukcí, stěn, sloupů, stropů a práce hlavní stavební 
výroby 04/2013 

• dokončující práce HSV, práce PSV a montáž vybavenosti objektů 01/2014 
• uvedení stanice metra Národní do užívání 10/2014 
• kompletace objektů, dokončení úprav komunikací a chodníků, zeleň 10/2014 

 
Lhůta výstavby – cca 28 měsíců 
Doba uzavření stanice metra Národní – 28 měsíců 
Přejímací řízení, odstraňování vad a nedodělků, kolaudace a uvedení objektů do 
provozu – 10 týdnů. 
 

10. Údaje o orienta ční hodnot ě stavebního objektu 

Předpokládané náklady – 1,9 miliardy korun českých. 
 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy 
bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s 
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materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou dodržovat 
zákony a vyhlášky ČÚBP, zejména: 

• vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 
Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve 
znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění 
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích 

• vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 
souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Dodavatel stavby vybuduje oplocení v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných 
osob do prostoru staveniště s plotem o výšce 2,0m a hmotností vyšší než 10kg/m2 pro 
ochranu venkovního prostoru z nadměrné hlukové zátěže. Toto oplocení bude mobilní, 
přemístitelné dle postupu stavby. 

Stavba se seznámí s použitím odběrných míst podzemních hydrantů 
z vodovodních řadů z přilehlých ulic pro zajištění požární bezpečnosti. 
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1. Identifika ční údaje stavby 

Investor 

• Czech Property Investments a.s. 
Václavské nám. 1601/47 
110 00 Praha 1 

Projektant 

• doc. Ing. arch. Jakub Cígler 
Cigler Marani Architects, a.s. 
Moulíkova 3286/1b 
150 00 Praha 5  

Dodavatel 

• Metrostav a.s. 
Koželužská 2;450/4 
180 00 Praha 8 

Stavba 

• Administrativně-obchodně-bytové centrum QUADRIO 
• Kraj: Středočeský 
• Okres: Praha 
• Místo: Národní třída, Praha 1 
• Katastrální území: Nové Město [727181] 
• Účel: Administrativně-obchodně-bytový komplex 

Kapacita stavby 

• Plocha pozemku 6 208m2 (dle údajů KN) 
• Obestavěný prostor celkem 215 000m3 
• Hrubá podlažní plocha celkem 52 000m2 
• Hrubá nadzemní podlažní plocha 27 800m2 
• Zastavěná plocha (v přízemí) 4 110m2 
• Počet bytových jednotek 18 (9 do 100m2, 9 nad 100m2) 
• Plocha kanceláří 19 500m2 
• Plocha obchodů a restaurací 11 500m2 
• Počet parkovacích stání 250 stání 
 

2. Popis stavby a místa stavby  

Centrum Quadrio je multifunkční objekt. Tvoří jej šest nadzemních částí A až F se 
společným podzemím, tvořeným čtyřmi suterény. První a druhý suterén, přízemí a 
první patro slouží jako obchodní plochy a pasáže, v dalších nadzemních podlažích jsou 
kanceláře. Objekt D je bytový. Ve společných suterénech je výstup a část technologie 
Metra, parkovací stání pro osobní automobily, zásobování a technické zázemí objektů. 
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Stavba objektu bude realizována v prostoru jednoho staveniště o celkové ploše 
cca 6 500m2, které zasahuje do okolních chodníků a ulic, a sice část vozovky 
Charvátova, polovina vozovky ul. Vladislavova, přilehlý chodník a vozovka ul. 
Purkyňova a část přilehlého chodníku v ul. Spálená. V prostoru staveniště se 
nenachází žádné stávající objekty, pouze v severní části při ul. Spálená jsou historické 
sklepy, které jsou ochráněny proti poškození betonovou deskou. 

Dočasný zábor prostor je nezbytně nutný k řádnému provedení díla a zajištění 
minimálního zázemí stavby a dopravní obslužnosti. Toto staveniště bude společné pro 
všechny stavby realizované v daném prostoru. 

Staveniště je dopravně napojené na ulici Vladislavova, Purkyňova, Charvátova 
(vjezd a výjezd ze staveniště), kde se nachází také vrátnice a na ulici Spálená (výjezd 
ze staveniště). Připojovací body na technickou infrastrukturu a energetické nároky jsou 
řešeny v dílčích částech dokumentace. 

 

3. Problematika trasy 

3.1. Dočasný zábor pro stavbu 

Trvalý a dočasný zábor je vyznačen v samostatném výkrese. Rozsah dočasného 
záboru bude převážně sloužit k úpravám a rekonstrukcím přilehlých komunikací a 
chodníků ulic Purkyňovy, Vladislavovy a Charvátovy, což bude časově omezeno. 
Dočasné zábory související s úpravou komunikací a chodníků jsou vyznačeny v situaci 
ZOV s tím, že v ulicích musí být zachován průjezd, příjezd a přístup ke stávajícím 
domům. Krátkodobě bude uzavřen průjezd ulicí Purkyňovou v místě, kde bude 
v podzemí upravován eskalátorový tubus metra pro vybudování záporové stěny, 
vedoucích do stanice metra Národní pod eskalátory je navržena nová šachta, která 
bude napojena na kabelový kanál v eskalátorovém tunelu. Šachta bude umístěna 
v ulici Purkyňova podél ET v těsné blízkosti stěny stavební jámy. 

Pro provádění šachty bude v ulici Purkyňova dočasně vymezen zábor celé ulice 
mimo protilehlého chodníku tak, jak je vyznačeno ve výkrese. Po dobu provádění 
šachty bude průjezd Purkyňovou ulicí uzavřen na dobu nezbytně nutnou pro zajištění 
šachty. 

3.2. Příjezdy na staveništ ě 

Příjezd na staveniště bude veden Vladislavovou ulicí (platí pro všechny fáze provádění 
stavby). 

Při provádění zemních prací do hloubky 5m bude zřízena z křižovatky 
Purkyňovy a Vladislavovy ulice sjízdná rampa do stavební jámy a zemina bude 
nakládána nakladačem na auta, která budou vyjíždět rovněž do ulice Purkyňovy. (Tato 
sjízdná rampa může být v prostoru křižovatky rozšířena a dočasně využívána i pro 
výjezd do Vladislavovy ulice a dále Charvátovou, Jungmannovou atd. pro odvoz 
materiálů). Pro zemní práce ve II. fázi do hloubky základové spáry budou sjízdné 
rampy částečně využívány, zemina bude i nakládána do velkoprostorových kontejnerů 
a ty mobilním jeřábem osazeny na auta. Zemina bude ihned odvážena na skládku, 
kterou určí zhotovitel dle svých možností. 

V širším vztahu, příjezd k ulici Vladislavovy bude veden z jihu a západu Prahy a 
to příjezdem od Jiráskova mostu, Masarykovým nábřežím, Myslíkovou, Spálenou, 
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Lazarskou, do Vladislavovy ulice. Tato trasa je určena pro dovoz veškerých stavebních 
materiálů. 

Transportní cesty pro krátké eskalátory z uliční úrovně po zpevněné ploše před 
nástupem na eskalátory z Purkyňovy ul. (váha 1 dílu cca 5 tun), dlouhé eskalátory přes 
nástupiště metra stanice Národní, ostatní technologický materiál přes definitivní 
nákladní výtah v pracovní úpravě (nebo provizorní) z uliční úrovně (Purkyňova ulice), 
případně rampami 

Přístup do stavební jámy pro demolice a betonáž konstrukcí metra pomocí 
rampy dle dohod. Svislá doprava pomocí věžových jeřábů. Trafa nemohou být 
dopravena na své místo pomocí nákladního výtahu (únosnost, velikost). Pro dopravu 
se použije rampa v kombinaci se speciálními rolnami. 

Před demontáží staveništních jeřábů osadit technologie na střeše (chladicí 
jednotky). Nutnost umožnění příjezdu a zásahu požárního sboru ze stavební jámy po 
celou dobu stavby (zpevněná rampa do sklonu 14 %). Maximální možná vzdálenost 
napojení cisterny na suchovod v odvětrávací šachtě metra je 20m. 

3.3. Výjezd ze staveništ ě 

Výjezd ze staveniště (platí pro všechny fáze výstavby) bude Purkyňovou ulicí do 
Spálené, Karlovo nám., Resslova, Jiráskův most. Odvoz zeminy v množství cca 
116 600m3 bude směrován do přístaviště Radotín, kde bude naložena na loď. Totéž se 
týká i demoličního recyklovatelného materiálů. Materiál nerecyklovatelný bude odvezen 
na určené skládky, rovněž na jihu a západu Prahy.  

Množství vytěžené zeminy, její odvoz a z toho plynoucí předpokládané dopravní 
zatížení přilehlých komunikací během 8 měsíců bude činit 8aut/hod., tj. 1 auto/8 min.. 
V souběhu bude dovážen beton, ocel a další materiál pro realizaci milánské stěny, 
základové desky atd. v objemu cca 29 000 t během 4 měsíců, což činí 3 auta/hod., tj. 
1 auto/20 min.. Při výpočtu se tedy předpokládá, že Vladislavovou ulicí bude přijíždět 
každých 6 minut auto a každých 6 min. odjíždět Spálenou ulicí v časovém úseku cca 4 
měsíců, tj. v průběhu I. a II. fáze  prováděných zemních prací a betonáže jako max. 
dopravní vytížení komunikací stavbou. Při dalším postupu stavby bude intenzita 
stavební dopravy klesat.  

Při úpravě eskalátorového tubusu bude nutno krátkodobě nad metrem uzavřít 
v celé šíři Purkyňovu ulici. Dočasně bude výjezd ze stavby veden Charvátovou ulicí, 
Jungmannovou, Lazarskou, Spálenou atd. Tato trasa bude využívána v malé intenzitě 
pro dopravu materiálů a zařízení, které bude zabudováno a montováno z Vladislavovy 
a Charvátovy ulice. 
 

4. Dopravn ě inženýrská opat ření 

Navržená dopravně inženýrská opatření vymezují nezbytná opatření na přilehlé 
komunikační síti), informují o vjezdech na staveniště a vymezují pohyb staveništní 
dopravy pro nájezd na odvozové trasy. 

Všechny dopravní značky budou provedeny v souladu s vyhláškou MDS 
č. 30/2001 Sb., umístěny dle projektu a zásad schválených MDS a ČSN EN 1436 a 
ČSN EN 12899-1. Sestavy svislých dopravních značek jsou navrženy v základní 
velikosti s reflexní povrchovou úpravou min. třídy R1 dle zásad pro provizorní dopravní 
značení. 
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Před každým vjezdem a výjezdem bude instalována informativní provozní 
značka s příslušným textem. Na všech výjezdech ze stavby je umístěna značka s 
informací o přikázaném směru. Nájezdové hrany budou upraveny živičnými klíny. V 
příslušných úsecích všech přilehlých komunikací budou vymezeny zákazy zastavení. 

Před výjezdem je postavena automatická průjezdná roštová myčka se 
sedimentační nádrží umístěnou na zemi. Součástí jsou rampy na najetí a sjezd vozů 
z myčky. Tuto myčku budou využívat nákladní automobily i jiná stavební technika, aby 
se zabránilo znečištění veřejných komunikací po výjezdu ze staveniště. 

Vzhledem k záboru stávajících chodníků budou zábranou s dodatkovou 
tabulkou uzavřeny nefunkční přechody pro chodce a realizovány náhradní v ulici 
Charvátova a přes Spálenou – v barvě žluté. 

Součástí dlouhodobých opatření bude i vymezení nových pozic vyhrazených 
stání v ulici Purkyňova. 
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1. Identifika ční údaje stavby 

Investor 

• Czech Property Investments a.s. 
Václavské nám. 1601/47 
110 00 Praha 1 

Projektant 

• doc. Ing. arch. Jakub Cígler 
Cigler Marani Architects, a.s. 
Moulíkova 3286/1b 
150 00 Praha 5  

Dodavatel 

• Metrostav a.s. 
Koželužská 2;450/4 
180 00 Praha 8 

Stavba 

• Administrativně-obchodně-bytové centrum QUADRIO 
• Kraj: Středočeský 
• Okres: Praha 
• Místo: Národní třída, Praha 1 
• Katastrální území: Nové Město [727181] 
• Účel: Administrativně-obchodně-bytový komplex 

Kapacita stavby 

• Plocha pozemku 6 208m2 (dle údajů KN) 
• Obestavěný prostor celkem 215 000m3 
• Hrubá podlažní plocha celkem 52 000m2 
• Hrubá nadzemní podlažní plocha 27 800m2 
• Zastavěná plocha (v přízemí) 4 110m2 
• Počet bytových jednotek 18 (9 do 100m2, 9 nad 100m2) 
• Plocha kanceláří 19 500m2 
• Plocha obchodů a restaurací 11 500m2 
• Počet parkovacích stání 250 stání 

Účel stavby 

Centrum Quadrio je multifunkční objekt. Tvoří jej šest nadzemních částí A až F se 
společným podzemím, tvořeným čtyřmi suterény. První a druhý suterén, přízemí a 
první patro slouží jako obchodní plochy a pasáže, v dalších nadzemních podlažích jsou 
kanceláře. Objekt D je bytový. Ve společných suterénech je výstup a část technologie 
Metra, parkovací stání pro osobní automobily, zásobování a technické zázemí objektů.  
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Orienta ční lhůty výstavby 

Zahájení stavby jaro 2012 
Dokončení stavby podzim 2014 
Odhadovaná cena 1,94 mld,- Kč 

2. Popis staveništ ě 

Geologické pom ěry, spodní voda, radon 

V rámci IGP bylo provedeno stanovení radonového indexu, orientační průzkum 
kontaminace, georadarový průzkum obvodu jámy pro zjištění pozůstatků původní 
zástavby pod terénem, korozní průzkum a měření vibrací a stanovení maximální 
hladiny podzemní vody při povodni. 

Geologický profil je tvořen od povrchu terénu převážně nedokonale ulehlou 
navážkou o mocnosti 3,1 až 7,2m, dále fluviálními sedimenty písčitých hlín a štěrků o 
mocnosti 11,8 až 12,4m, místy odtěženými a nahrazenými navážkami. Terasové 
sedimenty mají mocnost až 9,8m a jsou tvořeny písky příměsí štěrku, hrubými štěrky 
s písčitou výplní a hrubými až balvanitými štěrky v bazální části. 

Skalní podklad je tvořen jílovitými a hlouběji prachovitými dobrotivskými 
břidlicemi v různém stupni zvětrání. Horninový masiv je výrazněji tektonicky porušen - 
v blízkosti staveniště se nacházejí tektonické zlomy. Nejsvrchnější zóna skalního 
podloží o mocnosti cca 0,2-0,4m je zcela zvětralá, směrem do hloubky se intenzita 
chemického zvětrání i tektonického porušení pozvolna v zásadě plynule zmenšuje. 
Vrstvy jsou pak tvořeny zvětralými, mírně zvětralými a navětralými horninami. Vrtem 
byly v hloubce 26,2m zastiženy křemencové facie a skalecké křemence, které tvoří 
podloží břidlic. Výskyt křemenců není možno vyloučit v úrovni základové spáry po celé 
severní straně.  

Pro podzemní vodu je rozhodující kolektor terasových sedimentů s průlomovou 
propustností a volnou hladinou. Kolektor je přímo ovlivněn výší hladiny vody ve Vltavě. 
Směr proudění je proměnlivý. 
Běžná dlouhodobá úroveň hladiny podzemní vody se nachází na kótě 184,5 až 185,5 
tj. cca v hloubce 10m pod terénem. Úroveň „maximální“ hladiny podzemní vody při 
povodni odpovídá maximální hladině vody ve Vltavě, což je 191,6m n. m. - při povodni 
v roce 2002. Nastoupání hladiny při povodni je bezprostřední bez výraznější časové 
prodlevy. Podřízeným kolektorem je zvětralinové pásmo ordovických břidlic. 

Podzemní voda je neagresivní na betonové konstrukce, ale vykazuje velmi 
vysokou agresivitu na ocelové konstrukce (IV. třída agresivity). 

Radonové riziko je hodnoceno středním radonovým indexem. Pro zajištění 
stavebního objektu jsou nutná ochranná opatření dle závěrů radonového průzkumu. 

Klimatická zatížení 

Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3 – Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná 
zatížení – Zatížení sněhem, I. sněhová oblast dle mapy sněhových oblastí ČSN EN 
1991-1-3, Z5 06.2013 charakteristická hodnota sk = 0,7kPa. 

Zatížení větrem III. větrová oblast, typ terénu A, základní tlak větru (w0) = 
0,45kN/m2. 
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Popis staveništ ě 

Stavba objektu bude realizována v prostoru jednoho staveniště o celkové ploše cca 
6 500m2, které zasahuje do okolních chodníků a ulic, a sice část vozovky Charvátova, 
polovina vozovky ul. Vladislavova, přilehlý chodník a vozovka ul. Purkyňova a část 
přilehlého chodníku v ul. Spálená. V prostoru staveniště se nenachází žádné stávající 
objekty, pouze v severní části při ul. Spálená jsou historické sklepy, které jsou 
ochráněny proti poškození betonovou deskou. 

Dočasný zábor prostor je nezbytně nutný k řádnému provedení díla a zajištění 
minimálního zázemí stavby a dopravní obslužnosti. Toto staveniště bude společné pro 
všechny stavby realizované v daném prostoru. 

Staveniště je dopravně napojené na ulici Vladislavova, Purkyňova, Charvátova 
(vjezd a výjezd ze staveniště), kde se nachází také vrátnice a na ulici Spálená (výjezd 
ze staveniště). Připojovací body na technickou infrastrukturu a energetické nároky jsou 
řešeny v dílčích částech dokumentace. 

Buňky (šatny, umývárny, kanceláře) jsou dimenzovány pro maximální počet 245 
pracovníků. Jedná se celkem o 28 buněk plus 1 buňka jako vrátnice. Oplocení je 
neprůhledné výšky min. 2,0m. 

3. Členění na stavební objekty (SO) 

Stavební objekty 

SO 01.01 Multifunkční objekt - část A, B, C, D, E, F, podzemní podlaží 
SO 01.02 Řešení reklamních ploch a firemního označení – zařazeno do dokumentace 
objektu SO.01.01 

Komunikace  

SO 02.01 Dopravní řešení areálu 
SO 02.03 Dopravní opatření během stavby 

Sadové úpravy  

SO 03.01 Sadové úpravy v areálu 
SO 03.02 Zavlažování sadových úprav 
SO 03.03 Vodní prvky 

Elektro-silnoproud  

SO 04.01 Veřejné osvětlení 
SO 04.02 Osvětlení areálu 
SO 04.03 Staveništní trafostanice 

Elektro-slaboproud  

SO 05.01 Telefonní přípojka 
SO 05.02 Přeložka kabelů veřejné telefonní sítě  

Kanalizace  

SO 06.01 Kanalizační přípojka č. 1a DN300 
SO 06.02 Kanalizační přípojka č. 1b DN300 
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SO 06.03 Kanalizační přípojka č. 2 DN150 
SO 06.04 Odlučovače tuků 
SO 06.05 Odlučovače ropných látek 

Vodovod  

SO 07.01 Vodovodní přípojka č. 1 DN125 
SO 07.02 Vodovodní přípojka č. 2 DN50 

Plynovod  

SO 08.01 Plynovodní přípojka č. 1 DN90 
SO 08.02 Plynovodní přípojka č. 2 DN32 
SO 08.03 Přeložka plynovodu v ul. Charvátova 

DP – Elektrické dráhy 

SO 09.01 Převěšení trakčního vedení 
(Metro – samostatná projektová dokumentace) 

4. Charakteristika stavebních objekt ů (SO) 

SO 01.01 Multifunk ční objekt - část A, B, C, D, E, F, podzemní podlaží 

Objekt A  
Budova se 7 nadzemními podlažími, která severní fasádou bezprostředně navazuje na 
stávající OD Tesco, se kterým se lze v 1. NP propojit v místě stávajícího jižního vstupu 
OD Tesco. Západní fasáda orientovaná do ul. Spálená má v celé výšce 1. NP 
podloubí. V 1. NP a 2. NP jsou navrženy obchodní plochy, ostatní nadzemní podlaží 
budou sloužit jako kanceláře. Ve středu dispozice části A je navrženo instalační jádro. 
Střecha objektu bude užívána jako terasa. 

Objekt B  
Budova se 7 nadzemními podlažími. Západní fasáda orientovaná do ul. Spálená má 
v úrovni 1. NP podloubí, jižní fasáda směřuje do ul. Purkyňova. Do podloubí ústí výstup 
z vestibulu metra stanice Národní třída. V 1. NP a 2. NP jsou navrženy obchodní 
plochy, ostatní nadzemní podlaží budou sloužit jako kanceláře. Ve středu dispozice 
části B je navrženo instalační jádro. Střecha objektu bude užívána jako terasa. 

Vstup do pasáže z ulice Spálená bude mezi objekty A a B. Odstupy mezi 
jednotlivými budovami vytvářejí atrium, které je nad 2. NP zastřešeno. 

Objekt C  
Budova se 7 nadzemními podlažími. Jižní fasáda směřuje do ul. Purkyňova. V 1. NP 
jsou navrženy obchodní plochy v kombinaci s hlavním vstupem do kanceláří. Ve 2. NP 
jsou navrženy obchodní plochy, ostatní nadzemní podlaží budou sloužit jako kanceláře. 
Ve středu dispozice části C je navrženo instalační jádro. Střecha objektu bude užívána 
jako terasa.  

Objekt C je spojen s objektem D jednopodlažní halou. 
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Vstup do pasáže a do hlavní recepce kanceláří z ulice Purkyňova bude mezi 
objekty C a B. Odstupy mezi jednotlivými budovami vytvářejí atrium, které je nad 2. NP 
zastřešeno.  

Objekt D  
Budova D bude mít 7 nadzemních podlaží. Jižní fasáda směřuje do ul. Purkyňova. 
V 1. NP je navržena restaurace s předzahrádkou, ostatní nadzemní podlaží budou 
sloužit jako byty. Střecha objektu bude využívána jako terasa pro byty v posledním 
podlaží. V přízemí z ulice Vladislavova je navržen vjezd do podzemní části objektu. 
Hlavní vstup do objektu je navržen z ul. Purkyňova, vedlejší bude z náměstí na severní 
straně, oba vstupy jsou bezbariérové. 

V objektu je navrženo 9 bytových jednotek o velikosti do 100m2 a 9 bytových 
jednotek nad 100m2. Některé jednotky jsou navrženy jako mezonetové. 
Příslušná domovní vybavenost je umístěna v podzemních podlažích – jedná se 
zejména o: 

• prostor pro ukládání dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy 
• místnosti pro uskladňování předmětů 
• prostor pro hygienicky a požárně nezávadné ukládání odpadků 
• garážová stání pro osobní automobily 
• místnost se skladem pro údržbu domu 

Objekt E  
Budova se 7 nadzemními podlažími. Severní fasáda je orientována do ul. Charvátova. 
V 1. NP a 2. NP jsou navrženy obchodní plochy, ostatní nadzemní podlaží budou 
sloužit jako kanceláře. Ve středu dispozice části E je navrženo instalační jádro s 
nákladním výtahem. Střecha objektu bude užívána jako terasa. 

Vstup do pasáže z ulice Vladislavova bude mezi objekty C a E. Odstupy mezi 
jednotlivými budovami vytvářejí atrium, které je nad 2. NP zastřešeno.  

Objekt F  
Budova F bude vnořena mezi objekty A, B, C, E. Bude začínat na 2. NP a končit v 
8. NP. Celý objekt bude sloužit pro funkci kancelářskou. Objekt F bude dispozičně 
propojen s objekty A, B, C, E. V objektu F je navržena hlavní vertikální komunikace pro 
celý objekt v kancelářských patrech. Při jižní fasádě je umístěna čtveřice osobních 
výtahů, ty doplňuje dvojice nůžkových schodišť. Mezi schodišti je situováno sociální 
zařízení. Střecha bude z části užívána jako terasa a část pro umístění technologií. 

Podzemní podlaží  
Podzemní patra jsou společná pro všechny objekty (A, B, C, D, E, F). Do 1. PP vede 
vjezdová rampa do podzemních garáží, jsou zde navrženy parkovací stání a 
zásobovací záliv. V části 1. PP a 2. PP jsou obchodní plochy. Ve 2. PP jsou navíc 
sklady se zásobovacím zálivem a technické zázemí objektu. Ve 2., 3. a 4. PP jsou 
podzemní garáže a technická zázemí objektu. 

Do 2. PP pod objektem C ústí zkrácený eskalátorový tunel do nového vestibulu 
stanice metra Národní třída. Z prostoru metra vede směrem do ulice Spálená na 
úroveň terénu trojice eskalátorů. Prostory ve 3. PP a 4. PP navazující na eskalátorový 
tunel pod vestibulem jsou určeny pro technické zázemí metra. Pod základovou spárou 
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objektu SO 01.01 vede větrací kanál metra, který ústí na úroveň terénu v parku na rohu 
ulic Charvátova a Vladislavova – samostatná projektová dokumentace. Budova se 
7 nadzemními podlažími, která severní fasádou bezprostředně navazuje na stávající 
OD Tesco, se kterým se lze v 1. NP propojit v místě stávajícího jižního vstupu OD 
Tesca. Západní fasáda orientovaná do ul. Spálená má v celé výšce 1. NP podloubí. V 
1. NP a 2. NP jsou navrženy obchodní plochy, ostatní nadzemní podlaží budou sloužit 
jako kanceláře. Ve středu dispozice části A je navrženo instalační jádro. Střecha 
objektu bude užívána jako terasa.  

Řešení reklamních ploch a firemního ozna čení (objekt SO.01.02)  
Pro reklamní poutače je na objektu QUADRIO navrženo několik poloh a druhů. Slouží 
jak k identifikaci objektu (vstupy, koruna římsy), tak i jako reklamní plochy nájemců 
objektu. Dokumentace k této části je zahrnuta v rámci dokumentace pro objekt 
SO 01.01. 

SO 02.01 Dopravní řešení areálu 

Z hlediska organizace provozu, podmínek připojení podzemních garáží a rozpadu 
vyvolané dopravy striktně respektuje podmínky ÚR. V ulicích Vladislavova, Charvátova 
i Purkyňova zůstává zachován stávající režim, vozidla z podzemní garáže jsou vedena 
přes Vladislavovu a Charvátovu do ulice Jungmannovy. Výjezd do Purkyňovy je 
stavebním řešením znemožněn.  

Řešené pochozí plochy, plochy s možností pojezdu a chodníkové přejezdy jsou 
navrženy v různých variantách přírodního kamene – žula a vápenec, resp. dřevo. 
Samotné funkční využití jednotlivých ploch se odráží v konstrukčním uspořádání 
podkladních vrstev. Živičný povrch zůstává zachován na okolních komunikacích, kde 
návrh předpokládá obnovu živičného krytu v tloušťce cca 0,12m. 

Plochy s možností pojezdu jsou odvodněny do odvodňovacích žlabů s vyšší 
únosností, plochy určené výhradně pro provoz pěších do odvodňovacích žlabů. 
Západní úsek ulice Purkyňova je zvýšený do úrovně chodníků (nášlap 0,02m) v šíři 
3,5m a je z obou stran lemován řadou atypických bezpečnostních patníků, východní 
zůstává v šířce 5,5m ovšem s možností pouze jednostranného podélného parkování 
(jižní strana vozovky). 

Ulice Vladislavova a Charvátova v úsecích přilehlých k areálu jsou šířkově 
upraveny (jednosměrná Vladislavova na šířku 6,0m a obousměrná Charvátova na šířku 
7,0m) tak, že zabraná parkovací stání jsou nahrazena rozšířenou plochou chodníků s 
linií vzrostlých stromů. 

Po dokončení stavby bude zastávka tramvají ve Spálené ulici směr Národní 
divadlo umístěna ve stávající pozici. Vazba mezi stanicí tram a nově zrekonstruovaným 
vestibulem metra je upravena bezbariérově. 

SO 02.03 Dopravní opat ření během stavby 

Dlouhodobý zábor  
Pro výstavbu polyfunkčního objektu QUADRIO bude vymezen dlouhodobý zábor, který 
obecně kopíruje přilehlé obrubníkové hrany okolních komunikací – Spálené, Purkyňovy 
a západní úsek Charvátovy. Výjimku tvoří severní úsek Vladislavovy, kde je z hlediska 
provozu stavby nutno zabrat i západní část stávající komunikace. Návrh předpokládá 
ponechání jednoho jízdního pruhu v šířce 4,0m bez možnosti parkování. V ulici 
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Purkyňova zábor znamená zrušení stání na severním chodníku. V ulici Charvátova 
časově omezená stání podél jižní obrubníkové hrany. 

Nejzávažnějším bodem vyplývajícím z nutného záboru je dočasné zrušení 
tramvajové zastávky „Národní“ ve směru k Národnímu divadlu. Pro její náhradní 
umístění byla zvolena pozice noční zastávky „Lazarská“ (směr Národní třída), která 
bude aktivována pro celodenní provoz bez dalších stavebních úprav. Toto řešení bylo 
jedním z doporučených ze stanoviska DP a.s. k ÚR. 

Návrh počítá s jedním vjezdem a dvěma výjezdy ze staveniště. Základní vjezd i 
výjezd je situován na roh ulic Purkyňova a Vladislavova, v pozici definitivního 
zapojovacího bodu podzemních garáží. Na výjezdu bude staveništní doprava důsledně 
vedena přes Vladislavovu a Charvátovu do Jungmannovy. Doplňkový výjezd je 
navržen do jednosměrné Purkyňovy, cca 25,0m východně od Spálené. 

Dopravn ě inženýrská opat ření 
Navržená dopravně inženýrská opatření vymezují nezbytná opatření na přilehlé 
komunikační síti), informují o vjezdech na staveniště a vymezují pohyb staveništní 
dopravy pro nájezd na odvozové trasy. Všechny dopravní značky budou provedeny v 
souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., umístěny dle projektu. Sestavy svislých 
dopravních značek jsou navrženy v základní velikosti s reflexní povrchovou úpravou 
min. třídy R1 dle zásad pro provizorní dopravní značení. 

Před každým vjezdem a výjezdem bude instalována Informativní provozní 
značka s příslušným textem. Na všech výjezdech ze stavby je umístěna značka s 
informací o přikázaném směru. Nájezdové hrany budou upraveny živičnými klíny. 

V příslušných úsecích všech přilehlých komunikací budou vymezeny zákazy 
zastavení. Vzhledem k záboru stávajících chodníků budou zábranou s dodatkovou 
tabulkou uzavřeny nefunkční přechody pro chodce a realizovány náhradní v ulici 
Charvátova a přes Spálenou. 

Součástí dlouhodobých opatření bude i vymezení nových pozic vyhrazených 
stání v ulici Purkyňova. 

SO 03.01 Sadové úpravy v areálu 

Zeleň v zájmovém území pro výstavbu objektu je tvořena především alejemi stromů 
doprovázející ulice Vladislavovu a Charvátovu. Tyto aleje budou založeny na rostlém 
terénu, ostatní výsadby jsou navrženy na konstrukcích. V rostlém terénu v dlažbě v 
ochranných mřížích budou vysazeny aleje podél ulice Vladislavovy a Charvátovy. V 
ulici Vladislavově bude vysazeno 7 stromů s velkou korunou v ul. Charvátově také 
7 stromů, zde je navrhován užší druh. 

V prostoru „náměstí“ bude vysazeno 6 stromů mezi terasou restaurace a větrací 
šachtou metra. V prostoru mezi těmito stromy je navržena vodní plocha s lavičkami. 
Budou zde vysazeny stromy s velkou korunou. Pro tyto stromy bude vytvořen prostor o 
hloubce 2200mm. 

Budovy budou na střechách doplněny v několika úrovních výsadbami v 
nádobách. V úrovni 3. NP na střeše nad atriem budou vytvořeny záhony pro extenzivní 
výsadbu (okrasné trávy a keře). Vrstva zeminy bude 300mm. 

V úrovni 8. NP na střechách objektů A, B, C, D, E budou vytvořeny terasy se 
záhony pro extenzivní výsadbu a po obvodu objektu budou umístěny květníky pro 
okrasné trávy, keře a popínavé rostliny. Vrstva zeminy pro extenzivní výsadbu bude 
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150mm, v květnících 300mm. V malých atriích v 7. NP v administrativní části domu 
bude výsadba ve vrstvě zeminy 300mm. 

Výsadby budou respektovat provozní vztahy areálu a vedení inženýrských sítí. 
To se týká zejména výsadby v ulicích Vladislavova a Charvátova. Druhy stromů jsou 
vybrány tak, aby snášely extrémní městské podmínky a respektovaly prostorové 
možnosti areálu. 

SO 03.02 Zavlažování sadových úprav 

Závlahový systém zajišťuje automatickou závlahu vyznačených ploch v areálu a pro 
jeho jednoduchost byl zvolen automatický ovládací systém. 
Zdrojem vody automatického systému je dopouštěná akumulační jímka dešťových vod, 
na jejímž stropě je osazena strojovna. Ve strojovně bude osazená sestava s ventily, 
filtry a čerpadlem s výkonem 4,5-5m3/h při H = 70m. 

Vzhledem k rozdílným odběrům vody na jednotlivých sekcích bude použito 
čerpadlo s frekvenčním měničem. Výtlak z čerpadla bude veden ze strojovny pod 
stropem 1. PP k jednotlivým stoupačkám a odtud dále na střechu objektu, kde bude 
provedeno rozvedení k jednotlivým postřikovačům. 

Pro automatické ovládání je navržen bateriový ovládací systém. Pomocí 
vysílacího modulu je možno naprogramovat neomezený počet ovládacích modulů. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o mělce uložený vodovod je nezbytné celý systém na 
zimní období dokonale odvodnit pomocí stlačeného vzduchu. 

SO 03.03 Vodní prvky 

Jedná se o bazénky obdélníkového tvaru umístěné na náměstí u Vladislavovy ulice. 
Provoz bazénku bude celoroční. V letním období bude cirkulace vody zajištěna 
systémem přelivných žlábků. V zimním období bude cirkulace zajištěna odběry a 
přívody vody pod hladinou. 

SO 04.01 Veřejné osv ětlení 

V ulicích Purkyňova, Vladislavova (část) a Charvátova bude stávající systém veřejného 
osvětlení narušen výstavbou. Stávající osvětlení bude v rámci přípravy území 
demontováno a následně bude nahrazeno osvětlením novým. 

V ulici Purkyňova je navrženo provedení veřejného osvětlení pomocí 4 
závěsných svítidel. Svítidla budou zavěšena na závěsech mezi objektem QUADRIO a 
příslušným objektem přes ulici, napájení těchto svítidel bude řešeno ze strany objektu 
QUADRIO. 

Ve vjezdu do garáží na rohu ulic Purkyňova a Vladislavova bude osazena jistící 
skříň, kde budou osazeny 4 pojistky 10A/230V, pro každé svítidlo samostatná pojistka. 
Každé svítidlo bude napojeno samostatným kabelem. Jistící skříň bude napojena 
kabelem ze systému rozvodu. 

V ulicích Charvátova a Purkyňova bude pro osvětlení komunikací a chodníků 
osazeno celkem 6 svítidel osazených na sloupech v = 6m. 

Celá nová větev veřejného osvětlení bude napojena ze stávajícího přípojného 
bodu v ulici Charvátova. 
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SO 04.02 Osvětlení areálu 

V rámci výstavby objektu bude upraven i prostor před objektem směrem do ulice 
Vladislavova na pozemku investora, kde bude vybudováno nové venkovní osvětlení. 
Osvětlení je řešeno svítidly podle architektonického návrhu, komunikační prostor bude 
osvětlen 4 svítidly na stožáru výšky 4,5m. Osvětlovací soustava bude doplněna svítidly 
osazenými v opěrných zídkách, svítidly osvětlující stromy a svítidly v bazéncích. 

Osvětlovací soustava bude napojena z rozvodu objektu QUADRIO, z rozvaděče 
a bude ovládána soumrakovými čidly s možností ručního servisního sepnutí. Napájecí 
kabely budou uloženy v terénu v pískovém loži a budou překryty výstražnou fólií. 

SO 04.03 Staveništní trafostanice 

Pro potřeby napájení stavby objektu bude ve Vladislavově ulici osazena kompaktní 
staveništní trafostanice o výkonu cca 500kW, tedy s trafem 630kVA. VN rozvaděč 
trafostanice bude kompaktního typu a uzpůsoben pro smyčkové napojení přípojky VN. 

Staveništní trafostanice bude napojena na stávající VN kabel rozvodu 22kV v 
majetku PRE-distribuce a.s. Tento kabel typu 3x AXEKCEY 120 bude v prostoru před 
staveništní trafostanici ve stávající spojce přerušen a na oba konce kabelu bude 
naspojkován kabel nový, obdobného typu, který bude zatažen do stanice. Po ukončení 
výstavby bude kabel uveden do původního stavu. 

Provedení staveništní trafostanice bude odpovídat možnostem a zvyklostem 
dodavatelské firmy, předpokládá se, že NN strana bude řešena minimálně 10 vývody 
jištěnými pojistkami.  

SO 05.01 Telefonní p řípojka 

Tento stavební objekt řeší napojení na telekomunikační síť Telefónica O2 ČR a.s. 
Napojení objektu bude provedeno jednak metalickými kabely a dále optickým kabelem. 
Pro optický kabel bude provedena stavební připravenost v podobě zavedení 
ochranných trubek HDPE. Samotný optický kabel bude zatažen až podle požadavků 
nájemců obchodních a administrativních prostor. Zatažení optického kabelu zajistí až 
na základě požadavků nájemců přímo společností Telefónica O2 ČR a.s. 
Pro objekt budou zřízeny dvě metalické přípojky: 

Obchodně – administrativní část A, B, C, E, F a účastnický rozvaděč pro metro 
budou napojeny z rohu ulic Purkyňova a Vladislavova. Délka přípojky bude 75m. 
Společně s jedním met. kabelem budou položeny 4 trubky pro budoucí uložení 
optického kabelu. Trubky budou vyvedeny z kolektoru v ulici Purkyňova. 

Objekt D (bytová část, restaurace a recepce) – bude zřízena metalická přípojka, 
která bude napojena rovněž z rohu ulic Purkyňova a Vladislavova. Položen bude jeden 
met. kabel a 2 trubky pro optiku. Délka této přípojky bude 35m. 

SO 05.02 Přeložka kabel ů veřejné telefonní sít ě 

Tento stavební objekt řeší přeložky kabelů telekomunikační sítě Telefónica O2 ČR a.s. 
a přeložku účastnického rozvaděče (UR) ve stanici metra. 

V prostoru chodníku ulice Vladislavova v blízkosti připravované výsadby stromů 
se nacházejí 3 stávající met. kabely veřejné telefonní sítě, z toho jeden kabel slouží pro 
napájení účastnického rozvaděče. 

Jeden met. kabel bude přeložen k obrubníku chodníku podél ulice Vladislavova 
do vzdálenosti min. 1,5m od kmenů stromů. Společně k tomuto kabelu bude položena 
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jedna trubka pro optiku. Zbývající 2 kabely jsou již vyřazeny z provozu a budou 
zaslepeny v ulici Charvátova. Délka přeložky bude 160m. Přívod pro UR bude nový a 
bude napojen z rohu ulic Purkyňova a Vladislavova jako součást telefonní přípojky. 

SO 06.01 Kanaliza ční přípojka č. 1a DN300 

Nová kanalizační přípojka DN300 odvádějící odpadní splaškové vody v objektu se 
sklonem min. 2,0 %, bude zaústěna do stávající šachty stoky 600/1100 v ul. 
Purkyňova. 

Materiálem pro kanalizační přípojku bude potrubí z kameniny, v celé délce 
obetonované a v předpokládané dimenzi DN300. 

Přípojka je uvnitř objektu zajištěna zpětnou klapkou proti vzduté vodě a čistící 
tvarovkou příslušné dimenze, která je zároveň předávacím místem dodávky. 

SO 06.02 Kanaliza ční přípojka č. 1b DN300 

Nová kanalizační přípojka DN300 odvádějící odpadní splaškové vody z objektu se 
sklonem min. 2,0 %, bude zaústěna do nové odbočky vysazené na stávající stoce 
600/1100 v ul. Vladislavova. 

Materiálem pro kanalizační přípojku bude potrubí z kameniny, v celé délce 
obetonované a v předpokládané dimenzi DN300. 

Přípojka je uvnitř objektu zajištěna zpětnou klapkou proti vzduté vodě a čistící 
tvarovkou příslušné dimenze, která je zároveň předávacím místem dodávky. 

SO 06.03 Kanaliza ční přípojka č. 2 DN150 

Nová kanalizační přípojka DN150 odvádějící odpadní splaškové vody z objektu „D“ se 
sklonem min. 2,0 %, bude zaústěna do nové odbočky vysazené na stávající stoce 
600/1100 v ul. Vladislavova. 

Materiálem pro kanalizační přípojku bude potrubí z kameniny, v celé délce 
obetonované a v předpokládané dimenzi DN150. 

Přípojka je uvnitř objektu zajištěna zpětnou klapkou proti vzduté vodě a čistící 
tvarovkou příslušné dimenze, která je zároveň předávacím místem dodávky. 

SO 06.04 Odlučovače tuků 

V komplexu je uvažováno s dvěma restauračními provozy, každý jako samostatně 
hospodařící jednotka (subjekt). V suterénech jsou technické místnosti objektu 
(strojovny, odpadky apod.) V přízemí budovy jsou kuchyně a odbytové prostory, sklady 
a vstupní hala, recepce a obchodní plochy. Nadzemní podlaží budou sloužit 
maloobchodní a kancelářské plochy. 

Objekt je odkanalizován oddílným systémem splaškové a dešťové kanalizace. 
Systém splaškové kanalizace zajistí odvedení splaškových odpadních vod vznikajících 
při provozu zařizovacích předmětů, systém dešťové kanalizace zajistí odvedení 
dešťových vod ze střechy, teras, atria a nájezdu do restaurace. Odpadní vody z 
provozů kuchyní obsahující tuky budou odváděny samostatným systémem tukové 
kanalizace napojené na lapače tuků gravitačním potrubím. Odlučovače tuků č. 1 a č. 2, 
jsou umístěny v samostatných místnostech v 1. PP a 2. PP. 

Předčištěné vody z odlučovačů jsou odvedeny pomocí přečerpávacích zařízení 
výtlakem do systému kanalizace v 1. PP. Odlučovače tuků č. 1 a č. 2, jsou samostatně 
projednávanou související investicí objektu QUADRIO. 
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SO 06.05 Odlučovače ropných látek 

Projekt řeší též likvidaci kontaminovaných odpadních vod, které vzniknou při mytí 
suterénních prostor – garáží. Toto bude zajištěno speciální technikou, která bude sbírat 
vodu pomocí vysavačů a akumulovat ji do cisterny. Po naplnění bude vozidlo 
vyprazdňovat celý obsah do odlučovače ropných látek, který bude umístěn v 
samostatné místnosti v 1. PP. Výkon odlučovače je určený s ohledem na možnou 
kapacitu speciálního vozidla na 5l/s. Kvalita předčištěných vod na výstupu z 
odlučovače bude v parametru NEL < 0,2mg/l při vstupním znečištění do 1000mg/l. Ve 
spolupráci se zpracovatelem stavební části je navrhnutý způsob osazení odlučovače 
do vymezeného prostoru v 1. PP. Odlučovač bude umístěný v samotném, stavebně 
odděleném prostoru vedle garážových míst s možností pro manipulaci a údržbu 
pomocí otvoru z čelní strany a dále pomocí otvorů na boku místnosti. Plastový 
odlučovač bude usazený na betonové konstrukci s určenou výškou podle zaústění 
potrubí. Prostor pod a vedle odlučovače bude zasypaný pískem do požadované výšky 
2/3 konstrukce odlučovače. Obsluha, provoz a ostatní činnosti spojené s používáním 
odlučovače budou předmětem Provozního řádu, který zpracuje uživatel. 

SO 07.01 Vodovodní p řípojka č. 1 DN125 

Nová vodovodní přípojka DN125 bude napojena ze stávajícího vodovodního řadu 
DN200 v ulici Vladislavova. Vodoměrná sestava bude umístěna v místnosti pro 
vodoměr v prvním suterénu. Přípojka bude napojena z veřejného vodovodního řadu 
pomocí navrtávacího pasu a šoupěte se zemní soupravou. 

Přípojka je navržena z trub z tvárné litiny DN125, uložených v pažené rýze na 
pískovém loži a obsypaných pískem. Dále bude proveden hutněný zásyp a obnoví se 
konstrukce povrchu. Před zásypem se provede kontrola potrubí a tlaková zkouška. 
Odbočka a šoupě budou opřeny do betonových bloků. 

SO 07.02 Vodovodní p řípojka č. 2 DN50 

Nová vodovodní přípojka D63 bude napojena ze stávajícího vodovodního řadu DN200 
v ulici Vladislavova. Vodoměrná sestava bude umístěna v místnosti pro vodoměr v 
prvním suterénu. Přípojka bude napojena z veřejného vodovodního řadu pomocí 
navrtávacího pasu a šoupěte se zemní soupravou. 

Materiálem přípojky je potrubí z PE-HD D63, uložené v pažené rýze na 
pískovém loži a obsypané pískem. Dále bude proveden hutněný zásyp a obnoví se 
konstrukce povrchu. Před zásypem se provede kontrola potrubí a tlaková zkouška. 
Odbočka a šoupě budou opřeny do betonových bloků. 

V místě prostupu do objektu bude potrubí uloženo v ocelové chráničce DN80. 
Za prostupem do objektu pokračuje potrubí k vodoměrné sestavě jako ocelové. 

SO 08.01 Plynovodní p řípojka č. 1 DN90 

Napojovací místo je v komunikaci ulice Vladislavova, na stávající STL ocelový 
plynovod DN150. Napojením bude provedeno napojení navrtávkou přes 
plnoprůtokovou přírubovou uzavírací armaturu. Přípojka o dimenzi D90 je vedena 
kolmo na řad směrem k objektu, kde ve staničení cca 11,20m, za obvodovou zdí 
objektu v místnosti obchodního měření bude osazen hlavní uzávěr KK DN80. 
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0,5m před vstupem do objektu bude na přípojce osazena přechodka PE/OCEL 
a dále bude trasa ocelovým potrubím DN80 v ocelové chráničce DN100 přes obvodový 
plášť objektu. 

Přípojka je zavedena do objektu pro případné využití zásobování pro účely 
vytápění, ohřevu TUV a technologického odběru. 
Dimenze a délka přípojky: D90 – dl. 11,20m 
Nová STL přípojka křižuje ve své trase vodovod, kabely NN, kabely VN a Telecomu. 

SO 08.02 Plynovodní p řípojka č. 2 DN32 

Napojovací místo je v komunikaci ulice Vladislavova, na stávající STL ocelový 
plynovod DN150. Napojením bude provedeno přípojkovým T-kusem se sedlem pro 
ventil, s integrovanou přechodkou ocel/PE, zakončenou PE objímkou. Přípojka o 
dimenzi D32 je vedena kolmo na řad směrem k objektu, kde ve staničení cca 11,20m, 
za obvodovou zdí objektu v místnosti obchodního měření bude osazen hlavní uzávěr 
KK DN25 se zaslepením. 

0,5m před vstupem do objektu bude na přípojce osazena přechodka PE/OCEL 
a dále bude trasa ocelovým potrubím DN25 v ocelové chráničce DN50 přes obvodový 
plášť objektu. 

Přípojka je zavedena do objektu pro případné využití v domácnostech v 
bytovém domě (část „D“ komplexu). 
Dimenze a délka přípojky: D32 – dl. 11,20m 
Nová STL přípojka křižuje ve své trase vodovod, kabely NN, kabely VN a Telecomu. 

SO 08.03 Přeložka plynovodu v ul. Charvátova 

V přeložce části stávajícího ocelového STL plynovodu DN100 v délce cca 23m, 
potrubím z PE D110. V likvidaci rušené části ocelového STL plynovodu DN100 v délce 
28,3m. 

Zemní práce bude možno z větší části provádět strojně, na plynovodech v 
blízkosti křížení se stávajícími sítěmi však výhradně ručně! 

Napojení STL přeložky D 110 na stávající STL plynovod DN100 bude 
provedeno na obou koncích pomocí přesuvky a přechodky PE/OCEL. Po dobu 
provádění propoje budou oba konce stávajícího STL plynovodu zajištěny balónovacími 
soupravami. 

Trasa přeložky bude mezi připojovacími body vedena v komunikaci ulice 
Charvátova. Před zahájením prací bude nutné provést přesné geodetické zaměření a 
vytýčení míst napojení STL plynovodu a průběh tras stávajících inženýrských sítí. 

SO 09.01 Převěšení trak čního vedení 

Tento objekt řeší zrušení třech stávajících trakčních stožárů a převěšení trolejového 
vedení na nový objekt QUADRIO.  
 
Technické údaje: 
Proudová soustava 660 V D.C. 
Provozní napětí 600 V 
Výška troleje na trati 5,5-5,6m 
Krajní případy teplotní -25° C +40° C 
Izolace proti zemi dvojitá 
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Ochrana proti přepětí růžkovými bleskojistkami 
 
Bude provedeno převěšení trolejového vedení, které se nachází v ulici Spálená. 
Trolejové vedení bude převěšeno na nový objekt QUADRIO. 

Převěsy budou ukotveny na stávající objekty pomocí parafilových tlumičů do 
stávajících kotev. Na novém objektu budou převěsy ukotveny také pomocí parafilových 
tlumičů. Do nových převěsů budou vloženy hlavice pro případné dopnutí převěsů. 

Nové kotvy na objektu ve výšce 6,0m nad TK. Únosnost kotev je 10kN. 

5. SO 01.01 Multifunk ční objekt 

5.1. Popis konstruk ční části 

Založení objektu 
Základové poměry jsou hodnoceny jako složité a je nutno postupovat podle zásad 
3. geotechnické kategorie. Základová spára bude v hloubce cca 17m pod úrovní 
stávajícího terénu ve vrstvě navětralých břidlic s tabulkovou únosností 300 až 500kPa. 
S ohledem na trasu metra pod objektem není hlubinné založení vhodné. Založení 
objektu navrhuji provést na základové monolitické železobetonové desce tloušťky 
1000mm, pod nejvíce zatíženými sloupy zesílené v nutném rozsahu o 300 až 800mm. 
Základová deska bude dimenzovaná na přenesení reakcí z objektu a vodní vztlak. 
Obvodové stěny na plný zemní a boční vodní tlak při povodni. 

Podél nalezených sklepů bude objekt, s ohledem na omezené prostorové 
možnosti a snaze minimalizovat zásahy do nadzemních podlaží domu, založen na 
pilotové stěně. Pilotová stěna bude zároveň tvořit pažení stavební jámy a zajištění 
sklepů v průběhu výkopu jámy. Stěna bude provedena z převrtávaných 
velkoprůměrových pilot. 

Spodní stavba 

Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny suterénů budou železobetonové monolitické. Po podlažích s 
odstupňovanou tloušťkou s ohledem na intenzitu zatížení a velikost uvažované 
tolerance polohy pažící stěny. Základní tloušťky stěn jsou 300mm v 1. PP, 400mm ve 
2. PP, 450mm ve 3. PP a 550mm, resp. 650mm ve 4. PP. Svislé nosné konstrukce 
jsou tvořeny převážně dále vnitřními oválnými sloupy 400x800 až 500x1400mm a 
kruhovými sloupy profilu 600 až 850mm. Sloupy budou ocelobetonové s vloženou 
tuhou výztuží z válcovaného nosníku pro přenos velkého excentrického zatížení. Stěny 
jader a vnitřních stěn probíhající do suterénů z nadzemních podlaží budou 
železobetonové monolitické. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce suterénů tvoří převážně bezprůvlakové železobetonové desky 
tloušťky 300mm s hlavicemi o rozměrech 2x2m až 3x3m a tloušťce 150mm pod desku. 
V prostoru 1. PP a 2. PP jsou pod objektem D v místě vjezdové rampy a přilehlé 
suterénní částí navrženy železobetonové spojité trámy pro transfer sloupů z nadzemní 
části z důvodu požadavků na dopravní řešení. Rampy pro automobily budou 
provedeny jako šikmé desky tloušťky 300mm. Rampy budou betonované převážně 
dodatečně mezi boční železobetonové stěny. Napojení bude provedeno vylamovacími 
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trny. Povrchová úprava ramp i stropních desek parkingu musí být odolná vůči solím, 
ropným látkám a vodě a provedena tak, aby zajistila hydroizolaci stropů proti protékání 
nečistot a vody z vozidel do nižších podlaží. 

Spodní stavba bude provedena s jednou příčnou dilatací a jedním příčným 
smršťovacím pruhem. Dilatace bude provedena pomocí typových dilatačních trnů, 
nebo pomocí ozubů v deskách – bez zdvojování podpor. 

 
(obr. 1 – suterén, 4. PP) 

 

 
(obr. 2 – suterén, stropní konstrukce, 4. PP) 

 
(obr. 3 – suterén, 3. PP) 
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(obr. 4 – suterén, stropní konstrukce, 3. PP) 

Horní stavba 

Svislé nosné konstrukce 
Nosné stěny nadzemních podlaží budou železobetonové monolitické převážně tloušťky 
250 a 300mm. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny dále sloupy 500x500 až 750x750 
– pod objekty A, B, C, E, F. U bytového domu D pak stěnovými pilíři tl. 250mm a 
v 1. NP kruhovými sloupy profilu 500 a 600mm. Krajní rohové sloupy objektů A, B, C, E 
budou z ocelových trubek profilu cca 350, resp. 300mm. Krajní sloupy objektu A a B 
podél ulice Spálené budou v 1. NP vypuštěny a vyneseny ve 2. NP ocelovým 
parapetním příhradovým nosníkem na výšku podlaží, postup betonáže a montáže bude 
koordinován. Sloupy v 1. NP podporující vykonzolovanou ocelovou konstrukci budou 
profilu 700x800mm. Původně navržené sloupy v 1. NP ose AB/A2 a BD/B2 budou 
nahrazeny vykonzolovanou stěnou tl. 600mm nad sklepy, bez zasahování do jejich 
konstrukce. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy domů A, B, C, E tvoří převážně bezprůvlakové stropní desky tloušťky 300mm s 
hlavicemi půdorysného rozsahu 3x3m tloušťky 150mm pod desku podporované 
železobetonovými sloupy a stěnami. Objekt D bude mít konstrukční systém se 
stěnovými pilíři a rovnými deskami tl. 250mm. 

Dům F s rozpony 15 x 7,5m má navržen trámový železobetonový strop. Trámy 
v příčném směru 750/700 á 3,75m budou uloženy na sloupy a v mezilehlé poloze na 
plochý průvlak výšky 450mm. Mezi trámy je deska tl. 160mm. Strop nad 2. NP je 
zesílen - vynáší podhled nad pasáží a markýzy - trámy v příčném směru jsou 750/750 
a deska mezi nimi tl. 200mm. Střecha domu F bude tvořena železobetonovým 
trámovým stropem s dodatečně předpjatými příčnými trámy profilu 850/700mm. 
Ochozy, lávky, markýzy a zastropení atrií ve stropech nad 2. NP až 1. PP budou 
ocelové.  

Horní stavba bude dilatovaná jednou dilatací mezi osami F2 a F3 z důvodu 
zmenšení vlivu objemových změn a s ohledem na předpínání. Objekt D je 
v nadzemních podlažích samostatný. Dilatace budou v desce provedeny převážně 
pomocí typových dilatačních trnů, v průvlacích pomocí ozubů a vložených ložisek. 
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(obr. 5 – nosné konstrukce, 1. NP) 

 

 
(obr. 6 – stropní konstrukce, 1. NP) 

 

 
(obr. 7 – nosné konstrukce, 2. NP) 
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(obr. 8 – stropní konstrukce, 2. NP) 

 

 
(obr. 9 – nosné konstrukce, 3. NP) 

 

 
(obr. 10 – stropní konstrukce, 3. NP) 
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(obr. 11 – nosné konstrukce, 4. NP) 

 

 
(obr. 12 – stropní konstrukce, 4. NP) 
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(obr. 13 – nosné konstrukce, 5. NP) 

 

 
(obr. 14 – stropní konstrukce, 5. NP) 
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(obr. 15 – nosné konstrukce, 6. NP) 

 

 
(obr. 16 – stropní konstrukce, 6. NP) 

 
(obr. 17 – nosné konstrukce, 7. NP) 
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(obr. 18 – stropní konstrukce, 7. NP) 

 

 
(obr. 19 – nosné konstrukce, 8. NP) 
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(obr. 20 – stropní konstrukce, 8. NP) 

 

 
(obr. 21 – střecha, vzduchotechnika) 
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(obr. 22 – finální podoba budovy QUADRIO) 

 

 
(obr. 23 – finální podoba budovy QUADRIO) 
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(obr. 24 – budova QUADRIO v okolní zástavbě) 

Balkónové nosníky vynášející 2. až 8. NP nad Spálen ou ulicí 

Směrem ke Spálené ulici jsou části objektů A a B od úrovně 2. NP až po 8. NP 
vykonzolovány o cca 8m. V úrovni mezi 2. NP a 3. NP je uvažován mohutný ocelový 
balkónový nosník, který přenáší svislé účinky všech vyšších podlaží. Užitné zatížení 
podlahy 2. NP je 5,0kN/m2, v ostatních podlažích 4,0kN/m2 (charakteristické hodnoty). 
Vlastní tíha podpíraných konstrukcí se skládá z nosných ŽB desek jednotlivých podlaží 
(tloušťky 300mm), konstrukce podlah (uvažováno 2,4kN/m2 ve 2. NP a 8. NP resp. 
0,5kN/m2 ve 3. NP až 7. NP), tíhy ŽB sloupů, tíhy podhledu včetně rozvodů (uvažován 
1,0kN/m2) a tíhy obvodového pláště zavěšeného na konstrukci (uvažována tíha pláště 
1,5kN/m2). 

Konstrukce je řešena s ohledem na estetické požadavky architektů. Jsou 
viditelné pouze diagonály systému s předem danými místy proniků prvků, zatímco 
pásové pruty horního i dolního pásu jsou skryty v konstrukci podlaží. Staticky jsou 
balkónové nosníky řešeny jako rámy (s ohledem na tuhosti průřezů a velké konstrukční 
excentricity se jedná o příhradovou konstrukci jenom z pohledového hlediska). 
Všechny průřezy jsou komůrkové svařované z plechů. Velikosti diagonál jsou 
400x400mm, spodní pás je 400x400mm a 400x450mm, horní pás je 400x400mm a 
500x400mm. Tloušťky plechů prvků jsou od 25 do 50mm s tím, že v místech styků 
prvků je nutné použít tloušťky plechů až 80mm a případně ztrojit stojiny (zvětšit vnější 
rozměry komůrkových průřezů nelze). Balkónové nosníky jsou svisle podpírány 
v úrovni 2. NP sloupy A2-AA, A2-AD, B2-BA a B2-BD (tyto sloupy tvoří mezi 2. NP a 
3. NP současně svislice balkónových nosníků a jsou proto ocelové). Svisle a 
vodorovně jsou balkónové nosníky podpírány v úrovni 2. NP do sloupů A3-AA, A3-AD, 
B3-BA a B3-BD (tyto sloupy jsou železobetonové) a v úrovni 3. NP je připojení do 
těchto sloupů vodorovně posuvné. Železobetonové desky stropů jsou umístěny mezi 
balkónové nosníky (deska tl. 300mm) a vně balkónové nosníky (na konzolách), přes 
samotné nosníky přechází jenom konstrukce podlahy (2. NP) nebo deska tl. 100mm 
s konstrukcí podlahy (3. NP). Balkónové nosníky jsou řešeny z oceli S355 se 
zaručenou svařitelností. S ohledem na statické využití je požadována defektoskopická 
kontrola vybraných svarů jak dílenských, tak montážních. 
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Montáž je předpokládána současně s betonáží ŽB konstrukce 2. NP a 3. NP a 
předpokládá se celosvařované provedení balkónových nosníků. ŽB desky jednotlivých 
podlaží jsou konstrukčně upraveny dilatační spárou před řadou A2 resp. B2 tak, aby 
staticky neovlivňovaly samotné balkónové nosníky. Ocelová konstrukce je 
předpokládána výrobně nadvýšená na hodnotu celkového stálého zatížení tak (cca 50 
až 60mm), aby až po dobetonování posledního podlaží se konstrukce vyrovnala. 
Teprve po vyrovnání deformace od stálého zatížení je možné začít montovat stěnový 
plášť (jinak hrozí jeho degradace vlivem velké změny deformací postupně přitěžované 
konstrukce).  

V rámci zpracování dokumentace pro stavební řízení byla staticky prověřována 
i možnost náhrady ŽB stropů tl. 300mm lehčími ocelobetonovými stropy s ŽB deskou 
tloušťky cca 100mm nad vlnu trapézového plechu a podpíranými soustavou ocelových 
spřažených nosníků a ocelových sloupů. Tato ocelobetonová konstrukce byla 
uvažována pouze v samostatné oddilatované vykonzolované části pro 3. NP až 8. NP 
a její účinky jsou s ohledem na nižší vlastní hmotnost na samotné balkónové nosníky 
min. o 40 % příznivější. 

Protikorozní ochrana bude zajištěna nátěrem na otryskaný povrch. Protipožární 
ochrana bude zajištěna obkladem a podhledem. 

Plošina ve 2. NP v objektu F 

V objektu F je v úrovni podlahy 2. NP pasáž, která tvoří zastropení atria 1. NP při 
rozpětí až 14m. Podlaha je dimenzována na hodnotu užitného charakteristického 
zatížení 5kN/m2. Konstrukce podlahy (těžká betonová podlaha tl. 100mm) je podpírána 
ŽB deskou tloušťky 80mm nad vlnu (uvažovány trapézové plechy výšky 60mm 
s prolisy ve stojině k zajištění soudržnosti s betonem, které tvoří současně nosnou 
taženou výztuž ŽB desky). Podlahové nosníky jsou většinou příhradové výšky 810mm. 
Prostorem příhrad musí projít rozvody (zejména VZT potrubí o požadovaném 
jednotlivém průřezu 0,16m2). Proto jsou všechny příhradové nosníky stejně vysoké a 
mají obdobně řešenu geometrii příhrad. Pouze nosníky kolem otvorů a krátké 
podlahové nosníky jsou válcované (krátké podlahové nosníky s maximální výškou 
140mm). Horní pásy příhradových nosníků (resp. jednoduché válcované nosníky) jsou 
spřažené s ŽB deskou. U nejvíce namáhaných nosníků jsou TR plechy zapuštěny pod 
horní hranu horního pásu, ve většině případů jsou přetaženy přes horní pás. Nosníky 
jsou uvažovány z oceli S235 a S355 se zaručenou svařitelností.  

Nosníky jsou kotveny do ŽB desek sousedních objektů A, B, C a E. V řadách 
F3 a F5 jsou mezi ŽB sloupy osazeny dva nosníky pro uložení výstupních eskalátorů. 
Pod ocelovou konstrukcí je zavěšen podhled (celková tíha podhledu a rozvodů je 
1,0kN/m2). Nosníky budou výrobně nadvýšeny na hodnotu celkového stálého zatížení. 
Středem konstrukce plošiny prochází dilatace (jedná se o dilataci celého objektu). 
Konstrukčně je dilatace řešena posuvným uložením nosníků do ŽB konstrukcí a 
přerušením a jednostranným posuvným uložením desky na nosníky.  

V řadě F4-FC je samostatný ocelový sloup mezi 1. NP a 2. NP. V úrovni 1. NP 
jsou ŽB sloupy F3-FC a F5-FC propojeny s ocelovým sloupem F4-FC příčlí. Profil 
ocelového sloupu a příčle jsou komůrkové 400x250mm, svařené z plechů tloušťky 12 
až 20mm. Příčel jednak zajišťuje vodorovné i svislé podepření konstrukce prosklené 
stěny a dále má stabilizační funkci pro ŽB sloup F3-FC. 

Protikorozní ochrana bude zajištěna nátěrem na otryskaný povrch. Protipožární 
ochrana bude zajištěna obkladem a podhledem. 



   84 

Zastřešení v úrovni podlahy 3. NP 

Mezi objekty A-E a B-C jsou střechy nad pasáží. Střechy jsou řešeny pomocí 
příhradových ocelových vazníků. Každý vazník má dva svislé nosníky spojené dolním 
zavětrováním Stabilita horních pásů je zajištěna pružnými polorámy. Ve volném 
prostoru mezi hlavními nosníky bude umístěn žlab pro okrasné rostliny, mezi 
sousedními vazníky je světlík. Zaplechování žlabu (truhlíku) je řešeno ve stavební 
části. Kolem světlíků je podlaha, jejíž nosná konstrukce je řešena ŽB deskou do 
trapézových plechů (stejný nosný systém jako u plošiny ve 2. NP). Na betonové desce 
je tepelná izolace, hydroizolace a dřevěná podlaha (na střeše mezi objekty A-E je v 
části kačírek). Vazníky jsou kotveny do ŽB konstrukcí. Střecha mezi objekty B-C je u 
řady BC zakončena nosníkem, který je svisle podpírán stěnovými sloupky.  

S ohledem na využití nosné konstrukce jako podpory pro okrasnou zeleň a 
umístění vazníků v uzavřeném prostoru mezi pláštěm a podhledem budou vazníky 
žárově zinkovány.  

Prosklené vstupy do objektu F 

Prosklené vstupy do objektu F od Spálené ulice a od Vladislavovy ulice jsou řešeny 
obdobnou konstrukcí nesoucí zasklení. V úrovni 3. NP je zasklená střecha. V úrovni 
2. NP navazuje na betonovou podlahu prosklená podlaha směrem k vnějšímu plášti. 
Vnější prosklený plášť vstupu je vynášen ocelovými sloupky, které jsou připojeny 
k ocelovému vzpínadlu řešenému na celou výšku mezi 2. NP a 3. NP (podpírá i střechu 
ve 3. NP a pochozí podlahu v 2. NP). Pod vzpínadlem je konstrukce pro vstupní dveře. 
Celá nosná ocelová konstrukce pro zasklení je z uzavřených profilů. 

Alternativně je tato konstrukce řešena bez vzpínadla s nosnými stěnovými 
sloupky výšky cca 10m z úrovně 1. NP až po 3. NP a bez prosklené podlahy v úrovni 
2. NP. V tomto případě je nutné v úrovni 2. NP zajistit vodorovné podepření sloupů 
zesíleným paždíkem.  

Protikorozní ochrana bude zajištěna nátěrem na otryskaný povrch (případně 
žárovým pozinkováním). 

Prosklené výtahové šachty 

V prostoru mezi objekty A-E je konstrukce dvojice výtahů z úrovně 1. PP do 2. NP. 
V prostoru mezi objekty B-C je konstrukce čtveřice výtahů z úrovně 1. PP do 8. NP. 
Obě konstrukce pro výtahy jsou obdobné. Jedná se o věže z uzavřených profilů, které 
jsou ve svislém směru samonosné a ve vodorovném směru jsou připojeny do ŽB 
skeletu v úrovni jednotlivých podlaží. Poloha vodorovných příček věží musí respektovat 
požadavky technologie výtahů (připojení vodítek) a rastr skel opláštění. Konstrukce 
výtahových šachet bude pod prosklením viditelná a je proto náročná na estetické 
zpracování detailů a povrchové ochrany. 

Protikorozní ochrana bude zajištěna nátěrem na otryskaný povrch (případně 
žárovým pozinkováním). 

Prostory a konstrukce metra 

Konstrukce metra budou kompletně řešeny v samostatné dokumentaci – není součástí 
této dokumentace. Prostory metra začleněné do suterénů budou provedeny s důsledně 
oddělenou konstrukcí z důvodu zabránění přenosu bludných proudů. Oddělení bude 
provedeno převážně zdvojením konstrukcí a to jak vertikálních tak i horizontálních. 



   85 

Přenos svislých sil, zejména od reakcí sloupů, bude mezi konstrukcemi umožněn a 
zkoordinován. Přenos bude proveden pomocí dostatečně dimenzovaných ocelových 
desek, na kterých bude navařena na plnou únosnost výztuž navazujících prvků. Síly 
budou přeneseny přes mezi desky vloženou izolační fólii. Přenos sil mezi vodorovnými 
konstrukcemi bude proveden přes izolační folii chráněnou betonovou vrstvou pevnostní 
třídy min C12/15. 

Stávající vzduchotechnická šachta metra bude ukončena pod základovou 
deskou a převedena nezávislým kanálem umístěným pod deskou do nové pozice. 
Kanál musí být dimenzován na přenos plošného zatížení z desky o hodnotě 500kN/m2. 

Antivibra ční opat ření 

Návrh antivibračních opatření viz samostatná část specialisty. Celý suterén a 
základová deska budou obaleny antivibračními rohožemi. Rohože musí být po celou 
dobu životnosti stavby v suchu. Pod základovou desku v oblastech pod sloupy nutno 
použít antivibrační rohože s únosností min. 0,60MPa, pro obvodové konstrukce ve 
4. PP s únosností min. 0,30MPa při deformaci do 10 %. Pod rohože bude zhotovena 
armovaná železobetonová podkladní deska tl. 200mm a pod ní betonová mazanina 
tl. 100mm a hutněný štěrkový podsyp tl. 600mm s únosností min. 500kPa a min. 
Edef = 100MPa. 

Předpjaté konstrukce 

Pro realizaci dodatečného předpětí železobetonových konstrukcí je uvažován systém 
typu VSL – Multistrand. Pro průvlak předběžně 4-5ks kabelů typ 6-7, pro střešní trámy 
2-3ks kabelů typ 6-7 dle intenzity zatížení jednotlivých prvků. 

Schodišt ě 

Schodiště budou provedena desková s prefabrikovanými schodišťovými rameny 
uloženými na ozub. Podesta i mezipodesta budou monolitické železobetonové. 
Podesta bude betonována jako součást stropní desky, mezipodesta dodatečně po 
provedení stěn pomocí vylamovacích trnů. Schodišťová ramena budou osazena na 
tlumící pásy – typová ložiska pro útlum kročejového hluku dle projektu. 

Požární ochrana 

Zásady protipožárního zajištění objektu. 
Objekt je členěn na požární úseky, jsou zde navrženy chráněné únikové cesty s 
přetlakovou ventilací. Objekt je jištěn stabilním hasicím zařízením vodním s hlavicemi s 
tepelnými pojistkami. Dále je v celém objektu navržena elektrická požární signalizace. 

5.2. Vnit řní instalace 

Vzduchotechnika 

Vnější výpočtové údaje 
Vnější výpočtové údaje vychází ze základních meteorologických údajů pro místo 
stavby: 

• zeměpisná šířka 50° s. š. 
• nadmořská výška 196m n. m. 
• normální tlak vzduchu 97kPa 



   86 

• Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu: 
• teplota suchého teploměru zima -15° C, léto +35° C 
• teplota vlhkého teploměru zima -16° C, léto +20° C 
• entalpie vzduchu zima -13,0kJ/kg, léto +70,0kJ/kg 
• relativní vlhkost vzduchu zima 98 %, léto 38 % 
• absolutní vlhkost vzduchu zima 0,7g/kg, léto 13,5g/kg 

 
Parametry stavu vnitřního vzduchu v klimatizovaných prostorech 
Kanceláře: 

• teplota vzduchu zima +21 ± 1,5° C 
• léto (+22 až +24) ± 1,5° C podle rozmezí venkovní teploty +22 až +35° C 
• relativní vlhkost vzduchu: min. 35 % 

Obchody: 
• teplota vzduchu zima +20 ± 1,5° C 
• léto (+22 až +24) ± 1,5° C podle rozmezí venkovní teploty +22 až +35° C 
• relativní vlhkost vzduchu: min. 35 % 

Restaurace: 
• teplota vzduchu zima +20 ± 1,5° C 
• léto (+22 až +24) ± 1,5° C podle rozmezí venkovní teploty +22 až +35° C 
• relativní vlhkost vzduchu: negarantována 

Kuchyně:  
• teplota vzduchu zima +20 ± 1,5° C 
• léto (+22 až +27) ± 1,5° C podle rozmezí venkovní teploty +22 až +35° C 
• relativní vlhkost vzduchu: negarantována 

Pasáž:  
• teplota vzduchu zima +18 ± 1,5° C 
• léto (+22 až +26) ± 1,5° C podle rozmezí venkovní teploty +22 až +35° C 
• relativní vlhkost vzduchu: negarantována 

Vstupní lobby: 
• teplota vzduchu zima +18 ± 1,5° C 
• léto (+22 až +26) ± 1,5° C podle rozmezí venkovní teploty +22 až +35° C 
• relativní vlhkost vzduchu: negarantována 

Byty (obyt.místnosti): 
• teplota vzduchu zima +21 ± 1,5° C 
• léto (+22 až +24) ± 1,5° C podle rozmezí venkovní teploty +22 až +35° C 
• relativní vlhkost vzduchu: min. 35 % 

Tepelně technické vlastnosti budov 

Fasáda kanceláří bude celoskleněná, z toho 30 % neprůhledná: 
• Součinitel prostupu tepla sklem: U = 1,1W/m2K 
• Součinitel prostupu fasádou (průhledná + neprůhledná): U = 1,1W/m2K 
• Součinitel zastínění průhledné části fasády na objektech A, B, C a E: s = 0,45 
• Součinitel zastínění průhledné části fasády na objektu F: s = 0,45 
• Fasáda obchodů bude celoskleněná, 100 % průhledná: 
• Součinitel prostupu tepla sklem: U = 1,1W/m2K 
• Součinitel prostupu fasádou U = 1,3W/m2K 
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• Součinitel zastínění: s = 0,45 
Fasáda vstupní haly bude celoskleněná, 100 % průhledná: 

• Součinitel prostupu tepla sklem: U = 1,1W/m2K 
• Součinitel prostupu fasádou: U = 1,3W/m2K 
• Součinitel zastínění: s = 0,45 
• Fasáda bytů bude kombinovaná, sklo + beton se zateplením: 
• Součinitel prostupu tepla sklem: U = 1,1W/m2K 
• Součinitel prostupu skleněnou fasádou: U = 1,3W/m2K 
• Součinitel prostupu plnou stěnou: U = 0,28W/m2K 
• Součinitel zastínění průhledné části: s = 0,45 
• Plná střecha nad všemi objekty: U = 0,21W/m2K 

Prosklená část střechy: 
• Součinitel prostupu tepla sklem: U = 1,3W/m2K 
• Součinitel prostupu střechou: U = 1,6W/m2K 
• Součinitel zastínění prosklené části: s = 0,45 
• Převis obchodního patra: U = 0,20W/m2K 

 
Výpočtové vnitřní zátěže klimatizovaných a větraných prostorů 
Kanceláře: 

• Zátěž od osob (1 osoba na 10m2 plochy): 90W/osobu 9W/m2 
• Zátěž od osvětlení: 15W/m2 
• Zátěž od technologie: 35W/m2 

Celková výpočtová vnitřní zátěž na jednotku kancelářské plochy: 59W/m2 
 
Obchody: 

• Zátěž od osob (1 osoba na 6m2 plochy): 95W/osobu 16W/m2 
• Zátěž od osvětlení: 80W/m2 
• Zátěž od technologie: 20W/m2 

Celková výpočtová vnitřní zátěž na jednotku obchodní plochy: 116W/m2 
 
Restaurace: 

• Zátěž od osob (1 osoba na 3m2 plochy): 95W/osobu 32W/m2 
• Zátěž od osvětlení: 25W/m2 
• Zátěž od technologie: 10W/m2 

Celková výpočtová vnitřní zátěž na jednotku plochy restaurace: 67W/m2 
 
Kuchyně: 

• Zátěž od osob (1 osoba na 6m2 plochy): 120W/osobu 20W/m2 
• Zátěž od osvětlení: 12W/m2 
• Zátěž od technologie: 300W/m2 

Celková výpočtová vnitřní zátěž na jednotku plochy kuchyně: 332W/m2 
 
Pasáže: 

• Zátěž od osob (1 osoba na 6m2 plochy): 95W/osobu 16W/m2 
• Zátěž od osvětlení: 30W/m2 
• Jiná tepelná zátěž: 30W/m2 
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Celková výpočtová vnitřní zátěž na jednotku plochy místnosti: 76W/m2 
 
Vstupní lobby: 

• Zátěž od osob (1 osoba na 6m2 plochy): 95W/osobu 16W/m2 
• Zátěž od osvětlení: 30W/m2 
• Jiná tepelná zátěž: 30W/m2 

Celková výpočtová vnitřní zátěž na jednotku plochy místnosti: 76 W/m2 
 
Byty (obytné místnosti): 

• Zátěž od osob (1 osoby na 8m2 plochy): 90W/osobu 180W/byt 
• Zátěž od osvětlení: 25W/m2 
• Jiná zátěž (výpočetní technika, kuchyňská technologie): 10W/m2 

Celková výpočtová vnitřní zátěž na jednotku plochy bytů: 40W/m2 

Garantované vým ěny čerstvého vzduchu 

Kanceláře: 75m3/h na 1 osobu, tj. na 10m2 kancelářské plochy 
Obchody: 50m3/h na 1 osobu, tj. na 6m2 plochy sálu 
Restaurace: 50m3/h na 1 osobu 
Kuchyně: výměna vzduchu 25-30x /hod. 
Pasáž: 50m3/h na 1 osobu 
Vstupní lobby: 50m3/h na 1 osobu 
WC (veřejné a služební): 50m3/h na 1 mísu 
Pisoáry: 25m3/h na 1 stání 
Umyvárny: 30m3/h na 1 umyvadlo 
Sklady: výměna vzduchu 2x /hod. 
Garáže: 300m3/h na 1 parkovací místo 
Požární únikové cesty: výměna vzduchu 15x /hod. 
Strojovny, rozvodny: výměna vzduchu 3-6x /hod. 
Plynová kotelna: výměna vzduchu 6x /hod. 
Byty (obytné místnosti): 50m3/h na 1 osobu 
 
Předpokládané provozní doby 
Kanceláře:    07:00 – 18:00 hod 
Obchody:    08:00 – 22:00 hod 
Restaurace:    11:00 – 24:00 hod 
Pasáž, vstupní lobby:  06:00 – 24:00 hod 
Garáže:    06:00 – 24:00 hod 

Maximální hodnoty hladin hluku od vzduchotechniky 

Vnitřní hluk: 
Byty: 35dB (A) 
Kanceláře: 40dB (A) 
Obchody: 50dB (A) 
Restaurace: 50dB (A) 
Kuchyně: 55dB (A) 
Pasáž, vstupní lobby: 50dB (A) 
Chodby, toalety: 55dB (A) 
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Garáže: 60dB (A) 
Strojovny, neobsluhované technické prostory: 75dB (A) 
Vnější hluk: 
Vyústění vzduchotechniky nad střechou: 60dB (A) 1m od vyústění 
Vyústění vzduchotechniky u paty objektu: 55dB (A) 1m od vyústění 

Koncepce řešení vzduchotechnických za řízení 
Strojovny vzduchotechniky budou umístěny v podzemí budovy. Hlavní strojovny pod 
objekty A, B, C a E budou využívat spojitý prostor 3. a 4. PP (výjimečně jen 3. PP v 
objektu E) a budou v nich umístěny klimajednotky pro kanceláře, obchody, pasáž a 
vstupní halu. V menších lokálních strojovnách budou umístěny klimajednotky pro 
supermarket, obě restaurace a byty. Čerstvý vzduch pro hlavní ventilační systémy 
bude nasáván v zastíněném prostoru na severní straně budovy, nasávací šachta bude 
odhlučněna sadou buňkových tlumičů. Výfuk odpadního vzduchu bude směrován nad 
střechy. Klimatizační jednotky budou - kromě zdůvodněných výjimek - vybaveny 
zařízením pro zpětné získávání odpadního tepla. Technologické provozy (strojovna 
náhradního zdroje, strojovna chlazení, kotelna, trafostanice apod.) budou vybaveny 
zcela samostatnými větracími systémy. 

Ventilační systémy jsou rozděleny podle účelu (kanceláře, obchody, pasáž, 
supermarket, restaurace, kuchyně, byty), kanceláře a obchody dále podle 
obsluhovaných objektů A, B, C a E. Kancelářské prostory v objektu F budou zčásti 
obsluhovány přes objekt A, zčásti přes objekt E. Odpadní vzduch z kanceláří bude po 
předání odpadního tepla využíván pro větrání podzemních garáží, a teprve potom bude 
odváděn nad střechu. Odpadní vzduch z obchodů, restaurací, kuchyní, bytů a dalších 
prostorů bude odváděn přímo nad střechu. 

Kancelářské prostory budou v celém objektu plně klimatizovány. Klimatizační 
zařízení zde bude udržovat žádoucí výměnu vzduchu, jakož i optimální mikroklimatické 
podmínky: teplotu, relativní vlhkost a čistotu vzduchu. Výměna vzduchu, jeho vlhčení a 
čistění bude zajišťováno centrálně v klimatizačních jednotkách. Teplota v kancelářích 
bude v zimním období udržována pomocí podlahových konvektorů (viz projekt 
ústředního vytápění), v létě – v režimu chlazení - pomocí fan-coil jednotek umístěných 
nad podhledy kanceláří a vyfukujících vzduch přes štěrbiny vsazené do podhledu. 
Prostřednictvím fan-coil jednotek bude do kanceláří přiváděn i čerstvý vzduch. Zpětný 
vzduch bude do prostoru nad podhledem proudit přes prázdné štěrbiny nebo 
podhledové mřížky. Zde bude zčásti využíván k cirkulaci – po vychlazení bude 
přiváděn zpět do klimatizované místnosti, zčásti bude odváděn jako odpadní vzduch do 
garáží. 

Jednací místnosti v kancelářích nejsou předem určeny, budou zřizovány podle 
potřeb nájemců a na jejich náklady. Budou klimatizovány pomocí stejných systémů 
jako kanceláře, od nichž se budou lišit vyšší koncentrací osob a vyšší spotřebou 
čerstvého vzduchu. 

Obchodní prostory budou rovněž klimatizovány. Klimatizační zařízení zde zajistí 
výměnu vzduchu a jeho relativní vlhkost – tyto parametry budou zajišťovány centrálně 
v klimatizačních jednotkách. Vnitřní teplota v obchodech bude udržována pomocí fan-
coil jednotek umístěných nad podhledy a vyfukujících vzduch přes výfukové štěrbiny a 
stropní anemostaty osazené v podhledu. Čerstvý vzduch bude do obchodů přiváděn 
dalšími anemostaty, napojenými na rozvodné potrubí. Zpětný vzduch bude do prostoru 
nad podhledem proudit přes prázdné štěrbiny nebo podhledové mřížky. Zde bude 
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zčásti využíván k cirkulaci – po vychlazení bude přiváděn zpět do klimatizovaného 
prostoru, zčásti bude odváděn jako odpadní vzduch nad střechu. Pokud bude v 
některých obchodních jednotkách zřízeno sociální zázemí pro personál, jeho odvětrání 
bude řešeno pomocí přídavných ventilátorů napojených na potrubí odpadního vzduchu. 
Výjimku z typového řešení představuje supermarket, který bude vytápěn a chlazen 
pouze centrální klimatizaci. 

Supermarket v 2. PP bude rovněž klimatizován. Klimatizační zařízení zajistí 
výměnu vzduchu a jeho relativní vlhkost, jakož i teplotu vnitřního vzduchu. Na rozdíl od 
ostatních obchodních prostorů, rozdělených na malé a středně velké obchodní 
jednotky, nebudou v prostoru supermarketu instalovány lokální jednotky pro 
dochlazování (FCU), úprava vnitřní teploty v režimu chlazení i vytápění bude 
prováděna výhradně pomocí ventilačního systému, jehož součástí bude i rekuperace 
odpadního tepla. 

Pasáž bude řešena pomocí dvou systémů. Samostatně je řešeno větrání 
pasáže na úrovni 2. PP, kde je zařízení pro přívod vzduchu umístěno v podružné 
strojovně a systém pro odvod vzduchu bude kromě provozního větrání využíván i pro 
OTK pasáže. Druhý systém bude napojen na centrální jednotku umístěnou ve 
strojovně pod objektem B. Spojitý prostor pasáže bude větrán, vytápěn a chlazen 
pouze těmito centrálními systémy, bez lokálního dotápění nebo dochlazování. 

Restaurace budou rovněž klimatizovány. Centrální klimatizace zajistí výměnu 
vzduchu, vnitřní teplota bude udržována v zimě pomocí podlahových konvektorů, v létě 
– v režimu chlazení - pomocí fan-coil jednotek umístěných nad podhledy a vyfukujících 
vzduch přes stropní anemostaty osazené v podhledu. Rozvod vzduchu v restauracích 
bude nezávislý na FCU, čerstvý vzduch bude přiváděn přes stropní anemostaty přímo 
do klimatizovaného prostoru, zatímco FCU budou pracovat pouze s cirkulačním 
vzduchem. Odpadní vzduch z odbytových prostorů restaurace bude využíván ke 
zpětnému získávání tepla dtto jako v případě kanceláří a obchodů. 

Kuchyňské provozy budou větrány pomocí samostatných větracích zařízení. 
Přívodní jednotky budou umístěny v lokálních strojovnách v podzemí budovy a budou 
garantovat jak potřebnou výměnu vzduchu, tak i jeho optimální tepelnou úpravu a 
čistotu. Emise škodlivin – nadměrného tepla, vodní páry, tukových aerosolů a 
aromatických látek – budou zachycovány pomocí odsávacích zákrytů přímo nad jejich 
zdroji. Rozhodující část tukových aerosolů bude zachycena pomocí tukových filtrů. 
Odpadní vzduch bude odváděn nad střechu, kde bude umístěn odtahový ventilátor ve 
speciální úpravě pro vzdušinu se zbytkovým znečištěním a se zvýšenou teplotou. Toto 
řešení bude chránit budovu před průnikem pachových emisí, obsažených v odpadním 
vzduchu. 

Byty v objektu D budou rovněž klimatizovány. Centrální klimatizace zde zajistí 
výměnu vzduchu a jeho relativní vlhkost. Vnitřní teplota bude udržována v zimě pomocí 
podlahových konvektorů, v létě – v režimu chlazení - pomocí fan-coil jednotek skrytých 
nad podhledy. Fan-coil jednotky budou v zimních špičkách sloužit i pro dotápění bytů, a 
jejich prostřednictvím bude do bytů přiváděn i čerstvý vzduch. Odpadní vzduch bude 
odváděn přes kuchyně, koupelny a WC nad střechu pomocí stoupaček umístěných v 
instalačních šachtách. 

Hlavní vstupní hala bude klimatizována nezávislým systémem – samostatným 
zařízením – které zde zajistí optimální teplotu vzduchu a jeho výměnu. Intenzita 
výměny vzduchu bude cca odpovídat výměně vzduchu v pasážích. 
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Sociální zařízení v kancelářích, v restauracích a v obchodních patrech budou 
větrána pomocí ventilátorů, které budou v chodu po celou provozní dobu budovy. 
Odpadní vzduch bude odváděn nad střechu, odsávací ventilátory budou umístěny na 
úrovni střech. Úbytek vzduchu bude hrazen přetlakovým vzduchem z klimatizovaných 
prostorů. 

Podzemní garáže budou větrány převážně odpadním vzduchem z 
klimatizovaných kanceláří, z menší části vzduchem přisávaným přes vjezdovou a 
výjezdovou rampu. Pro odsávání odpadního vzduchu z garáží budou v každém objektu 
instalovány ventilátory na úrovni střechy. Celkový výkon větrání bude možno řídit 
přepínáním otáček ventilátorů (v závislosti na okamžité koncentraci výfukových plynů v 
prostoru garáže). V garážích bude instalován trvale zavodněný systém sprinklerů, 
nezámrzná teplota bude zajišťována teplovzdušnou clonou instalovanou u vjezdové 
rampy. Potrubní stoupačky pro garážové větrání budou současně využívány pro OTK, 
a to nejen pro potřebu garáží, ale i pro obchodní patra. 

Prostory technického zabezpečení budovy budou vybaveny jednoduchými 
větracími systémy, přiměřenými jejich účelu. Jedná se o trafostanici, VN, NN a SL 
rozvodnu, plynovou kotelnu, strojovnu TUV, strojovnu chlazení, strojovnu sprinklerů, 
strojovnu náhradního zdroje, sklad nafty a další drobné provozy. Část těchto provozů 
bude kromě ventilace vybavena i lokálními chladicími systémy, vybavenými pro 
celoroční nepřetržitý provoz. Tato zařízení jsou podrobně popsána v dalších 
odstavcích technické zprávy. 

Požární přetlakové systémy budou zabezpečovat přívod čistého vzduchu do 
chráněných únikových cest a do šachty evakuačního výtahu a zajišťovat tak 
bezpečnou evakuaci osob. Jedná se většinou o chráněné únikové cesty typu B, pouze 
podzemní část jednoho ze schodišť je zařazena do kategorie C. 

Zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru budou instalována pro obchodní 
prostory v 2. PP až 2. NP v objektech A, B, C a E (včetně supermarketu a pasáže). 
Tyto prostory tvoří až na malé výjimky v 1. NP společný shromažďovací prostor. Nad 
povinný rámec budou tato zařízení schopna odvádět teplo a kouř i z podzemních 
garáží. Pro zařízení OTK budou využívány vzduchovody z garáží, které budou pro 
tento účel zesíleny a budou na ně paralelně napojeny na účinné ventilátory odolné 
vysokým teplotám. Tato zařízení jsou podrobně popsána v samostatné technické 
zprávě k OTK a v dalším odstavci této zprávy. 

Staniční vzduchotechnika pro Metro není předmětem tohoto projektu. Tato 
zařízení byla navržena projekčním týmem specializovaným na problematiku Metra, 
přičemž v rámci projektové přípravy byly obě části průběžně koordinovány. 

5.3. Vytápění 

Bilance tepla: (pro administrativně obchodní centrum) 
• Vytápění 666kW 
• Ohřev vzduchotechniky 2312kW 
• Ohřev TUV 120kW 

Celkem 3 098kW 
 
Roční spotřeba tepla 

• Vytápění 1 495MWh/rok 5 384GJ/rok 
• Ohřev VZT 5 192MWh/rok 18 691GJ/rok 
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• Ohřev TUV 309MWh/rok 1 111GJ/rok 
Celkem spotřeba tepla 6 996MWh/rok 25 186GJ/rok 
 
Bilance tepla: (pro bytový objekt D) 

• Vytápění 120kW 
• Ohřev vzduchotechniky 80kW 
• Ohřev TUV 145kW 

Celkem 345kW 
 
Roční spotřeba tepla 

• Vytápění 278MWh/rok 1 000GJ/rok 
• Ohřev VZT 185 MWh/rok 667GJ/rok 
• Ohřev TUV 145MWh/rok 524GJ/rok 

Celkem spotřeba tepla 608MWh/rok 2 191GJ/rok 
 
Výpočet spotřeb je prováděn pro průměrnou zimu, a proto skutečná hodnota bude 
kolísat kolem uvedených hodnot. Velikost odchylky bude ovlivňovat i skutečně 
praktikovaný topný režim v objektech. Celkové množství skutečně odebraného tepla se 
bude určovat na základě spotřebovaného tepla dle stavu fakturačního plynoměru. 

Zdroj tepla  
Zdrojem tepla pro obchodně administrativní objekty budou v samostatné kotelně dva 
stacionární kotle s přetlakovými hořáky, o výkonu 895 a 1 120kW, umístěné v kotelně 
(II. kategorie) ve 2. PP. Kotle budou vybaveny vlastním řídicím systémem, který zajistí 
provoz systému v kaskádě a diagnostiku poruch. V kotelně budou instalovány ještě dva 
elektrokotle o výkonu 2x360kW, které budou pracovat při nízkých externích teplotách. 
Kotle budou zapojeny přes společný hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků do 
společného systému. 

Zdrojem tepla pro bytový objekt D bude samostatný stacionární kotel s 
přetlakovým hořákem, o výkonu 345kW, umístěný v samostatné kotelně (III. kategorie) 
ve 2. PP. 

Primárním palivem zdroje tepla bude zemní plyn. 
Pojištění systémů bude provedeno expanzními automaty s automatickým 

doplňováním vody do systému. Kotle budou jištěny pojistným ventilem s otevíracím 
přetlakem 600 kPa. 

Odvod zplodin od kotlů je řešen samostatnými sopouchy, které vedou do 
samostatných komínů o průměru 300 a 250mm, vyvedených nad střechu. Komíny a 
kouřovody. Komínové průduchy budou třísložkové, nerezové. 

Větrání kotelen je navrženo jako nucené (viz část vzduchotechnika). Chod 
ventilátorů pro přívod vzduchu bude svázán s chodem kotlů. 

Vlastní kotlový okruh bude provozován s konstantním teplotním spádem 
80/60° C. Oběh topné vody bude zajišťován oběhovými čerpadly. 

Otopný systém  
Plynové kotle a elektrokotle budou přes hydraulický vyrovnávač zapojeny do 
společného systému, kde bude instalován kombinovaný rozdělovač a sběrač. Na 
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rozdělovači bude otopný systém rozdělen na čtyři samostatné okruhy, vybavené 
vlastními (zálohovanými) oběhovými čerpadly, uzavíracími a regulačními armaturami. 
Systém je rozdělen na tyto okruhy: 
Okruh Office: vytápění kancelářských prostor ekvitermní regulace 75/60° C 
Přenášený topný výkon 1 120kW 
Okruh Retail: vytápění obchodních prostor ekvitermní regulace 75/60° C 
Přenášený topný výkon 1 556kW 
Okruh QUADRIO: napájení technolog. zařízení ekvitermní regulace 75/60° C 
Přenášený topný výkon 400kW 
Okruh QUADRIO zajišťuje vytápění technologických místností v suterénech (otopnými 
tělesy) a zajišťuje přívod topné vody ke dveřním clonám u vstupů do objektů. 
Okruh TUV: ohřev TUV 80/60° C 
Přenášený topný výkon 120kW 
Okruh Apartments: (samostatný kotel) 80/60° C 
Přenášený topný výkon 345kW 
 
Vytápění bytového objektu D (samostatný plynový kotel) bude zajištěno tlakově 
nezávislými bytovými stanicemi, které zajišťují i přípravu TUV v zásobníkovém ohřívači 
(200l). 

Páteřní horizontální rozvody budou vedeny pod stropem 2. PP k jednotlivým 
stoupačkám v šachtách. Stoupačky okruhu Office a Retail jsou členěny dle stavebních 
objektů (A, B, C, E, F). Rozvody okruhu Apartments jsou vedeny v 1. PP, kde se 
rozdělí na příslušné stoupačky k bytovým jednotkám. Na každém otopném okruhu 
budou na potrubí připojeny VZT jednotky a fan-coil jednotky. 

5.4. Kanalizace 

Splaškové vody 
Jedná se výhradně o komunální splaškové odpadní vody, které budou vznikat při 
běžném bytovém a kancelářském provozu. Provoz obchodů a služeb je zahrnut rovněž 
do produkce běžných splaškových vod (bez jakéhokoliv technologického zatížení). 
Odpadní vody z kuchyní restauračních provozů budou předčištěny v účinných vnitřních 
odlučovačích tuků se samočisticí technologií. Likvidace odpadních vod bude 
prováděna připojením objektů na městský kanalizační systém. 

Veškeré odpadní vody z prostorů suterénů budou do systému vnitřní kanalizace 
odváděny pomocí přečerpávacích zařízení. Výtlaky budou vedeny v oceli a napojeny 
na podchytávky splaškové kanalizace v prostoru 1. PP. 
 
Dešťové vody 
Likvidace dešťových vod bude prováděna připojením na městský kanalizační systém. 
Připojení bude provedeno přes akumulační nádrž, využitelnou pro závlahové zálivky a 
pro cirkulační systém okrasných vodních ploch. Nádrž bude situována v prostorách 
suterénu s možností gravitačního odtoku do městské kanalizace. 
 
Likvidace případných úniků ropných látek 
Projekt řeší též likvidaci kontaminovaných odpadních vod, které vzniknou při mytí 
suterénních prostor – garáží. Toto bude zajištěno speciální technikou, která bude sbírat 
vodu pomocí vysavačů a akumulovat ji do cisterny. Po naplnění bude vozidlo 
vyprazdňovat celý obsah do odlučovače ropných látek, který bude umístěn v 
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samostatné místnosti v 1. PP. Výkon odlučovače je určený s ohledem na možnou 
kapacitu speciálního vozidla na 5l/s. Kvalita předčištěných vod na výstupu z 
odlučovače bude v parametru NEL < 0,2mg/l při vstupním znečištění do 1 000mg/l. 

Ve spolupráci se zpracovatelem stavební části je navrhnutý způsob osazení 
odlučovače do vymezeného prostoru v 1. PP. Odlučovač bude umístěný v samotném, 
stavebně odděleném prostoru vedle garážových míst s možností pro manipulaci a 
údržbu pomocí otvoru z čelní strany a dále pomocí otvorů na boku místnosti. Plastový 
odlučovač bude usazený na betonové konstrukci s určenou výškou podle zaústění 
potrubí. Prostor pod a vedle odlučovače bude zasypaný pískem do požadované výšky 
2/3 konstrukce odlučovače. Obsluha, provoz a ostatní činnosti spojené s používáním 
odlučovače budou předmětem Provozního řádu, který zpracuje uživatel. 

5.5. Vodovod 

Zdroj vody 
Zdrojem vody bude veřejná vodovodní síť v okolí stavby. Na základě vyjádření 
dodavatele vody k ÚR bude napojení z pásma 141-gravitace Karlov. Jedná se o 
přípojku vody DN125 určenou pro odběr v objektech „A, B, C, E, F“, napojenou na 
stávající vodovodní řad DN200 v ulici Vladislavova a o přípojku vody DN50 určenou 
pro odběr v objektu „D“. 
 
Měření spotřeby vody 
Měření spotřeby vody bude centrální v obchodním styku s dodavatelem vody vždy na 
každé přípojce. Dále bude řešen systémem podružných měřidel v místě jejich spotřeby 
případným nájemcem, a to pomocí vodoměrů s impulsními výstupy do centrálního 
dispečinku budovy. 
 
Vnitřní rozvody vody 
Vnitřní rozvody vody budou řešeny tak, že hlavní páteřní rozvody budou vedeny v 
prostorách 1. PP, a dále instalačními šachtami ke všem odběrním místům. Centrální 
rozvod bude řešen s nucenou cirkulací a to pouze pro dva gastro provozy. Teplá voda 
pro obchodní jednotky, kancelářské prostory a bytové jednotky bude řešena lokálně, 
vždy v místě odběru. Vnější okrasné vodní plochy závlahy budou zásobovány z 
akumulační jímky dešťových vod, která bude podle výšky hladiny ze systému vnitřního 
vodovodu přes podružné měřidlo. 

Vzhledem k chystanému přepásmování oblasti Starého města na kótu tlakové 
čáry 240,00 – 235,00m n. m. bude nutné provést centrální posílení tlaku vody pro 
všechny navrhované objekty. Toto bude řešeno v místnosti vodoměrných sestav, kde 
za vodoměrnou sestavou pro objekty „A, B, C, E, F“ bude instalována posilovací 
tlaková stanice s přerušovací nádrží s parametry na výtoku Q = 11l/s a p = 600kPa. Za 
vodoměrnou sestavou pro objekt „D“ bude instalována posilovací tlaková stanice s 
přerušovací nádrží s parametry na výtoku Q = 2l/s a p = 500kPa. 
 
Požární zabezpečení budovy 
Z vodovodní sítě budou zásobovány rovněž systémy zabezpečující požární ochranu 
budov „A, B, C, E, F“. Jedná se o systém sprinklerů, kde bude prováděno plnění 
zásobníku vody umístěného ve 4. PP. V návaznosti na projekt požární ochrany budou 
dále osazeny v bytovém domě „D“ vnitřní nástěnné hydranty s požární výzbrojí D25. 
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5.6. Plyn 

Napojení objektu na STL zemní plynovod s přetlakem 100kPa bude provedeno dvěma 
STL plynovodními přípojkami D90 a D32 obě v délce cca 11,20m, zakončené hlavním 
uzávěrem plynového odběrního zařízení v místnosti centrálního měření a regulace. 

Pro objekty „A, B, C, E, F“ bude za HUP následovat plynové odběrní zařízení 
průmyslový plynovod.  

V místnosti měření a regulace bude osazena měřící sestava pro plynoměr 
G100, DN80, PN16. 

Za měřením bude na potrubí osazen regulátor tlaku 100/20kPa s výkonem do 
300m3/hod. Tlakově upravený zemní plyn bude potom veden pod stropem 2. PP k 
místu, kde jsou situovány kotelny, V těchto prostorách budou osazeny tři plynové kotle, 
1 120kW, 895kW a 345kW s hořáky Weishaupt, typu G7, G5 a WG40. Jedná se o 
kotelnu druhé a třetí kategorie s celkovým instalovaným výkonem 2 360kW. 

Na přívodu zemního plynu pro každou kotelnu budou osazeny, před vstupem 
do kotelny, hlavní uzávěry kotelny (HUK) a dále bezpečnostní rychlouzávěr plynu, typu 
BAP. Za tímto uzavíracím a bezpečnostním zařízením bude potrubí vstupovat do 
prostoru kotelny s provozním přetlakem 20kPa. Před připojením hořáku každého kotle, 
bude na společném přívodu osazeno měřidlo pro regulování hořáku a dále systém 
odvzdušňovacích a vzorkovacích uzávěrů včetně hlavního uzávěru kotle. 

Celý plynovodní systém bude odvětrán odvětrávacím potrubím vně objektu. 
Odvětrávací potrubí budou v počtu dle tlakových hladin provozovaného plynovodu. 
 
 
Zdroj plynu 
Zdrojem plynu pro veškerý odběr bude středotlaká městská plynárenská síť. Pro objekt 
budou zavedeny dvě STL plynovodní přípojky, první v dimenzi D90 pro napojení 
centrální kotelny a případných odběrů pro gastro provoz a druhá přípojka v dimenzi 
D32 určená pro budoucí odběry v objektu „D“. Zapojovacím místem pro obě přípojky 
bude STL plynovodní řad v oceli DN150 umístěný v ulici Vladislavova. 

Dodávka zemního plynu v požadovaném množství bude zajištěna na základě 
Technických podmínek připojení k distribuční soustavě vydaných PP a.s. 

Zemního plynu bude využíváno pro centrální vytápění, které bude též zajišťovat 
ohřev VZT jednotek a TUV a dále pro požadované odběry v gastro provozech dle 
požadavků zpracovatele projektu stravovacích zařízení. 
 
Centrální regulační a odběrné měřící zařízení 
Centrální regulační a odběrné měřící zařízení je umístěno v samostatném prostoru v 
blízkosti vstupu přípojky ZP do objektu. Zde bude instalován hlavní uzávěr plynového 
odběrního zařízení a dále plynoměrná sestava s obchodním měřidlem v ochozu typu 
turbínový plynoměr ELSTER G100, DN80, PN16 za měřením bude dále proveden 
rozvod plynu do centrální kotelny. 

Druhá přípojka bude zakončena zaslepeným hlavním uzávěrem objektu bez 
měřidla, protože investor v současné době nepožaduje rozvod do bytových jednotek. 
 
Potřeba plynu 

• Instalovaný výkon kotelny 2 360kW 
• Roční spotřeba plynu 653 000m3/rok 
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• Max. hodinová spotřeba plynu – zima 250m3/h 
• Max. hodinová spotřeba plynu – léto 39m3/h 
• Max. denní spotřeba plynu – zima 5134m3/den 
• Max. denní spotřeba plynu – léto 471m3/den 
• Využití max. odběru – zima 1606hod 
• Využití max. odběru – léto 535hod 

5.7. Elektro – silnoproud 

Základní technické údaje 
Elektrická síť 

• 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S silnoproudé rozvody, zásuvky a osvětlení 
• 2 stř. 50Hz 24V/ PELV signalizace do MaR 

 
Ochrana proti přetížení a zkratu bude řešena volbou a nastavením vhodných 
nadproudových ochran s dostatečnou zkratovou odolností. 

Objekty budou napájeny ze sítě ze dvou transformátorů se zálohou napájení 
z diesel-generátorů. Důležitá zařízení, u nichž nesmí dojít k výpadku proudu ani na 
krátký čas budou napájena ze zdrojů nepřetržitého napájení UPS. 

Ochrana proti přepětí v objektu bude provedena třístupňová. V hlavních 
rozváděčích objektu bude navržen 1. stupeň ochrany před přepětím se svodiči 
bleskového proudu typu 1, třídy B. V podružných rozváděčích bude 2. stupeň ochrany 
se svodiči přepětí typu 2, třídy C. U důležitých zařízení citlivých na přepětí bude 3. 
stupeň ochrany před přepětím svodiče typu 3, třídy D. Zásuvky určené pro připojení 
počítačů budou s třetím stupněm ochrany před přepětím, svodiči typu 3, třídy D. 

Vnitřní silnoproudé rozvody objektu řeší hlavní napájecí rozvody nezálohované 
sítě (N), rozvody zálohované zdrojem NZE (E), včetně hlavních rozvaděčů jednotlivých 
systémů, patrových rozvaděčů, technologických rozvaděčů, až po osazení koncových 
prvků, včetně napojení na ovládací a monitorovací systémy MaR a systém EPS. 
V každé z jednotlivých budov je jeden prostor pro hlavní stoupací vedení. 

Vnitřní silnoproudé rozvody objektu řeší hlavní napájecí rozvody nezálohované 
sítě (N), rozvody zálohované zdrojem NZE (E) a rozvody bezvýpadkové sítě (U) přes 
on-line bezvýpadkový zdroj UPS, včetně hlavních rozvaděčů jednotlivých systémů, 
patrových rozvaděčů, technologických rozvaděčů, až po osazení koncových prvků, 
včetně napojení na ovládací a monitorovací systémy MaR a systém EPS. 

Odběry v objektu budou napájeny ze čtyř traf 1 600kVA. Výkony traf jsou 
vyvedeny do hlavních rozvaděčů jednotlivých objektů, z něj jsou napájeny podružné 
patrové a technologické rozvaděče. V každé z budov je jeden prostor pro hlavní 
stoupací vedení. Z patrových rozvaděčů budou napájeny jednotlivé odběry osvětlení, 
zásuvkové rozvody a technologické odběry v patrech. Z technologických rozvaděčů 
budou napájeny hlavní technologické odběry v jednotlivých strojovnách. 

V suterénu objektu jsou instalovány dva náhradní zdroje o maximálním výkonu 
2x520kVA. Náhradní zdroje napájí odběry objektu, které je nutno napájet i v případě 
požáru. Současně budou náhradní zdroje napájet odběry objektu, u kterých je 
požadavek na napájení při výpadku hlavního zdroje el. energie. 
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Pro osvětlení jsou využita svítidla osazená do podhledů, v technologických 
místnostech a garážích pak svítidla přisazená. Pro osvětlení fasády jsou osazena 
svítidla upevněná vně objektu na horizontálních lávkách. 

Pro zajištění nouzového osvětlení je navržen systém centrálních napájecích 
baterií, které budou napájet jednotlivá svítidla systému nouzového osvětlení po 
objektu. 

Pro uzemňovací soustavu je navržen základový zemnič pomocí armovacích 
výztuží uložených v milánských stěnách. Bude použita výztuž, která je součástí stavby, 
žádný strojený zemnič se nenavrhuje. Tato výztuž bude provařena v horním věnci nad 
milánskými stěnami po celém obvodě podzemní stavby s výjimkou vstupu do metra. 
Tam, kde je obytná budova bude možné oddělené uzemnění. Pro provaření postačí 
dva podélné prvky o min. pr. 10mm průběžně provařované podélně ve věnci a s 
výztuží milánských stěn. Pro zvýšení korozní odolnosti armování budou pro milánské 
stěny použity vodostavebné betony třídy V8. Minimální krytí armování betonem je 
70mm. 

Elektro – slaboproud 

Elektrická požární signalizace EPS 
Projekt se zabývá návrhem elektrické požární signalizace v objektu (kancelářské 
prostory, obchodní pasáže, bytová část a parking). 

Elektrická požární signalizace bude zajišťovat včasnou signalizaci vzniku 
požáru nebo podmínek pro vznik požáru a přes reléové kontakty bude zajišťovat chod 
(respektive spouštění) níže uvedených systémů. Musí být použito zařízení 
homologované hlavní správou PO ČR. Rozsah její instalace je navržen na základě 
požadavků požární zprávy – požárně bezpečnostního řešení objektu. 
Koncepce celého systému: 
Protože se jedná o objekt s trvalou službou, bude koncepce systému řešena 
následovně: 
Celý objekt (oblasti vybavené systémem EPS – včetně instalace požárních hlásičů v 
dutině stropního podhledu) budou připojeny k ústředně č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 instalované 
ve velínu, kde bude sloužit trvalá služba s proškolenou obsluhou. 

Signalizace požáru bude dvoustupňová (čas t1, ve kterém obsluha potvrzuje 
přijetí úsekového poplachu, čas t2, ve kterém musí obsluha po kontrole na místě 
provést požadovaný úkon na ústředně). Úsekový poplach bude vyhlašován pouze v 
místě stálé služby, všeobecný poplach bude vyhlašován pomocí rozhlasu (evakuační 
rozhlas) do jednotlivých požárních úseků. 

Vzhledem ke stálé službě se předpokládá oznamování požáru hlášením z 
operačního centra prostřednictvím telefonní linky a zajištěním příjezdu hasičského 
záchranného sboru strážní službou. 

Propojení ústředen se systémem EPS ve stanici metra Národní Třída – vzájemná 
komunikace systému. 

5.8. Ostatní vybavení 

Evakuační rozhlas ER  
Prostřednictvím elektroakustického systému bude zajištěno ozvučení společných 
prostor budovy, kde lze předpokládat pohyb zaměstnanců, návštěvníků a zákazníků. 
Systém bude plnit následující úkoly: 
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• prezentaci nouzových evakuačních hlášení z mikrofonního pultíku a spouštění 
přednahraných evak. zpráv 

• distribuci hudebních programů 
• informace pro návštěvníky 
• informace pro zaměstnance 
• provozní hlášení 

Domácí videotelefon DT 

Pro komunikaci mezi hlavním vstupem do objektu a majitelem bytové jednotky bude 
navržen systém domácího telefonu. Na vstupu bude instalován podsvícený audio panel 
se zvonkovými tlačítky, která budou směrovat audio-hovor do nástěnné nebo stolní 
stanice umístěné vedle vstupních dveří na chodbě bytové jednotky. U mezaninových 
bytových jednotek bude umístěna stanice i v dalším podlaží. Ze stanice uživatele bude 
možné oboustranně komunikovat a ovládat elektrický zámek na vstupních vchodových 
dveřích. Bude navrženo použití sestavy digitál pro více účastníků. 

Elektrická zabezpe čovací signalizace EZS 

Elektrická zabezpečovací signalizace bude včas signalizovat vniknutí neoprávněné 
osoby do systémem střeženého objektu. Celý funkční systém EZS bude plně 
adresovatelný a modulární, s možností dalšího rozšíření. 

Objekt bude střežen tzv. plášťovou ochranou v suterénu a v prvním nadzemním 
podlaží s využitím prostorových detektorů, detektorů tříštění skla, magnetickými 
kontakty na dveřích a oknech. V ostatních podlažích (1 až 8 nadzemní podlaží) budou 
pod dohledem vstupy na vyhlídkové a únikové terasy s detektory tříštění skla. Ve 
vytipovaných místnostech uživatelem a nájemníkem budou instalovány infrapasivní 
detektory pohybu a tísňová tlačítka. Rozmístění ovládacích klávesnic bude ve velínu a 
v recepci objekt. Všechny vstupy do prostor budovy budou chráněny magnetickými 
kontakty na dveřích. 

Kamerový systém CCTV 

Systém průmyslové televize pro sledování vytipovaných částí výše zmiňovaného 
prostoru bude využívat systému barevných kamer. Kamery budou snímat investorem a 
uživatelem vybrané prostory a to následující: 

• Prostor v okolí objektu Quadrio. Kamery budou sloužit jako přehledové kamery 
o dění v okolí objektu 

• Prostory hlavního a vedlejšího vstupu do objektu a do parkingu v 1. NP. 
Kamery budou sledovat vstupní dveře 

• Prostory nákupních pasáží v jednotlivých podlažích. Kamery budou sloužit jako 
přehledové kamery o dění v okolí pasáží 

• Prostory před jednotlivými výtahy. Kamery budou sledovat vstupní dveře výtahu 
a jejich okolí 

• Prostory parkovacích prostor v jednotlivých podlažích. Kamery budou sloužit 
jako přehledové kamery o dění v parkingu 

• Prostor únikových lávek mezi jednotlivými objekty. Kamery budou sloužit jako 
přehledové kamery o dění v okolí lávek 
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Sprinklery  
Objekt bude komplexně jištěn systémem SHZ. Ve všech chráněných prostorách bude 
instalována mokrá soustava. 
 
Kanceláře: 
Budou kompletně jištěny. Jištění bude napojeno na samostatnou ventilovou stanici 
přes centrální stoupačky. V každém patře budou osazeny tzv. zónové uzávěry s test 
ventily a hlásiči průtoku. 

Dutina mezi stropem a podhledem kanceláří nebude jištěna. V dutině nesmí být 
hořlavé předměty s výjimkou 15 kabelů 220V v trase a dutina musí být vyšší než 0,8m. 
 
Obchodní plochy: 
Najímatelné komerční plochy budou vybaveny základním stropním jištěním (podmínka 
kolaudace) a rezervami ve vedení a hydraulice pro případné další jištění pod podhledy, 
pokud je bude nájemce vyžadovat. Toto dodatkové jištění si bude zajišťovat jednotlivý 
pronajimatel. Rezerva bude uvažovat se 100% pokrytím druhé vrstvy jištění, tj. že 
všechny nájemní plochy mají v budoucnosti podhledy. Jištění je navrženo jako ochrana 
osob. 
Pasáže budou jištěny sprinklery, v úrovni 1. NP bude dutina mezi podhledem a 
stropem nad pasáží větší než 0,8m, proto bude tento prostor také chráněn sprinklery. 

Jištění bude napojeno na samostatnou ventilovou stanici přes centrální 
stoupačky. Každé patro bude rozděleno na několik zón a budou zde osazeny tzv. 
zónové uzávěry s test-ventily a hlásiči průtoku. Systém bude řešen jako pro ochranu 
osob. 
 
Bytové jednotky: 
Bytové jednotky nebudou jištěny – jsou požárně odděleny a SHZ není požadováno. 
 
Nejištěné prostory: 
V objektu nebudou v souladu s požadavky PBŘS jištěny systémem SHZ následující 
prostory: 

• elektrorozvodny, kabelové prostory 
• strojovna náhradního zdroje (diesel) 
• sociální prostory – jištěny pouze vstupní předsíňky 
• schodišťové prostory bez požárního rizika 
• výtahové šachty a strojovny výtahů 
• zdvojené podlahy 
• instalační šachty – jištěny pouze v nejvyšším podlaží pod stropem 

Náhradní zdroj  
Základní údaje o technologii 
Pro zajištění nepřetržitého napájení vybraných zařízení v případě výpadku veřejné sítě 
bude v podzemních úrovních 4. a 3. PP objektu instalován náhradní zdroj el. energie 
(NZE), tvořený dvojicí stacionárních automatických dieselagregátů DA/1 a DA/2 a 
naftovým hospodářstvím. 

Soustrojí DA/1 a DA/2, každý o výkonu 650kVA (520kW), jsou navržena a jež 
musí být stále v provozu při výpadku veřejné el. sítě nebo požáru s následným 
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výpadkem el. sítě (nouzové osvětlení, zabezpečovací systémy, elektrická požární 
signalizace, PO větrání únikových cest , zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru, 
čerpadla sprinklerů, evakuační výtahy, serverovny počítačových sítí nájemců, 
osvětlení, a další). Oba DA budou provozovány jako požární, tj. v případě požáru 
budou zajišťovat pouze zařízení vymezená pro požár, ostatní zařízení budou 
odpojována, aby nemohlo dojít k přetížení a tím i ke kolapsu DA. 

Oba DA budou instalovány ve společné místnosti - strojovně na úrovni 4. PP, 
se společným naftovým hospodářstvím na úrovni 4. PP a společným přívodním a 
odvodním kanálem pro přívod a odvod vzduchu pro chlazení DA a větrání strojovny. V 
první fázi bude instalován pouze DA/1, který bude zajišťovat napájení zařízení 
vymezená pro požár a další případné nutné zálohy el. sítě dle požadavků provozu 
objektu. 

V případě požadavků případných nájemců, kteří pro svou činnost potřebují 
fungovat nepřetržitě (zálohování většiny počítačů, osvětlení, a další) bude doplněn 
druhý DA/2. Oba DA pak budou pracovat společně v paralelním chodu. 
Jako příprava pro DA/2 budou osazeny v první fázi společně s DA/1 i potrubní (odvod 
spalin a stáčení nafty) a kabelové rozvody druhého DA (kromě VZT ve strojovně), tak 
aby dopady do stavby při realizaci druhého DA byly minimalizovány. Stejně tak 
kompletně vybavený rozvaděč RDA pro paralelní chod obou DA. 

DA budou transportovány do strojoven v rozebraném stavu, přes parking – 
zvlášť odstrojený motor na rámu, zvlášť generátor a autochladič, transportními otvory 
ve zdi strojovny z parkingu (úroveň 3. PP), které se po transportu dozdí. Ve strojovně 
bude soustrojí sestaveno, vystředěno a ukotveno na stavebně upravený základový 
blok, který zabrání šíření vibrací do konstrukce objektu. Pod stropem strojovny nad 
osou soustrojí bude osazen montážní nosník s kladkostrojem pro zasunutí a pro 
montáž odstrojeného soustrojí ve strojovně. Pro zabránění šíření hluku do objektu 
bude ve strojovnách osazen akustický obklad. 
 
Odvod výfukových plynů 
Výfukový systém pro DA/1 a DA/2 tvoří nerezové svařované potrubí (DN 300 pro každý 
DA). Potrubí je vedeno od motoru do vertikálního tlumiče hluku a dále pod stropem 
3. PP do strojovny VZT a do vertikální šachty a společně s ostatními komíny vyvedeno 
nad střechu. Vertikální tlumiče hluku zajistí max. hladinu hluku v 1m od výstupu na 
střeše cca. 70dB/A). 
 
Naftové hospodářství 
Technologický systém naftového hospodářství zajišťující manipulaci s naftou tvoří 
jeden technologický celek, který jako subsystém zajišťuje provoz všech dieselagregátů. 
Produktem, který je v systému skladován a používán jako palivo pro DA, je motorová 
nafta – výhradně je možné používat motorovou naftu zařazenou výrobcem mezi 
hořlavé kapaliny III. třídy nebezpečnosti. 
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1. Identifika ční údaje stavby 

Investor 

• Czech Property Investments a.s. 
Václavské nám. 1601/47 
110 00 Praha 1 

Projektant 

• doc. Ing. arch. Jakub Cígler 
Cigler Marani Architects, a.s. 
Moulíkova 3286/1b 
150 00 Praha 5  

Dodavatel 

• Metrostav a.s. 
Koželužská 2;450/4 
180 00 Praha 8 

Stavba 

• Administrativně-obchodně-bytové centrum QUADRIO 
• Kraj: Středočeský 
• Okres: Praha 
• Místo: Národní třída, Praha 1 
• Katastrální území: Nové Město [727181] 
• Účel: Administrativně-obchodně-bytový komplex 

Kapacita stavby 

• Plocha pozemku 6 208m2 (dle údajů KN) 
• Obestavěný prostor celkem 215 000m3 
• Hrubá podlažní plocha celkem 52 000m2 
• Hrubá nadzemní podlažní plocha 27 800m2 
• Zastavěná plocha (v přízemí) 4 110m2 
• Počet bytových jednotek 18 (9 do 100m2, 9 nad 100m2) 
• Plocha kanceláří 19 500m2 
• Plocha obchodů a restaurací 11 500m2 
• Počet parkovacích stání 250 stání 
 

2. Popis stavby a staveništ ě 

Centrum Quadrio je multifunkční objekt. Tvoří jej šest nadzemních částí A až F se 
společným podzemím, tvořeným čtyřmi suterény. První a druhý suterén, přízemí a 
první patro slouží jako obchodní plochy a pasáže, v dalších nadzemních podlažích jsou 
kanceláře. Objekt D je bytový. Ve společných suterénech je výstup a část technologie 
Metra, parkovací stání pro osobní automobily, zásobování a technické zázemí objektů. 
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Stavba objektu bude realizována v prostoru jednoho staveniště o celkové ploše 
cca 6 500m2, které zasahuje do okolních chodníků a ulic, a sice část vozovky 
Charvátova, polovina vozovky ul. Vladislavova, přilehlý chodník a vozovka ul. 
Purkyňova a část přilehlého chodníku v ul. Spálená. V prostoru staveniště se 
nenachází žádné stávající objekty, pouze v severní části při ul. Spálená jsou historické 
sklepy, které jsou ochráněny proti poškození betonovou deskou. 

Dočasný zábor prostor je nezbytně nutný k řádnému provedení díla a zajištění 
minimálního zázemí stavby a dopravní obslužnosti. Toto staveniště bude společné pro 
všechny stavby realizované v daném prostoru. 

Staveniště je dopravně napojené na ulici Vladislavova, Purkyňova, Charvátova 
(vjezd a výjezd ze staveniště), kde se nachází také vrátnice a na ulici Spálená (výjezd 
ze staveniště). Připojovací body na technickou infrastrukturu a energetické nároky jsou 
řešeny v dílčích částech dokumentace. 

Buňky (šatny, umývárny, kanceláře) jsou dimenzovány pro maximální počet 245 
pracovníků. Jedná se celkem o 28 buněk plus 1 buňka jako vrátnice. Oplocení je 
neprůhledné výšky min. 2,0m. 

 

3. Základní koncepce za řízení staveništ ě 

Pozemek určený pro stavbu QUADRIO je z části ohraničen stávající zástavbou a 
stávajícími ulicemi. Neohraničené části staveniště budou zajištěny proti vniknutí 
nepovolaných osob oplocením v délce cca 250m. Oplocení bude provedeno 
z neprůhledných plných panelů o hmotnosti 10-15kg/m2 z důvodu zabránění šíření 
hluku a prachu. V místě vjezdu a výjezdu bude uzamykatelná brána s vrátnicí. Spodní 
stavba od 4. PP až od 1. PP bude v rozsahu celého pozemku. Vrchní stavba od 
přízemí nad stropem 1. PP nebude pokrývat celý pozemek a její část bude využitelná 
na uložení lehčího stavebního materiálů.  

Potřebné zařízení staveniště bude situováno podél ulice Vladislavovy a bude se 
skládat z kancelářských, šatnových a sociálních buněk velikosti 7,5x37,5m, to 
znamená, že 28 buněk bude tvořit dvoupodlažní objekt, předpokládá se, že vrchní 
podlaží bude přístupné z venkovního schodiště. V přízemí bude 10 buněk šatnových a 
4 sociální, v prvním podlaží bude 12 buněk kancelářských a 2 buňky sociální. 

Ubytování pracovníků na staveništi se nepředpokládá. 
Pro provozní zařízení stavby, skládky materiálů HSV i PSV nejsou plochy 

k dispozici. Zásobování stavby stavebním materiálem si dodavatel stavby zajistí 
z vlastního stavebního dvora. Dovoz betonu bude z centrálních betonárek. 

Při provádění podzemních podlaží bude nutno veškerý potřebný materiál 
určený k zabudování dovést a ihned zapracovat. Pro vrchní stavbu a kompletace bude 
k dispozici skladovací plocha cca 700m2 nad stropem 1. PP a pro předzásobení stavby 
materiálem na kompletace se dají využít prostory podzemních garáží. 

Pro zařízení staveniště budou zřízeny staveništní přípojky, a to vodovodní 
přípojka, napojení na kanalizaci a rozvod elektrické energie bude pomocí elektrické 
rozvodné skříně na 230 a 380V, která bude napojena na elektrickou síť. 

3.1. Plochy pro za řízení staveništ ě 

Buňkoviště – jako objekt zařízení staveniště je vyznačeno na výkrese ZOV a je 
umístěno podél Vladislavovy ulice a zasahuje do prostoru komunikace. Pro zachování 
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jednosměrného provozu je ponechán jízdní pruh o šířce 4,5m. Rozsah buňkoviště je 
odvozen z rozsahu stavby, stanoveného termínu zahájení a dokončení stavby a z toho 
plynoucí počet pracovníků potřebných k zajištění stavby (předpoklad max. počet 
pracovníků je 245). 

Pro realizaci inženýrských sítí, přeložek a přípojek a komunikačních ploch 
budou potřebné následující dočasné zábory veřejných ploch: 
 
1. etapa  
DZ1 – velikost 290m2, pozemek č. k. 2384/1 – šachta SO M.04 
DZ2 – velikost 25m2, pozemek č. k. 2383/1, 2384/1 – SO 05.02 
DZ3 – velikost 69m2, pozemek č. k. 2385/1 – SO 05.02 
DZ4 – velikost 117m2, pozemek č. k. 740/2 – SO 08.03 
 
2. etapa  
DZ5 – velikost 6m2, pozemek č. k. 2383/1 – SO 08.01, SO 08.02 
DZ6 – velikost 7m2, pozemek č. k. 2383/1, 2384/1 – SO 05.01 
DZ7 – velikost 3m2, pozemek č. k. 2384/1 – SO 05.01  
 
3. etapa  
DZ8 – velikost 1 755m2, pozemek č. k. 725/1, 740/2, 740/3, 2383/1, 2384/1, 2385/1 
2387/1 – povrchy, komunikace 
DZ9 – velikost 138m2, pozemek č. k. 2385/1 – SO 04.01 
Lhůty pro zábory jednotlivých ploch jsou shodné s lhůtou výstavby příslušných 
stavebních objektů. 
 

4. Provozní za řízení staveništ ě 

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici plochy pro vybudování provozního zařízení 
staveniště, bude vyšší dodavatel i jeho subdodavatelé využívat mobilního zařízení, 
které bude situováno dle potřeb stavby a možností stavby. Úpravy materiálů většího 
rozsahu budou dodavatelé provádět ve svých zařízeních mimo stavbu. 
 
Oplocení 
Na staveništi bude použito neprůhledné plné mobilní oplocení výšky min. 2,0m o 
hmotností 10-15kg/m2. Toto oplocení bude na mobilních stojkách, bude bez mezer 
mezi jednotlivými poli a bude tvořit protihlukovou zástěnu. Oplocení slouží jako 
zábrana proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště a sestává z plotového pole, 
patky a spony pro spojení polí navzájem. Součástí dodávky oplocení budou 
uzamykatelné brána pro vjezd a výjezd na staveniště. 
 V oplocení západní strany staveniště bude vsazena branka pro vstup 
pracovníků stavby na staveniště – přístup k dočasnému objektu ZS – buňkoviště. U 
vjezdu a výjezdu VJ1 a u výjezdu VJ5 budou v oplocení staveniště osazeny branky pro 
vstup pracovníků na staveniště. V oplocení západní strany staveniště podél ulice 
Spálená bude vsazena branka pro vstup pracovníků k buňkovišti. 
 Vjezdové brány budou jednokřídlé s konstrukcí ze svařovaných uzavřených 
profilů, ze 2/3 s pevnou výplní. Křídla brány budou zavěšená na sloupky s ocelové 
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trubky zabetonované do betonových základových bloků. Veškeré zámečnické 
konstrukce budou opatřeny protikorozním nátěrem. 
 
Koncepce vertikální dopravy 
Ve vertikální dopravě budou využity celkem 4 věžové jeřáby LIEBHERR, při výstavbě 
buňkoviště a odvozu zemin a při provádění zemních prací budou využity také mobilní 
jeřáby. Při montáži ocelové konstrukce taktéž mobilní jeřáby. 
 

5. Výrobní za řízení staveništ ě 

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici plochy pro vybudování výrobního zařízení 
staveniště, bude vyšší dodavatel i jeho subdodavatelé využívat svých výrobních 
zařízení mimo stavbu. 
 

6. Sociáln ě správní za řízení staveništ ě 

Rozsah sociálního zařízení staveniště je popsán v kapitole 3. Základní koncepce 
zařízení staveniště. Buňkoviště, skládající se z 28 buněk o velikosti objektu 7,5x37,5m 
bude realizováno jako jediné sociální zařízení stavby, které lze v bezprostřední 
blízkosti stavby umístnit. Počet šatnových buněk bude dostačující pro pracovníky 
hlavní stavební výroby a počet sociálních buněk bude pokrývat potřeby stavby v celém 
rozsahu. 

Na staveništi budou použity stavební buňky a budou sloužit jako kanceláře, 
šatny, umývárny a WC. Sanitární zařízení slouží pro hygienické účely zaměstnanců a 
dalších osob, pohybujících se po staveništi. Manipulace s těmito buňkami bude 
probíhat pomocí mobilního jeřábu a budou umístěny na rovný a zpevněný podklad. 
Tyto buňky budou opatřeny uzamykatelnými dveřmi pro jejich zabezpečení po 
ukončení pracovní doby. 
 

7. Katalog použitých stroj ů 

• Věžový jeřáb Liebherr 80 LC 
• Věžový jeřáb Liebherr 100 LC – 2x 
• Věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H 
• Mycí rampa Express Top 
• Betonovací věž MX 32-4 – 2x 
• Mobilní jeřáb Terex AC 60/3 
• Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1300 – 2x 
• Vrtná souprava Bauer BG15 
• Pásové rypadlo CASE CX250C – 3x 
• Rypadlo – nakladač CAT 432 D 
• Dozer KOMATSU D65EX 
• Čerpadlo betonové směsi KCP T 40 – 2x 
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8. Zdroje pro stavbu 

Voda: 

Na staveništi bude voda potřebná pro výstavbu zajištěna z vnitrostaveništních rozvodů 
napájených z odběrného místa NbV1, NbV2 nebo NbV3 zřízených pro výstavbu stavby 
Quadrio. 

• NbV1 – toto napojovací místo bylo zřízeno v rámci předchozí fáze výstavby 
v období realizace přípravných prací, jedná se o krátkou staveništní přípojku 
umístěnou v prostoru severní části staveniště v chodníku ul. Charvátova 
napojenou na stávající vodovodní přípojku k již demolované fontáně. Přípojka je 
opatřena vodoměrnou sestavou. 

• NbV2 – dočasná staveništní přípojka bude napojena na stávající vodovodní 
přípojku k již demolovanému objektu stanice metra, tento napojovací bod je 
v prostoru jihozápadní části staveniště v chodníku ul. Purkyňova. Staveništní 
přípojka bude opatřena vodoměrnou sestavou. 

• NbV3 – dočasná staveništní přípojka bude napojena na část již dokončené 
nové vodovodní přípojky polyfunkční budovy Quadrio, tento napojovací bod je 
v prostoru východní části staveniště při ul. Vladislavova. Staveništní přípojka 
bude opatřena vodoměrnou sestavou. 

Předpokládá se dimenze vodovodní přípojky DN125. Přípojky budou osazeny 
vodoměrnou šachtou s měřením. 

Výpočet pot řeby vody: 

Průměrná potřeba vody QP 
Pracovníci – 230prac. á 80l/prac./den – 18 400l/den 
THP – 15prac. á 60l/prac./den – 900l/den 
 
Maximální denní potřeba vody Qd 
Qd = QP × kd = (18 400 + 900) × 1,5 = 28 950l/den 
 
Maximální hodinová potřeba vody QH 
QH = (19 300 × 2,7) / (10 × 3 600) = 1,4l/s 
 
Vzhledem k velikosti objektu nebudou zřizována vnitřní odběrná místa požární vody – 
viz zpráva PBŘ. 

Elekt řina: 
Elektrická energie potřebná při výstavbě objektu a pro provoz zařízení staveniště bude 
zajištěna napojením na vybudované vnitrostaveništní rozvody elektrické energie – 
NbE. Trafostanice vybudovaná v rámci realizace přeložek VN je umístěná v prostoru 
chodníku ve východní části staveniště, v prostoru dočasného záboru části ul. 
Vladislavova. U trafostanice je umístěno měření spotřeby elektrické energie. Na NN 
část dočasné trafostanice jsou napojeny vnitrostaveništní rozvody NN vedoucí 
k dočasnému objektu ZS a do hlavních míst spotřeby el. energie. 
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Výpočet příkonu – ZS 

 Příkon [kW]  Počet [ks] Celkem [kW] 
Buňka – šatny 1,5 14 21,0 
Buňka – WC, umývárny 3,0 5 15,0 
Buňka – kanceláře 1,5 7 10,5 
Buňka – kuchyňka 2,0 1 2,0 
Buňka – sklady 1,0 1 1,0 
Drobná spotřeba 1,5 - 1,5 
Celkem – sou čet   51,0 
O – Osvětlení 1,0  1,0 

 
P = 1,1 * {[( 0,5 * P + 0,8 * O )2 ] + [( 0,7 * P )2 ]}0,5 
P = 1,1 * {[( 0,5 * 51,0 + 0,8 * 1,0 )2 ] + [( 0,7 * 51,0 )2 ]}0,5 
P = 49,0kW 
 

• Pro potřeby objektů zařízení staveniště   49kW 
• Pro potřeby hlavních mechanismů (včetně metra)  380kW 
• Osvětlení staveniště atd.     20kW 

 
Stavba bude náročná na potřebu elektrické energie. Předpokládá se, že bude třeba 
zajistit 450kW. Potřebný příkon pro výstavbu části metra, P = 100kW. 

Kanalizace: 

Odpadní vody z buňkoviště (šatny, umývárny) budou svedeny dočasnou 
vnitrostaveništní přípojkou odpadních vod délky 47m do stávající kanalizace. Místo 
napojení přípojky na kanalizaci je v jihozápadní části staveniště v chodníku ul. 
Purkyňova. Dočasná přípojka bude vedena při záporovém pažení stavební jámy, bude 
zabezpečena proti mechanickému poškození. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací a 
topným kabelem pokud bude zařízení v provozu v zimním období. 
 

9. Řešení dopravních tras 

9.1. Příjezdy na staveništ ě 

Příjezd na staveniště bude veden Vladislavovou ulicí (platí pro všechny fáze provádění 
stavby). 

Při provádění zemních prací do hloubky 5m bude zřízena z křižovatky 
Purkyňovy a Vladislavovy ulice sjízdná rampa do stavební jámy a zemina bude 
nakládána nakladačem na auta, která budou vyjíždět rovněž do ulice Purkyňovy. (Tato 
sjízdná rampa může být v prostoru křižovatky rozšířena a dočasně využívána i pro 
výjezd do Vladislavovy ulice a dále Charvátovou, Jungmannovou atd. pro odvoz 
materiálů). Pro zemní práce ve II. fázi do hloubky základové spáry budou sjízdné 
rampy částečně využívány, a zemina bude i nakládána do velkoprostorových 
kontejnerů a ty mobilním jeřábem osazeny na auta. Zemina bude ihned odvážena na 
skládku, kterou určí zhotovitel dle svých možností. 

V širším vztahu, příjezd k ulici Vladislavovy bude veden z jihu a západu Prahy a 
to příjezdem od Jiráskova mostu, Masarykovým nábřežím, Myslíkovou, Spálenou, 
Lazarskou, do Vladislavovy ulice. Tato trasa je určena pro dovoz veškerých stavebních 
materiálů. 
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Přístup do stavební jámy pro demolice a betonáž konstrukcí metra pomocí 
rampy dle dohod. Svislá doprava pomocí věžových jeřábů. 

Nutnost umožnění příjezdu a zásahu požárního sboru ze stavební jámy po 
celou dobu stavby (zpevněná rampa do sklonu 14 %). Max. možná vzdálenost 
napojení cisterny na suchovod v odvětrávací šachtě metra je 20m. 

9.2. Výjezd ze staveništ ě 

Výjezd ze staveniště (platí pro všechny fáze výstavby) bude Purkyňovou ulicí do 
Spálené, Karlovo nám., Resslova, Jiráskův most. Odvoz zeminy v množství cca 
116 600m3 bude směrován do přístaviště Radotín, kde bude naložena na loď. Totéž se 
týká i demoličního recyklovatelného materiálů. Materiál nerecyklovatelný bude odvezen 
na určené skládky, rovněž na jihu a západu Prahy.  

Množství vytěžené zeminy, její odvoz a z toho plynoucí předpokládané dopravní 
zatížení přilehlých komunikací během 8 měsíců bude činit 8aut/hod., tj. 1 auto/8 min.. 
V souběhu bude dovážen beton, ocel a další materiál pro realizaci milánské stěny, 
základové desky atd. v objemu cca 29 000t během 4 měsíců, což činí 3 auta/hod., 
tj. 1 auto/20 min.. Při výpočtu se tedy předpokládá, že Vladislavovou ulicí bude přijíždět 
každých 6 minut auto a každých 6 min. odjíždět Spálenou ulicí v časovém úseku cca 
4 měsíců, tj. v průběhu I. a II. fáze  prováděných zemních prací a betonáže jako max. 
dopravní vytížení komunikací stavbou. Při dalším postupu stavby bude intenzita 
stavební dopravy klesat.  

Při úpravě eskalátorového tubusu bude nutno krátkodobě nad metrem uzavřít 
v celé šíři Purkyňovou ulici. Dočasně bude výjezd ze stavby veden Charvátovo ulicí, 
Jungmannovou, Lazarskou, Spálenou atd.. Tato trasa bude využívána v malé intenzitě 
pro dopravu materiálů a zařízení, které bude zabudováno a montováno z Vladislavovy 
a Charvátovy ulice. 
 

10. Likvidace za řízení staveništ ě 

Po skončení realizace bude nejvyšším dodavatelem zajištěn odvoz veškerých 
předmětů týkajících se zařízení staveniště, tj. kontejnery, buňky, oplocení, mechanismy 
a další. Zároveň budou zrušeny a odstraněny všechny dočasné přípojky vody a 
rozvody energií, které byly určeny výhradně pro provoz staveniště. Jak během celé 
výstavby, tak i po ukončení se dodavatel zavazuje uvést všechny vnitrostaveništní 
komunikace do původního stavu. 
 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, dále v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí. Dále také v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitelé zveřejní na viditelných místech na staveništi informační tabule s 
telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích 
stavby a výstražné tabule s nápisy „Zákaz vstupu do prostoru stavby“.  
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Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy 
bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci 
s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Při provádění 
prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak respektovat: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění  
 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
předpisů platných v době provádění stavby. 
 
Základní legislativní předpisy: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

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

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti 

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

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů 

• Zákon č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 102/2000 Sb., o pozemních komunikacích 
• Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 
307/1999 Sb. 

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

• Zákon č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 
Dodavatel stavby vybuduje oplocení v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných 
osob do prostoru staveniště s plotem o výšce min. 2,0m a hmotností vyšší než 10kg/m2 
pro ochranu venkovního prostoru z nadměrné hlukové zátěže. Toto oplocení bude 
mobilní, přemístitelné dle postupu stavby. 

Stavba se seznámí s použitím odběrných míst podzemních hydrantů 
z vodovodních řadů z přilehlých ulic pro zajištění požární bezpečnosti. 
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12. Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou 
se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, vyhláška 
č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou 
povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní 
občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby 
nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
• Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 

hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému 
působení hluku. 

• Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů 
nezbytnými přestávkami.  

 
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena: 

• uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
• nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 
• provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 

 
Emise 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 
výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 
 
Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

• Nařízení vlády č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným 
vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Nasazení strojů se spalovacími motory bude omezována a budou upřednostněny 
elektromotory. 
 
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti 
stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními 
účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze 
se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.  
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Prašnost 
V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 
prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich 
veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna ručním mechanickým oklepem, 
případně oplachem tlakovou vodou, přičemž voda bude odtékat do staveništní jímky a 
odtud čerpána do kanalizace. Splachy z jímky budou odtěženy a odvezeny na skládku. 
Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením. Výjezdy ze stavby budou pod 
stálou kontrolou stavby a případně znečištění komunikací bude okamžitě odstraněno. 
 
Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. Po dobu výstavby bude nutno při provádění 
stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob 
odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v zákoně 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech 

• ČSN 75 3415 Z1 09/2011 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro 
manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování 11/1992 

 
Odpady 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů 
a zákonných opatření: 

• Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení 
pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
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• Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. (č. 352/2014 Sb.), o Plánu odpadového 
hospodářství ČR 

 
Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška 
č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění 
odpadů. Dále je povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a 
způsobu nakládání s odpadem. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
 
Odpady vzniklé během stavby: 
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 
předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v 
souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými 
látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro 
snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. Dále bude odvážena 
přebytečná zemina z výkopů.  
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a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajišt ění 

Voda: 

Na staveništi bude voda potřebná pro výstavbu zajištěna z vnitrostaveništních rozvodů 
napájených z odběrného místa NbV1, NbV2 nebo NbV3 zřízených pro výstavbu stavby 
Quadrio. 

• NbV1 – toto napojovací místo bylo zřízeno v rámci předchozí fáze výstavby 
v období realizace přípravných prací, jedná se o krátkou staveništní přípojku 
umístěnou v prostoru severní části staveniště v chodníku ul. Charvátova 
napojenou na stávající vodovodní přípojku k již demolované fontáně. Přípojka je 
opatřena vodoměrnou sestavou. 

• NbV2 – dočasná staveništní přípojka bude napojena na stávající vodovodní 
přípojku k již demolovanému objektu stanice metra, tento napojovací bod je 
v prostoru jihozápadní části staveniště v chodníku ul. Purkyňova. Staveništní 
přípojka bude opatřena vodoměrnou sestavou. 

• NbV3 – dočasná staveništní přípojka bude napojena na část již dokončené 
nové vodovodní přípojky polyfunkční budovy Quadrio, tento napojovací bod je 
v prostoru východní části staveniště při ul. Vladislavova. Staveništní přípojka 
bude opatřena vodoměrnou sestavou. 

Předpokládá se dimenze vodovodní přípojky DN125. Přípojky budou osazeny 
vodoměrnou šachtou s měřením. 

Výpočet pot řeby vody: 

Průměrná potřeba vody QP 
Pracovníci – 230prac. á 80l/prac./den – 18 400l/den 
THP – 15prac. á 60l/prac./den – 900l/den 
 
Maximální denní potřeba vody Qd 
Qd = QP × kd = (18 400 + 900) × 1,5 = 28 950l/den 
 
Maximální hodinová potřeba vody QH 
QH = (19 300 × 2,7) / (10 × 3 600) = 1,4l/s 
 
Vzhledem k velikosti objektu nebudou zřizována vnitřní odběrná místa požární vody – 
viz zpráva PBŘ. 

Elekt řina: 
Elektrická energie potřebná při výstavbě objektu a pro provoz zařízení staveniště bude 
zajištěna napojením na vybudované vnitrostaveništní rozvody elektrické energie – 
NbE. Trafostanice vybudovaná v rámci realizace přeložek VN je umístěná v prostoru 
chodníku ve východní části staveniště, v prostoru dočasného záboru části ul. 
Vladislavova. U trafostanice je umístěno měření spotřeby elektrické energie. Na NN 
část dočasné trafostanice jsou napojeny vnitrostaveništní rozvody NN vedoucí 
k dočasnému objektu ZS a do hlavních míst spotřeby el. energie. 
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Výpočet příkonu – ZS 

 Příkon [kW]  Počet [ks] Celkem [kW] 
Buňka – šatny 1,5 14 21,0 
Buňka – WC, umývárny 3,0 5 15,0 
Buňka – kanceláře 1,5 7 10,5 
Buňka – kuchyňka 2,0 1 2,0 
Buňka – sklady 1,0 1 1,0 
Drobná spotřeba 1,5 - 1,5 
Celkem – sou čet   51,0 
O – Osvětlení 1,0  1,0 

 
P = 1,1 * {[( 0,5 * P + 0,8 * O )2 ] + [( 0,7 * P )2 ]}0,5 
P = 1,1 * {[( 0,5 * 51,0 + 0,8 * 1,0 )2 ] + [( 0,7 * 51,0 )2 ]}0,5 
P = 49,0kW 
 

• Pro potřeby objektů zařízení staveniště   49kW 
• Pro potřeby hlavních mechanismů (včetně metra)  380kW 
• Osvětlení staveniště atd.     20kW 

 
Stavba bude náročná na potřebu elektrické energie. Předpokládá se, že bude třeba 
zajistit 450kW. Potřebný příkon pro výstavbu části metra, P = 100kW. 

Kanalizace: 

Odpadní vody z buňkoviště (šatny, umývárny) budou svedeny dočasnou 
vnitrostaveništní přípojkou odpadních vod délky 47m do stávající kanalizace. Místo 
napojení přípojky na kanalizaci je v jihozápadní části staveniště v chodníku ul. 
Purkyňova. Dočasná přípojka bude vedena při záporovém pažení stavební jámy, bude 
zabezpečena proti mechanickému poškození. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací a 
topným kabelem pokud bude zařízení v provozu v zimním období. 

b) Odvodn ění staveništ ě 
Dešťové vody ze staveniště dočasných objektů zařízení staveniště budou sváděny do 
sedimentační jímky, ve které budou usazeny kaly. Tato jímka bude zároveň plnit funkci 
základní retence vody. Ze sedimentační jímky bude voda čerpána do již vybudované 
části kanalizační přípojky kanalizace. 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Návrh dopravních tras: 
Staveniště je dopravně napojené na ulici Vladislavova (příjezd ke staveništi) a na ulici 
Spálená (výjezd ze staveniště), prostřednictvím dalších ulic na kapacitní komunikaci 
severojižní magistrály a na kapacitní komunikace v oblasti Smíchova. Výjezd ze 
staveniště pro vozidla N1 je též do ulice Charvátova. 
Příjezdová trasa: 

• Ze severojižní magistrály je ulicemi Žitná, Vodičkova, Lazarská, Vladislavova – 
vjezdy VJ1, VJ2 a VJ7 na staveniště, Charvátova – vjezd VJ9 na staveniště. 
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• Z oblasti Smíchova ulicemi vedoucími k Jiráskovu mostu, dále přes Jiráskův 
most, ulicemi Resslova, Karlovo náměstí, Vodičkova, Lazarská, Vladislavova – 
vjezdy VJ1, VJ2 a VJ7 na staveniště, Charvátova – vjezd VJ9 na staveniště. 

Odjezdová trasa: 
• Od hlavního výjezdu VJ5 ze staveniště bude trasa ulicemi Spálená, Karlovo 

náměstí, Resslova, Jiráskův most a dále po komunikacích v oblasti Smíchova. 
• Od vedlejšího výjezdu VJ1 ze staveniště bude trasa vedena ulicemi 

Vladislavova, staveništěm v prostoru ul. Purkyňova, k výjezdu VJ5 (nebo ul. 
Purkyňova), Spálená, Karlovo náměstí, Resslova, Jiráskův most a dále po 
komunikacích v oblasti Smíchova. 

• Od vedlejšího vjezdu VJ7 – pouze pro vozidla N1 – bude výjezd ulicemi 
Charvátova, Jungmannova, Lazarská, Spálená, Karlovo náměstí, Resslova, 
Jiráskův most a dále po komunikacích v oblasti Smíchova. 

 V prostoru zařízení staveniště nelze vzhledem k jeho velikosti zajistit žádnou 
plochu pro parkování osobních vozidel pracovníků stavby. Případné parkování vozidel 
pracovníků stavby bude na veřejných parkovištích v okolí. 

Stávající sít ě technické infrastruktury: 
Prostorem staveniště – v chodnících ulice Purkyňova a Vladislavova vedou podzemní 
sítě technické infrastruktury různého druhu – vodovod, trakční kabely DP, kabely VN a 
NN, veřejného osvětlení a slaboproudé kabely. Ve vozovce ulice Vladislavova vede 
trasa přeložených trakčních kabelů DP, kabelů VN a NN, slaboproudých kabelů, 
kanalizace, vodovod a STL plynovod. 

V ulici Charvátova a v zásobovací komunikaci OD TESCO vede STL plynovod, 
kanalizace, vodovod, kabely VN, NN a VO. 
 V prostoru staveniště – mimo prostor stavební jámy – vedou ponechané části 
podzemní přípojky vody, kanalizace a elektro k již demolovaným objektům. 
 Nad prostorem staveniště vedou vzdušné trasy MW spojů – paprsky T-Mobile, 
O2. 
 Jižně od staveniště vedou vzdušné trasy MW spojů – paprsky Vodafone. 

Ochranná pásma: 

Staveniště se nachází v ochranném pásmu metra trasy B, západní části staveniště 
podél ulice Spálená se nachází v ochranném pásmu tramvajové tratě MHD. 

Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle 
platných předpisů. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Staveniště bude oploceno systémovým neprůhledným oplocením výšky min. 2,0m. 
Toto bude vhodným způsobem oddělovat staveniště stavby Quadrio od okolních ulic. 
Objekt buňkoviště bude sestaven z typových kontejnerů. 
 V chodníku a vozovce ulice Vladislavova vedou stávající a přeložená kabelová 
vedení trakčních kabelů DP, kabelů VN a NN a slaboproudých vedení. V prostoru 
dočasného záboru staveniště bude provedena ochrana stávajících sítí technické 
infrastruktury položením silničních panelů. 
 V prostoru zásobovací komunikace OD TESCO vedou stávající sítě různého 
druhu (STL plynovod, kanalizace, kabelové vedení VN a NN). 
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 V rámci stavby dočasných objektů ZS budou budovány protihlukové stěny, 
hlučné práce budou prováděny s přestávkami. Ochrana proti hluku je podrobně 
zpracována v samostatné studii. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení d řevin 

Pozemek určený pro výstavbu objektu Quadrio se nachází v centru Prahy, na pozemku 
vzniklém demolicí objektů v souvislosti s výstavbou metra – stanice Národní třída. 
 V rámci předchozí fáze výstavby byly provedeny přípravné a demoliční práce: 

• Kácení zeleně v zasaženém území povolené rozhodnutím vydaným Úřadem 
Městské části Praha 1, Odbor dopravy a životního prostředí 

• Odstranění veškerých zpevněných ploch 
• Demolice dvou jednopodlažních objektů s funkcí obchodní plochy 
• Demolice objektu fontány 
• Demolice přízemního objektu stanice metra Národní třída 
• Demolice šachty výdechu hlavního větrání metra 
• Zajištění stavební jámy a výkop stavební jámy 

 
Na území stavby – v prostoru staveniště, se nenacházejí stávající objekty, pouze 
v severní části staveniště při ulici Spálená jsou historické sklepy, které budou 
ochráněný proti poškození betonovou deskou. 
 Pozemky určené pro výstavbu leží v oblasti památkově chráněná území ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 
Stavba objektu bude realizována v prostoru jednoho staveniště, které zasahuje 
v souladu s dokumentací do chodníků a vozovek okolních ulic. Jedná se o následující 
prostory: 

• Část vozovky Charvátova 
• Polovina vozovky ulice Vladislavova 
• Přilehlý chodník a vozovka ulice Purkyňova 
• Část přilehlého chodníku v ulici Spálená 

 
Dočasný zábor výše uvedených prostor je nutný k zajištění minimálního zázemí 

stavby a dopravní obslužnosti staveniště. Toto staveniště bude společné pro všechny 
stavby realizované v daném prostoru. 

Trvalý zábor: 

Pozemek  Druh Zp ůsob využití Vlastník 
724/1 Zastavěná plocha a nádvoří  Quadrio 
724/2 Ostatní plocha Dráha Quadrio 
724/3 Ostatní plocha Ostatní komunikace Quadrio 
724/4 Ostatní plocha Ostatní komunikace Quadrio 
725/1 Ostatní plocha Jiná plocha Quadrio 
725/2 Ostatní plocha Jiná plocha Quadrio 
2384/2 Ostatní plocha Jiná plocha Hlavní město Praha 
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Dočasný zábor: 

Pozemek  Druh Zp ůsob využití Vlastník 
2383/1 Ostatní plocha Ostatní komunikace Hlavní město Praha 
2383/2 Ostatní plocha Ostatní komunikace Hlavní město Praha 
2384/1 Ostatní plocha Ostatní komunikace Hlavní město Praha 
2387/1 Ostatní plocha Ostatní komunikace Hlavní město Praha 
2385/1 Ostatní plocha Ostatní komunikace Hlavní město Praha 
2385/2 Ostatní plocha Jiná plocha Hlavní město Praha 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí 
při výstavb ě, jejich likvidace 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě 

Název odpadu Katalog. 
číslo Kategorie Způsob nakládání 

s odpadem 
STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY 
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17   

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01   
Beton 17 01 01 O Skládka / recyklace 
Cihly 17 01 02 O Skládka / recyklace 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O Skládka / recyklace 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

17 01 06 N Skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

17 01 07 O Skládka / recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02   

Dřevo 17 02 01 O 
Materiálové využití 
/ spalovna, skládka 

Sklo 17 02 02 O Recyklace 
Plasty 17 02 03 O Materiálové využití 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N 
Spalovna NO / 
skládka NO 

Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03   

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 
Spalovna NO / 
skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod čís. 17 03 01 17 03 02 O Skládka / recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N 
Spalovna NO / 
skládka NO 

Kovy (v četně jejich slitin) 17 04   
Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O Materiálové využití 
Hliník 17 04 02 O Materiálové využití 
Olovo 17 04 03 O Materiálové využití 
Zinek 17 04 04 O Materiálové využití 
Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 
Cín 17 04 06 O Materiálové využití 
Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami 

17 04 09 N 
Spalovna NO / 
skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a 
jiné nebezpečné látky 17 04 10 N 

Materiálové využití 
/ spalovna NO / 
skládka NO 

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 17 04 11 O 
Materiálové využití 
/ spalovna NO / 
skládka NO 
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Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N 
Spalovna NO / 
skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly  
17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 O Skládka / recyklace 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08   
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

17 08 01 N Skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O Skládka / recyklace 

Jiné stavební a demoli ční odpady 17 09   
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

17 09 03 N 
Spalovna NO / 
skládka NO 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O Skládka / recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 02 O Materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna / skládka 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 15 01 10 N 

Spalovna NO / 
skládka NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N 
Spalovna NO / 
skládka NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   
Ostatní komunální odpady 20 03   
Směsný komunální odpad 20 03 01 O Spalovna / skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O 
Splaškové 
kanalizace / ČOV 

 
Odpadní materiály nevhodné k recyklaci budou odváženy na řízené skládky 

k tomu určené. Zajistí zhotovitel v rámci dodávky stavby. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie 
zemin 

Podle uvažovaného stavebního záměru lze předpokládat poměrně značný rozsah 
výkopových prací. Proto je třeba při hloubení výkopů postupovat v souladu 
s bezpečnostními předpisy, především s ohledem na práci lidí ve výkopech. 

Vzhledem k omezenému prostoru staveniště nebude prakticky možné provádět 
svahovanou stavební jámu. Sklony svahů dočasných výkopů mohou být voleny se 
svislými stěnami při hloubkách do 1,0m. Výkopy se svislými stěnami hlubší než 1,0m je 
třeba pažit. Rozepřené pažící konstrukce lze dimenzovat na aktivní zemní tlak jen 
pokud jejich přetvoření nepříznivě neovlivní přilehlou zástavbu, inženýrské sítě a 
provozní zařízení na povrchu (ČSN 73 0037). 

V případě výkopů nad hladinou podzemní vody (např. výkopy podzemních 
inženýrských sítí) postačí roubení s pažením příložným bez mezer. V případě stavební 
jámy pak budou zemní práce prováděny i pod hladinou podzemní vody a tyto práce je 
možné v prostoru zájmového území provádět pouze pod ochranou podzemní těsnící 
stěny. 

Ochrana stavební jámy pouze přímým odvodňováním je v daných podmínkách 
vyloučena. V případě pažení základové jámy je třeba proto provést pažení pomocí 
podzemní těsnící stěny, a to tzv. milánskou stěnou nebo převrtávanou pilotovou stěnou 
(s velkou pravděpodobností lze pak i očekávat, že tyto stěny budou kotvené). 
Z pohledu budoucí realizace obvodového pažení se celkově jedná cca o 54 % 
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uvažované délky obvodového pažení, kdy lze očekávat, že se při pažení stavební jámy 
bude toto prostředí chovat nestandardně (tj. z hlediska pažení problematicky). 

V rámci stavby nebudou zřizovány trvalé deponie, v prostoru staveniště 
nebudou zřizovány ani dočasné mezideponie. V prostoru staveniště se nenachází 
humus. Nebude prováděna manipulace s ornicí. 
 Při stavbě oplocení a osazování pevných stojek budou prováděny dílčí zemní 
práce. Vytěžená zemina bude odvážena na řízenou skládku. 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Veškerá zařízení umístěná v prostoru staveniště budou vyhovovat příslušným 
ustanovením českých norem, bezpečnostním předpisům a jiným zákonným 
ustanovením. Provozem nebudou vznikat žádné škodliviny ohrožující životní prostředí. 
 Při provádění stavebních a montážních prací je každý dodavatel povinen 
používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů 
v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na 
hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu 
(akustické stěny apod.). 
 Při výstavbě již bude vybudováno oplocení, které bude bez mezer mezi 
jednotlivými poli a bude tvořit protihlukovou zástěnu – plný plot o plošné hmotnosti 10-
15 kg/m2 (příp. bude ze strany staveniště opatřen akusticky pohltivou vrstvou). 
 Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících 
ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
 Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací zeminou, betonovou směsí apod. Pokud ke 
znečištění komunikací dojde, tak musí být pravidelně odstraňováno. Vybouranou suť je 
nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět vodou. U výjezdu bude zpevněná plocha, 
kde bude probíhat mechanické očištění vozidel a strojů před výjezdem ze staveniště. 
Vnitrostaveništní plochy a komunikace budou pravidelně čištěny, v případě prašnosti 
zkrápěny. 
 Po dobu výstavby je nutno zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních vod. Jedná se o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební 
jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch. Do kanalizace může být vpouštěna 
voda pouze po usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. 
 Vznikající odpad bude likvidován dle zákona o odpadech v rámci dodávky od 
zhotovitele. 
 Předpokládá se vznik odpadů převážně kategorie O – ostatní odpad (obalový 
odpad papíru, plastů, směsný komunální odpad). Jedná se o využitelné odpady 
s nutností odděleného shromažďování. Odpady kategorie N – nebezpečný odpad, 
budou vznikat v minimální míře. 
 Veškeré nakládání s odpady bude řešeno dle platných zákonů: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jeho pozdějších změn 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, resp. ve znění 

jeho pozdějších změn 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 

seznamy odpadů, ve znění jeho pozdějších změn 
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• Vyhláška Hlavního města Prahy č. 5/2007, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v Praze 
Likvidace bude řešena prostřednictvím odborné firmy s povolením na nakládání 

a likvidaci odpadů. Ve všech provozech bude zajištěno dle zákona o odpadech třídění 
odpadu a jeho ukládání v souladu s platnými zákony a předpisy. 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na 
staveništi, posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Staveniště potřebné pro výstavbu objektu je oploceno dočasným systémovým 
neprůhledným oplocením. U vjezdu bude umístěna informační tabule se základními 
údaji o stavbě a s uvedením zodpovědných pracovníků včetně kontaktů. 
 Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o 
zahájení stavebních prací. Toto musí být vyvěšeno po celou dobu výstavby až do 
ukončení prací a předání stavby k užívání. 
 Na staveništi musí být vyvěšena telefonní čísla na nejbližší požární stanice, 
záchrannou službu první pomoci a policie. 
 Provádění hlučných prací bude pouze v pracovní dny v době mezi 8:00 – 12:00 
hod. a mezi 12:30 – 17:00 hod. Ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, státní 
svátek) hlučné práce prováděny nebudou. 
 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen doručit 
oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací nejpozději 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli. 
 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí v úvahu. Tato opatření 
musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané 
ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno 
ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 
 Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze osoby k tomu určené. 
Připojení elektrických vedení se mohou provádět pouze za odborného dozoru PRE. 
 Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 
 
Stavba svým rozsahem, náročností a počtem zhotovitelů musí být pod dozorem 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených 
staveb 

Ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jsou mimo přirozené vodící linie 
navrženy vodící linie umělé v šířce 0,8m. V kombinaci s mozaikovou dlažbou budou 
použity desky COMCON CD a CR. V místech navržených přechodů budou stavebně 
upraveny chodníky snížením obrubníku na 0,02m a náběhem ve sklonu do 12 % a dále 
opatřeny příslušným signálním a varovným pásem s hladkým lemem. 
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l)  Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Příjezd na staveniště bude veden Vladislavovou ulicí (platí pro všechny fáze provádění 
stavby). 
Při provádění zemních prací do hloubky 5m bude zřízena z křižovatky Purkyňovy a 
Vladislavovy ulice sjízdná rampa do stavební jámy a zemina bude nakládána 
nakladačem na auta, která budou vyjíždět rovněž do ulice Purkyňovy. (Tato sjízdná 
rampa může být v prostoru křižovatky rozšířena a dočasně využívána i pro výjezd do 
Vladislavovy ulice a dále Charvátovou, Jungmannovou atd. pro odvoz materiálů). Pro 
zemní práce ve II. fázi do hloubky základové spáry budou sjízdné rampy částečně 
využívány, a zemina bude i nakládána do velkoprostorových kontejnerů a ty mobilním 
jeřábem osazeny na auta. Zemina bude ihned odvážena na skládku, kterou určí 
zhotovitel dle svých možností. 

V širším vztahu, příjezd k ulici Vladislavovy bude veden z jihu a západu Prahy a 
to příjezdem od Jiráskova mostu, Masarykovým nábřežím, Myslíkovou, Spálenou a 
Lazarskou ulicí, do Vladislavovy ulice. 

Tato trasa je určena pro dovoz veškerých stavebních materiálů. 
Transportní cesty pro krátké eskalátory z uliční úrovně po zpevněné ploše před 

nástupem na eskalátory z Purkyňovy ul. (váha 1 dílu cca 5 tun), dlouhé eskalátory přes 
nástupiště metra stanice Národní třída, ostatní technologický materiál přes definitivní 
nákladní výtah v pracovní úpravě z uliční úrovně (Purkyňova ulice), případně rampami. 

Přístup do stavební jámy pro demolice a betonáž konstrukcí metra pomocí 
rampy. Svislá doprava pomocí věžových jeřábů. 

Trafa nemohou být dopravena na své místo pomocí nákladního výtahu 
(únosnost, velikost). Pro dopravu se použije rampa v kombinaci se speciálními rolnami. 

Nutnost umožnění příjezdu a zásahu požárního sboru ze stavební jámy po 
celou dobu stavby (zpevněná rampa do sklonu 14 %). Max. možná vzdálenost 
napojení cisterny na suchovod v odvětrávací šachtě metra je 20m. 

Výjezd ze staveniště (platí pro všechny fáze výstavby) bude Purkyňovou ulicí 
do Spálené, Karlovo nám., Resslova, Jiráskův most. Odvoz zeminy v množství cca 
116 600m3 bude směrován do přístaviště Radotín, kde bude naložena na loď. Totéž se 
týká i demoličního recyklovatelného materiálů. Materiál nerecyklovatelný bude odvezen 
na určené skládky, rovněž na jihu a západu Prahy.  

Množství vytěžené zeminy, její odvoz a z toho plynoucí předpokládané dopravní 
zatížení přilehlých komunikací během 8 měsíců bude činit 8 aut/hod, tj. 1 auto/8 min. 
V souběhu bude dovážen beton, ocel a další materiál pro realizaci milánské stěny, 
základové desky atd. v objemu cca 29 000t během 4 měsíců, což činí 3 auta/hod, tj. 
1 auto/20 min. Při výpočtu se tedy předpokládá, že Vladislavovou ulicí bude přijíždět 
každých 6 minut auto a každých 6 min odjíždět Spálenou ulicí v časovém úseku cca 
4 měsíců, tj. v průběhu I. a II. fáze  prováděných zemních prací a betonáže jako max. 
dopravní vytížení komunikací stavbou. Při dalším postupu stavby by intenzita stavební 
dopravy klesala.  

Při úpravě eskalátorového tubusu bude nutno krátkodobě nad metrem uzavřít 
v celé šíři Purkyňovu ulici. Dočasně bude výjezd ze stavby veden Charvátovou ulicí, 
Jungmannovou, Lazarskou, Spálenou atd.. Tato trasa bude využívána v malé intenzitě 
pro dopravu materiálů a zařízení, které bude zabudováno a montováno z Vladislavovy 
a Charvátovy ulice. 
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m)  Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 
(provád ění stavby za provozu, opat ření proti ú činkům 
vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici plochy pro vybudování provozního zařízení 
staveniště, bude vyšší dodavatel i jeho subdodavatelé využívat mobilního zařízení, 
které bude situováno dle potřeb stavby a možností stavby. Úpravy materiálů většího 
rozsahu budou dodavatelé provádět ve svých zařízeních mimo stavbu. 

Pozemek určený pro stavbu QUADRIO je ohraničen stávající zástavbou a 
stávajícími ulicemi. Spodní stavba od 4. PP až do 1. PP bude v rozsahu celého 
pozemku. Vrchní stavba od přízemí nad stropem 1. PP nebude pokrývat celý pozemek 
a její část bude využitelná na uložení lehčího stavebního materiálů. 

Ubytování pracovníků na staveništi se nepředpokládá. V případě potřeby bude 
ubytování zajištěno v některých blízkých ubytovacích zařízeních. 

Pro provozní zařízení stavby, skládky materiálů HSV i PSV nejsou plochy 
k dispozici. Zásobování stavby stavebním materiálem si dodavatel stavby zajistí 
z vlastního stavebního dvora. Dovoz betonu bude z centrálních betonárek.  

Při provádění podzemních podlaží bude nutno veškerý potřebný materiál 
určený k zabudování dovést a ihned zapracovat. Pro vrchní stavbu a kompletace bude 
k dispozici skladovací plocha cca 700m2 nad stropem 1. PP a pro předzásobení stavby 
materiálem na kompletace se dají využít prostory podzemních garáží. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
• zahájení výstavby, uzavření stanice metra Národní třída – 04/2012 
• uvedení stanice metra Národní třída do užívání – 10/2014 
• kompletace, dokončení úprav komunikací a chodníků, SÚ – 08/2014 
• předání hotového stavebního díla – 10/2014  

Lhůta výstavby 28 měsíců. Postup výstavby je dle technologie rozděleny do tří etap. 
Doba uzavření stanice metra Národní třída je 28 měsíců. 
Postup provádění prací související s metrem: 

• demontáž tří ramen eskalátorů (doba trvání 30 dní) s odvozem: 
o schodišťové stupně a využitelný materiál dolů na nástupiště metra a pak 

do depa Zličín 
o schodišťová pásma + ostatní nevyužitelný materiál – vytažení na uliční 

úroveň a do sběru 
• odpojení neboli přepojení IS do metra, součástí přeložek optických kabelů je 

vybudování převrtávané šachty v těsné blízkosti stávajícího eskalátorového 
tunelu. Doba potřebná pro realizaci šachty včetně dozbrojení je 3,5 měsíce 
(zábor celé ulice Purkyňova mimo protilehlého chodníku). V rámci této doby 
budou odpojeny případně přeloženy ostatní IS metra a zároveň bude oddělen 
eskalátorový tunel od vlastní stavby dvěma prach-izolujícími příčkami 

• postupná demolice stávajícího VO, prodejny a vestibulu stanice metra a části 
eskalátorového tunelu současně s kotvením pilot a stěn stavební jámy nového 
objektu. Bourání ŽB objektu stávajícího vestibulu bude souběžné s pracemi na 
zajištění stavební jámy. Současně budou postupně demontovány prstence 
šachty HV se zajištěním větrací šachty stříškou proti padání předmětů dovnitř.  
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Odhad doby pro zajištění stavební jámy 4 měsíce 
• rýha + betonáž ŽB konstrukce vzduchotechnického kanálu HV cca 2 měsíce 
• vybudování nosné železobetonové konstrukce celého objektu včetně části pro 

metro cca 6 měsíců 
• současně budou probíhat stavební práce na zajištění stavební připravenosti pro 

montáž dlouhých a krátkých eskalátorů (sanace eskalátorového tunelu, betonáž 
zakončujícího dílu ET, Práce HSV+ PSV) 

Přejímací řízení, odstraňování vad a nedodělků, kolaudace a uvedení objektů do 
provozu 10 týdnů. 
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Finanční plán zařízení staveniště 
 

Prvek Časové 
využití Počet ks Náklady 

v Kč/měsíc 
Náklady 

celkem v K č 
Staveništní 
buňky 16měsíců 28 1 750 784 000 

Staveništní 
buňky 12měsíců 14 1 750 294 000 

Vrátnice 26měsíců 1 1 750 45 500 
Mobilní WC 28měsíců 6 800 134 400 
Odpadový 
kontejner 28měsíců 3 900 75 600 

Oplocení + 
akustická stěna - 300bm - 592 500 

Zábory dočasné - - - 891 900 
Mycí rampa 6měsíců 1 12 000 72 000 
Věžové jeřáby 11měsíců 4 - 8 860 000 
Mobilní jeřáb 1,5měsíce 1 - 395 000 
Elektřina 28měsíců - - 2 742 300 
Voda 28měsíců - - 446 800 
Celkem    15 334 000 
 
Počet staveništních buněk bude během výstavby redukován, proto jsou 2 varianty. 
 
Oplocení je řešeno v celkové délce cca 300bm a nebude využito po celou dobu 
výstavby. Cena obsahuje pronájem samotného oplocení, akustickou stěnu, montáž, 
demontáž a dopravu na staveniště. 
 
Zábory s celkovou plochou 651m2 za celou dobu výstavby jsou pouze dočasné a každý 
takový zábor trvá tak dlouho, jako řešení konkrétního stavebního objektu, kvůli kterému 
zábor vznikl. Cena je počítána jako 10,-Kč/m2/den záboru. 
 
Cena pronájmu věžových jeřábů je odhadem, jelikož žádný ceník takových pronájmů 
neexistuje. Ceny jsou smluvní, tudíž můj odhad vychází z pronájmu 4 věžových jeřábů 
různých velikostí, na rozdílnou dobu (v průměru cca 305 dnů/jeřáb). V ceně jsou 
zahrnuty náklady na přepravu, montáž a demontáž jeřábu, pojištění, revize a obsluhu. 
 
Mobilní jeřáb pro nakládání kontejnerů se zeminou k odvozu, je rovněž odhadnut. Je 
počítáno s individuální cenou a náklady za provoz, dopravu, revize a obsluhu. 
 
Cena elektrické energie obsahuje i náklady na rozvaděče a distribuci el. energie. Je 
počítáno s cenou 4,90Kč/kWh.
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1. Identifika ční údaje stavby 

Investor 

• Czech Property Investments a.s. 
Václavské nám. 1601/47 
110 00 Praha 1 

Projektant 

• doc. Ing. arch. Jakub Cígler 
Cigler Marani Architects, a.s. 
Moulíkova 3286/1b 
150 00 Praha 5  

Dodavatel 

• Metrostav a.s. 
Koželužská 2;450/4 
180 00 Praha 8 

Stavba 

• Administrativně-obchodně-bytové centrum QUADRIO 
• Kraj: Středočeský 
• Okres: Praha 
• Místo: Národní třída, Praha 1 
• Katastrální území: Nové Město [727181] 
• Účel: Administrativně-obchodně-bytový komplex 

Kapacita stavby 

• Plocha pozemku 6 208m2 (dle údajů KN) 
• Obestavěný prostor celkem 215 000m3 
• Hrubá podlažní plocha celkem 52 000m2 
• Hrubá nadzemní podlažní plocha 27 800m2 
• Zastavěná plocha (v přízemí) 4 110m2 
• Počet bytových jednotek 18 (9 do 100m2, 9 nad 100m2) 
• Plocha kanceláří 19 500m2 
• Plocha obchodů a restaurací 11 500m2 
• Počet parkovacích stání 250 stání 
 

2. Popis stavby a místa stavby  

Centrum Quadrio je multifunkční objekt. Tvoří jej šest nadzemních částí A až F se 
společným podzemím, tvořeným čtyřmi suterény. První a druhý suterén, přízemí a 
první patro slouží jako obchodní plochy a pasáže, v dalších nadzemních podlažích jsou 
kanceláře. Objekt D je bytový. Ve společných suterénech je výstup a část technologie 
Metra, parkovací stání pro osobní automobily, zásobování a technické zázemí objektů. 
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Stavba objektu bude realizována v prostoru jednoho staveniště o celkové ploše 
cca 6 500m2, které zasahuje do okolních chodníků a ulic, a sice část vozovky 
Charvátova, polovina vozovky ul. Vladislavova, přilehlý chodník a vozovka ul. 
Purkyňova a část přilehlého chodníku v ul. Spálená. V prostoru staveniště se 
nenachází žádné stávající objekty, pouze v severní části při ul. Spálená jsou historické 
sklepy, které jsou ochráněny proti poškození betonovou deskou. 

Dočasný zábor prostor je nezbytně nutný k řádnému provedení díla a zajištění 
minimálního zázemí stavby a dopravní obslužnosti. Toto staveniště bude společné pro 
všechny stavby realizované v daném prostoru. 

Staveniště je dopravně napojené na ulici Vladislavova, Purkyňova, Charvátova 
(vjezd a výjezd ze staveniště), kde se nachází také vrátnice a na ulici Spálená (výjezd 
ze staveniště). Připojovací body na technickou infrastrukturu a energetické nároky jsou 
řešeny v dílčích částech dokumentace. 
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3. Hlavní stavební stroje a mechanismy 

V této kapitole se zaměřím na nejdůležitější stroje a mechanismy, potřebné pro stavbu. 
Jsou zde popsány stroje, použité pro provádění zásadních operací, jako jsou zvedací 
mechanismy, vrtná souprava a další. 

3.1. Zvedací mechanismy 

3.1.1. J1 – Věžový jeřáb LIEBHERR 280 EC-H 
• Pracovní prostor ramene – 70,0m 
• Maximální hmotnost břemen na konci ramene – 2 600kg 
• Výška věže – 59,6m 
• Nasazení jeřábu – cca 380dnů (02/2013 – 04/2014) 
• Umístění jeřábu – v severní části staveniště 

 

 
(obr. 1 – věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H) 
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(obr. 2 – rameno jeřábu Liebherr 280 EC-H) 

 

 
(obr. 3 – zatěžovací diagram jeřábu Liebherr 280 EC-H) 
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3.1.2. J2 – Věžový jeřáb LIEBHERR 100 LC 
• Pracovní prostor ramene – 44,2m 
• Maximální hmotnost břemen na konci ramene – 1 850kg 
• Výška věže – 42,7m 
• Nasazení jeřábu – cca 305dnů (04/2013 – 03/2014) 
• Umístění jeřábu – v jihozápadní části staveniště 

 

 
(obr. 4 – věžový jeřáb Liebherr 100 LC) 
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(obr. 5 – rameno jeřábu Liebherr 100 LC) 

 

 
(obr. 6 – zatěžovací diagram jeřábu Liebherr 100 LC) 
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3.1.3. J3 – Věžový jeřáb LIEBHERR 80 LC 
• Pracovní prostor ramene – 33,4m 
• Maximální hmotnost břemen na konci ramene – 2 350kg 
• Výška věže – 44,5m 
• Nasazení jeřábu – cca 300dnů (05/2013 – 03/2014) 
• Umístění jeřábu – ve východní části staveniště 
 

 
(obr. 7 – věžový jeřáb Liebherr 80 LC) 
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(obr. 8 – rameno jeřábu Liebherr 80 LC) 

 

 
(obr. 9 – zatěžovací diagram jeřábu Liebherr 80 LC) 
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3.1.4. J4 – Věžový jeřáb LIEBHERR 100 LC 
• Pracovní prostor ramene – 32,6m 
• Maximální hmotnost břemen na konci ramene – 2 800kg 
• Výška věže – 42,7m 
• Nasazení jeřábu – cca 250dnů (06/2013 – 03/2014) 
• Umístění jeřábu – v severozápadní části staveniště 
 

 
(obr. 10 – věžový jeřáb Liebherr 100 LC) 



   154 

 
(obr. 11 – rameno jeřábu Liebherr 100 LC) 

 

 
(obr. 12 – zatěžovací diagram jeřábu Liebherr 100 LC) 
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3.1.5. 2x Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1300 
• Maximální výška ramene – 78,0m 
• Maximální nosnost – 300t 
• Nasazení jeřábu – 2 dny (sobota + neděle) – při montáži ocelových vazníků 

balkónových nosníků 
 

 
(obr. 13 – mobilní jeřáb Liebherr LTM 1300) 

 
(obr. 14 – rozměry jeřábu Liebherr LTM 1300) 
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(obr. 15 – zatěžovací diagram jeřábu Liebherr LTM 1300) 
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3.1.6. Mobilní jeřáb TEREX AC 60/3 
• Maximální výška ramene – 40,0m 
• Maximální nosnost – 60t 
• Nasazení jeřábu – 60 dnů – při zemních pracích a pažení stavební jámy 

 

 
(obr. 16 – mobilní jeřáb Terex AC 60/3) 

 

 
(obr. 17 – rozměry jeřábu Terex AC 60/3) 
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(obr. 18 – zatěžovací diagram jeřábu Terex AC 60/3) 
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3.2. Stroje pro zemní práce 

3.2.1. 3x Pásové rypadlo CASE CX250C 
• Výkon stroje – 132kW 
• Hmotnost stroje – 25,1t 
• Objem lžíce – 1,5m3 
• Nasazení při zemních pracích – 4 měsíce 

 

 
(obr. 19 – pásové rypadlo CASE CX250C) 

 

 
(obr. 20 – specifikace rypadla CASE CX250C) 
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(obr. 21 – pracovní diagram rypadla CASE CX250C) 
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3.2.2. Rypadlo – nakladač CAT 432 D 
• Výkon stroje – 69kW 
• Hmotnost stroje – 7,8t 
• Nasazení při zemních pracích – 4 měsíce 

 
(obr. 22 – rypadlo – nakladač CAT 432 D) 

 

 
(obr. 23 – rozměry CAT 432 D) 
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3.2.3. Dozer KOMATSU D65EX 

• Výkon stroje – 155kW 
• Hmotnost stroje – 23,0t 
• Nasazení při zemních pracích – 4 měsíce 
 

 
(obr. 24 – dozer KOMATSU D65EX) 

 

 
(obr. 25 – rozměry dozeru KOMATSU D65EX) 
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3.3. Ostatní stroje a mechanismy 

3.3.1. 2x Betonovací věž MX 32-4 
• Vertikální dosah – 31,4m 
• Horizontální dosah – 32,0m 
• Výtlačné potrubí – DN125 
 

 
(obr. 26 – betonovací věž MX 32-4) 

 

 
(obr. 27 – konzola výložníku betonovací věže MX 32-4) 
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3.3.2. Mycí rampa Express TOP 
• Průjezdná myčka se sedimentační nádrží k položení pouze na zem 
• Trysky s průtokem 2 500 – 5 000l/min 
• Automatická cirkulace vody přes plovák 
• Nasazení mycí rampy po celou dobu provádění zemních prací 

 

 
(obr. 28 – mycí rampa Express TOP) 

 
3.3.3. 2x Vrtná souprava BAUER BG 15 

• Výška stroje – 18,0m 
• Hmotnost stroje – 49,5t 
• Nasazení při pažení stavební jámy 

 
(obr. 29 – vrtná souprava Bauer BG 15) 
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(obr. 30 – vrtná souprava Bauer BG 15) 

 

 
(obr. 31 – parametry vrtné soupravy Bauer BG 15) 
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3.3.4. 2x Čerpadlo betonových směsí KCP T 40 
• Kapacita násypky – 450litrů 
• Naftový motor DOOSAN 85kW/115PS 
• Hmotnost – 3 800kg 
• Nasazení při betonáži betonovacími věžemi 
 

 
(obr. 32 – čerpadlo betonových směsí KCP T 40) 
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1. Obecné informace 

1.1. Obecné informace o stavb ě 

Centrum Quadrio je multifunkční objekt. Tvoří jej šest nadzemních částí A až F se 
společným podzemím, tvořeným čtyřmi suterény. První a druhý suterén, přízemí a 
první patro slouží jako obchodní plochy a pasáže, v dalších nadzemních podlažích jsou 
kanceláře. Objekt D je bytový. Ve společných suterénech je výstup a část technologie 
Metra, parkovací stání pro osobní automobily, zásobování a technické zázemí objektů. 
 Svislé nosné konstrukce objektu jsou tvořeny železobetonovými monolitickými 
stěnami, vodorovné nosné konstrukce ŽB bezprůvlakovými deskami. Části objektů A a 
B od úrovně 2. NP až po 8. NP jsou vykonzolovány o cca 8m. V úrovni mezi 2. NP a 
3. NP je uvažován mohutný ocelový balkónový nosník. 

1.2. Obecné informace o procesu 

V úrovni mezi 2. NP a 3. NP je uvažován mohutný ocelový balkónový nosník, který 
přenáší svislé účinky všech vyšších podlaží. Konstrukce je řešena s ohledem na 
estetické požadavky architektů. Jsou viditelné pouze diagonály systému s předem 
danými místy proniků prvků, zatímco pásové pruty horního i dolního pásu jsou skryty v 
konstrukci podlaží. Všechny průřezy jsou komůrkové svařované z plechů. Tloušťky 
plechů prvků jsou od 25 do 50mm s tím, že v místech styků prvků je nutné použít 
tloušťky plechů až 80mm a případně ztrojit stojiny. Balkónové nosníky jsou svisle 
podpírány v úrovni 2. NP sloupy. Balkónové nosníky jsou řešeny z oceli S355 se 
zaručenou svařitelností. 

Montáž je předpokládána současně s betonáží ŽB konstrukce 2. NP a 3. NP a 
předpokládá se celosvařované provedení balkónových nosníků. Protikorozní ochrana 
bude zajištěna nátěrem na otryskaný povrch. Protipožární ochrana bude zajištěna 
obkladem a podhledem. 

2. Připravenost 

2.1. Připravenost stavby 

Svisle a vodorovně jsou balkónové nosníky podpírány v úrovni 2. NP do sloupů, v 
úrovni 3. NP je připojení do těchto sloupů vodorovně posuvné. Železobetonové desky 
stropů jsou umístěny mezi balkónové nosníky (deska tl. 300mm) a vně balkónové 
nosníky (na konzolách), přes samotné nosníky přechází jenom konstrukce podlahy 
(2. NP) nebo deska tl. 100mm s konstrukcí podlahy (3. NP). 
 Železobetonové sloupy tedy musí být před realizací montáže balkónových 
nosníků dostatečně únosné pro přenos zatížení. Pro realizaci taktéž bude nutný zábor 
pro převoz balkónových nosníků a jejich montáž autojeřábem. 

2.2. Připravenost staveništ ě 

Stavba objektu bude realizována v prostoru jednoho staveniště o celkové ploše 
cca 6500m2, které zasahuje do okolních chodníků a ulic, a sice část vozovky 
Charvátova, polovina vozovky ul. Vladislavova, přilehlý chodník a vozovka ul. 
Purkyňova a část přilehlého chodníku v ul. Spálená. Staveniště je po celém svém 
obvodu oploceno neprůhledným systémovým oplocením, abychom zamezili přístupu 
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nepovolaných osob na staveniště, příp. zranění veřejných osob. Staveniště je 
dopravně napojené na ulici Vladislavova (příjezd ke staveništi) a na ulici Spálená 
(výjezd ze staveniště). Výjezd ze staveniště pro vozidla N1 je též do ulice Charvátova. 

Staveniště zahrnuje stavební buňky pro sanitární a hygienické účely, buňky pro 
administrativu zúčastněných firem, buňky pro sklad drobného nářadí a materiálu. Pro 
zařízení staveniště budou zřízeny staveništní přípojky, a to přípojka elektrické energie, 
kanalizační a vodovodní přípojka. 

2.3. Předání a p řevzetí staveništ ě 

Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti objednatele, technického dozoru 
investora a projektanta. Musí být předáno před zahájením montáže OK, připravené a 
vybavené ve smluvně dohodnutém stavu. Tato událost bude zaznamenána do 
stavebního deníku. 

3. Materiál, doprava a skladování 

3.1. Materiál 

Pro výrobu ocelových konstrukcí musí být použito materiálů předepsaných ve výrobní 
dokumentaci. Předepisuje-li konstrukční dokumentace dodávku hutního materiálu s 
hutním atestem, zajistí se jeho dodání. Přípustné vady materiálu jsou obsaženy v 
technických dodacích předpisech jednotlivých hutních výrobků. Vady základního 
materiálu stanoví ČSN 42 0015. Vyrobené dílce musí být opatřeny základním a 
celkovým značením v souladu s výkresem montážního sestavení. 

Svařovací materiál se volí podle mechanických vlastností, chemického složení 
a svařitelnosti základního materiálu. Elektrody pro ruční svařování, přídavné materiály 
pro svařování pod tavidlem a pro svařování v ochranné atmosféře plynů musí mít 
vlastnosti dle ČSN EN ISO 544. 
 Plechy budou z materiálu S355 J2G3 a profily z materiálu S355 J2H. 

3.2. Doprava 

3.2.1. Primární doprava 

Primární doprava bude zajištěna dodavatelem hutního materiálu dle smlouvy a 
harmonogramu plnění do objektu výrobní haly ocelových konstrukcí zhotovitele. 

3.2.2. Sekundární doprava 

Sekundární doprava materiálu je řešena stacionárním jeřábem v blízkosti haly (pro 
přiblížení materiálu ze skládky) a mostovými jeřáby ve výrobní hale, příp. 
vysokozdvižnými vozíky. Při dopravě musí být dílce uchyceny tak, aby nebyly místně a 
celkově tvarově poškozeny, aby nebyly přetíženy. U dílců, u kterých je žádoucí určitý 
způsob zavěšení, se vyznačí barevně vhodná místa pro umístění závěsu. Dílce musí 
být podloženy a upevněny tak, aby se během dopravy neposunuly nebo nepřeklopily. 
Drobné dílce musí být svázány ve svazky. Stykový materiál se přišroubuje nebo 
připevní drátem k hlavním dílcům. 
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3.3. Skladování 

Povrch skládky je urovnán a zpevněn vhodným materiálem tak, aby vyhovoval zatížení 
z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a bezpečnostním 
předpisům. Spodní hrana skladovaného materiálu musí být nejméně 300mm nad 
úrovní terénu. Výška prokládky mezi skladovanou OK musí být nejméně 100mm s 
přihlédnutím k tvaru dílců. Skládka musí obsahovat volné manipulační plochy pro 
překládání materiálu. Následné skladování na staveništi není nutné z důvodu letmé 
montáže. 

4. Pracovní podmínky 
Zpracování, výroba a montáž nosníků je realizována na půdě zhotovitele, ve výrobních 
halách. Proto není potřeba řešit povětrnostní vlivy při pracích (vítr, teplota). 
Požadavkem je, aby veškeré práce byly provedeny kvalifikovanými osobami v daném 
odvětví (svářeči, vazači, obsluha jeřábu). Pod zavěšenými břemeny nebo v jejich 
blízkosti se nesmí pohybovat žádné osoby. Při manipulaci s břemeny je nutno dbát 
zvýšené opatrnosti. 

5. Pracovní postup 
Ocelová konstrukce musí být vyrobena podle příslušné konstrukční a technologické 
dokumentace. Jakékoliv změny a odchylky v provedení OK proti schválené výrobní 
dokumentaci se projednají s jejím zpracovatelem. 
 Ocelové konstrukce jsou podle ČSN EN 1090-2+A1 zařazeny do třídy 
provedení EXC2. Metoda svařování: 136 (FCAW) obloukové svařování plněnou 
elektrodou v aktivním plynu. 

5.1. Zpracování materiálu 

Pro zajištění jakosti přípravy jednotlivých položek konstrukce je nutné dodržovat 
zásady: 
 
Materiál, který je uložen na volném prostranství a poklesne-li teplota ovzduší pod 0° C, 
se před jakýmkoli dalším zpracování musí přesunout do temperované haly, kde se 
zahřeje na teplotu okolí. 

Volné hrany dílů konstrukce, které nebudou roztaveny svařováním zaoblit na 
poloměr R = 2mm. 

Materiál se smí dělit podle schválených pálicích a nářezových plánů. 
Vzhled plechů a jakost povrchu musí odpovídat třídě B podskupina 3 podle 

ČSN EN 10163-2. 
U materiálu hlavních nosných částí může být oslabení nejvíce 5 % jmenovité 

tloušťky materiálu. 
Svarové plochy nesmí mít viditelné trhliny a vruby. 
Manipulaci s materiálem provádět bezpečným způsobem, aby nedocházelo 

k trvalým deformacím a poškozením. V místech uchycení zvedacích zařízení musí být 
materiál chráněn před poškozením. Materiál se musí ukládat před použitím na rovné 
podložky. 
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5.2. Dělení materiálu 

Povrch materiálu pro další zpracování musí být suchý, bez zkondenzované vlhkosti a 
očištěn od viditelných nečistot, mastnot a olejů. Vstupní materiál před dělením (tj. 
plechy, profily) tryskat v průběžném tryskacím zařízení na čistotu povrchu stupeň 
Sa 2,5, dle ČSN EN ISO 8501-1. Po tryskání se povrch očistí od ulpěného prachu a 
drti. 
 
Technologie dělení materiálu: 

• Řezání pilou 
Plochy nosných prvků po řezání pilou nemusí být dále opracovány. Broušením se 
opracují pouze otřepy případně rýhy a zářezy, které by mohli způsobit vrubový účinek. 
Oslabení materiálu v místě broušení může být maximálně 5% jmenovité tloušťky 
materiálu. 
 

• Strojní tepelné dělení – řezání kyslíkovým plamenem 
Všechny části konstrukce, u kterých se použije řezání kyslíkem, budou řezány strojně. 
Jakost řezné plochy musí odpovídat třídě 1 podle ČSN EN ISO 9013. Tvrdost řezné 
plochy nesmí být vyšší než-li 380 HV 10. V případě, že tvrdost řezných ploch bude 
větší než-li dovolená, plochy přebrousit tak, aby došlo k odstranění vytvrzené vrstvy 
materiálu s vrstvou oxidů. 

5.3. Příprava svarových ploch 

Technologie přípravy svarových ploch: 
• Ručním broušením 
• Strojním opracováním 
• Strojním řezáním kyslíkovým plamenem 

 
Svarové plochy dílů malých tloušťek (do 10mm) se opracují ručním broušením nebo 
strojním opracováním. Svarové plochy dílů tloušťek nad 10mm se připraví řezáním 
kyslíkovým plamenem. Svarové plochy připravené strojím opracováním (třískovým 
obráběním) se lehce přebrousí, aby se odstranily ostré hrany. Svarové plochy 
připravené strojním řezáním kyslíkovým plamenem se přebrousí tak, aby byla 
odstraněná vrstva oxidů. Povrch po opracování má mít čistý kovový vzhled. 

5.4. Sestavení a sva řování ocelové konstrukce 

Všechny díly konstrukce musí být sestaveny do celku podle technické dokumentace 
tak, aby nebyly poškozeny a zdeformovány nad přístupné tolerance. Proto je důležité 
dodržet tyto zásady: 
 
Díly konstrukce se musí sestavovat do celků na pevných, nepoddajných a vyrovnaných 
plochách a přípravcích. 

Před sestavením musí být provedena kontrola rozměrů a tvaru dílců, aby byla 
zajištěna shoda s výkresovou dokumentací. 

Díly konstrukce se v dílně sestaví do celku v rozměrech dle výkresové 
dokumentace včetně přídavků na smrštění po svaření. 

Při dílenské montáži se musí postupovat tak, aby v dílcích nevzniklo nežádoucí 
pnutí. 
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Sestavené dílce je nutno pro svařování zajistit v požadované poloze 
s dodržením správných mezer pomocí svorek, přípravků a stehových svarů. Stehové 
svary musí být provedeny v rozměrech a množství tak, aby při manipulaci s dílcem 
nebo při jeho svařování nepraskly. 

Minimální délka stehového svaru pro materiály tloušťky větší než-li 12mm má 
být 50mm. Pro tloušťky materiálu menší než-li 12mm se délka stehového svaru rovná 
čtyřnásobku tloušťky tlustšího materiálu. Stehové svary provádět jako jednovrstvé. 

Velikost odchylek a přesnost lícování spojovaných dílů nesmí být větší než-li 
jsou tolerance předepsané výkresovou dokumentací nebo uvedené v příslušných 
normách. 
 Svařované dílce po sestavení musí být na pracovním roštu nebo přípravku 
uloženy tak, aby mohly bez velkého odporu sledovat prodloužení nebo smrštění 
vznikající svařováním. 
 
Zásady pro svařování: 
Svarové a k nim přiléhající plochy v šířce nejméně 20mm musí být čisté, bez zbytků 
olejů, mastnoty a suché bez jakýchkoli nečistot. 
 V případě použití předehřevu (kyslík-acetylenovým hořákem nebo 
propanbutanovým hořákem) musí být dosaženo požadované teploty v šířce minimálně 
100mm od osy svaru. Předehřívací teplota musí být udržována po celou dobu 
svařování. Měření teploty se provádí termokřídou nebo termometrem. U spojů, kde je 
předehřev předepsán postupem svařování musí být používán během svařování včetně 
stehování. 
 Při stehování a svařování se smí oblouk zapalovat jen v místě budoucího svaru 
nebo na náběhových plechách. 
 Stehové svary provádět jako nízké s plynulým přechodem do základního 
materiálu. Mohou být zahrnuty do předepsaného svarového spoje pouze tehdy, budou-
li bez vad v místech a postupem provedení podle specifikace postupu svařování. 
Nevyhovující stehy je nutné vybrousit. 
 Stehové svary, které nejsou zahrnuty do předepsaného svarového spoje, se 
vybrousí u jednostranných svarových spojů před nanesením první vrstvy svaru a 
oboustranných svarových spojů je možné je vybrousit po nanesení první vrstvy svaru. 
 V místech křížení spojů nesmí být stehy prováděny. 
 Svařování koutových svarů nemá začínat a končit blízko rohů konstrukce, ale 
kolem rohů má být provedeno souvisle. Minimální vzdálenost počátku svaru od rohů a 
křížení dílů cca 20 až 30mm. 
 Tupé svary musí být ukončeny tak, aby konce a začátek svaru byly bez vad a 
se zaručeným rozměrem. Proto se musí používat náběhové a výběhové desky, které 
jsou z materiálu stejné jakosti jako spojované díly. 
 Svařovat od středu k volným koncům střídavě vrátným pohybem a zahajovat 
tyto svary vždy směrem k okrajům svaru. 
 Housenky klást „šněrkováním“, tj. úzkou lázní ne širokým kývavým pohybem, 
velkou lázní. 
 Provádí-li se vícevrstvý svarový spoj, je nutno u kořenové části zajistit řádné 
natavení ploch a provaření kořene. Po dokončení každé housenky je nutno povrch 
očistit, překontrolovat, zda je hladký bez trhlin, pórů a zápalů. Chybná místa je nutno 
mechanicky opracovat broušením popřípadě vydrážkováním a to před nanesením další 
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vrstvy svaru. Vybroušená drážka musí mít tvar „U“ a musí být hladká, aby byl umožněn 
řádný průvar ve všech místech odebraného kovu. 
 Podélné napojování svarových housenek provádět vybroušením housenky 
předchozí a zabroušením počátku housenky následující. Housenky složené na sobě 
nenapojovat v jednom místě, ale s odstupem minimálně 50mm. 
 Provedené svary musí chladnout pomalu na klidném vzduchu. 
 Povrch hotového svaru musí být při vizuální kontrole pravidelný a čistý, bez 
trhlin, zápalů, krápníků, strusky a rozstřiku. Začátky a konce housenek obroušené. 
 Vady svarů zajištěny NDT zkouškou svaru se opravují až po přesném zjištění 
rozsahu vady a podle postupu, který určí dozor svařování. Odstranění vadných míst se 
provede mechanickým vybroušením. 
 NDT kontrolu opravovaného místa provést v celé délce opravy svaru, včetně 
200mm přiléhající délky v podélném směru, na každou stranu opravovaného místa. 

5.5. Sestavení a sva řování jednotlivých částí 

V postupu pro sestavení a svařování jednotlivých částí a sestavy ocelové konstrukce 
jsou uvedeny typické detaily, které platí pro ostatní části. Změny jsou pouze v označení 
pozic jednotlivých plechů, které se vkládají a svařují při sestavování jednotlivých 
dílenských a montážních sestav. 

5.5.1. Dvojitý sty čník 
Rozšíření stávající patní desky 

• Nastehovat a přivařit plech tl. 40mm ke stávající patní desce, svar ½ V 

 
 
Montáž první části dvojitého styčníku 

• Nastehovat k patní desce, svar ½ V (s = 3mm) 

 
 
Montáž druhé části dvojitého styčníku 

• Svařovat v pořadí: 
1. vzájemné spoje jednotlivých částí, svar V (s = 16mm) 
2. svaření vnitřní výztuhy, svar V (s = 16mm) 
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Montáž volných položek dvojitého styčníku 

• svařovat v pořadí: 
1. vzájemné spoje volných položek a jednotlivých částí styčníku, svar V 

(s = 16mm) 
2. svařený celek přivařit k patní desce, svar ½ V (s = 16mm) 

 
 
Montáž volných položek kotevních desek horních (KDH) 

• svařovat v pořadí: 
1. vzájemné spoje kotevních desek, svar V (s = 40mm) 
2. spoje kotevních desek a dvojitého styčníku, svar ½ V (s = 16mm) 

 
Montáž volných položek zárodků táhel a výztuh 

• po osazení uvedených položek svařovat v pořadí: 
1. přivařit táhla, svar ½ V (s = 20mm) 
2. přivaření výztuh, koutový svar a = 8mm 
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Montáž zdvojených táhel k zárodkům 
• po osazení uvedených položek svařovat v pořadí: 

1. přivařit táhla, svar V (s = 20mm), kontrola svaru, metoda UT 
2. přivaření výztuh, koutový svar a = 8mm 

 
 
Montáž obvodových táhel k zárodkům 

• svařovat spoje zárodků táhla a táhla, svar V (s = 20mm), kontrola svaru, 
metoda UT 

 
 
Usazení vymezovacího hříbku 

• přivařit svarem ½ V (s = 5mm) ke stávající konstrukci 

 
 
Montáž dolních desek (KDD) 

• nastehovat vzájemné spoje vymezovacího hříbku a dolní montážní desky, svar 
V (s = 5mm) 
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Montáž první poloviny trubky, vzpěry 
• trubku nastehovat k horní a dolní patní desce, svarem ½ V (s = 5mm) 

 
 
Montáž druhé poloviny trubky, vzpěry 

• trubky nastehovat vzájemně a k horní a dolní patní desce, svar ½ V (s = 5mm) 

 
 
Svařovat montážní spoje trubkových vzpěr 

• svařovat v pořadí: 
1. vzájemné spoje vymezovacího hříbku dolní montážní desky, svar V (s = 40mm) 
2. střídavě spoje trubkových vzpěr, svary ½ V (s = 16mm) 
3. trubku k horní a dolní patní desce, svarem ½ V (s = 16mm) 

5.5.2. Jednoduchý sty čník 
Montáž první části jednoduchého styčníku 

• Nastehovat k patní desce, svar ½ V (s = 3mm) 

 
 
Montáž druhé části jednoduchého styčníku 

• Nastehovat k patní desce, svar ½ V (s = 3mm) 
• Svaření vnitřní výztuhy, svar V (s = 16mm) 
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Montáž volných položek jednoduchého styčníku 

• Nastehovat spoje volných položek a obou částí styčníku a spoje k patní desce, 
svar ½ V (s = 3mm) 

 
Svařovat montážní spoje trubkových vzpěr 

• Svařovat v pořadí: 
1. vzájemné spoje obou částí styčníku a volných položek, svary ½ V (s = 16mm) 
2. spoje sestaveného a svařovaného jednoduchého styčníku a patní desky, svary ½ V 

(s = 16mm) 
 
Další postup sestavení jednoduchého styčníku je shodný s postupem sestavení a 
svařování dvojitého styčníku. 

6. Personální obsazení 
Všichni pracovníci mají požadovanou kvalifikaci pro provádění svařovacích a 
montážních prací ocelové konstrukce, kterou mohou doložit certifikátem, pro daný 
pracovní úkon. Obsluha zvedacího zařízení se prokáže platným průkazem k obsluze. 
Všichni pracovníci jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na pracovišti, 
ochranou životního prostředí a jsou zdravotně způsobilí vykonávat dané práce. Hlavní 
zodpovědnost při výrobě, svařování a montáži nosníků má mistr výroby. 

• Kvalifikace svářečů – 136 P BW 1.2 R t12,5 PF ss nb (dle ČSN EN 287-1), 
(uvedené zkoušky mohou být nahrazeny zkouškami nadřazenými, seznam 
svářečů, jejich kvalifikace a datum poslední zkoušky jsou přílohou montážního 
deníku) 
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7. Stroje, ná řadí a pracovní pom ůcky 

7.1. Stroje 

• Svařovací zařízení – Fronius TS 5000, Fronius TPS 4000, Fronius TPS 5000 
• Úhlová bruska – průměr kotouče 150 – 230mm 

7.2. Nářadí a pom ůcky 

• Svařovací drát pr. 1,2mm 
• Ochranný plyn – MISON 8 (výrobce Linde) 
• Úvazky 
• Měřidla – metr, pásmo 
• Svorky 
• Svařovací štít 

7.3. Pomůcky BOZP 

Ochranné brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv s ocelovou špičkou, přilba a 
reflexní vesta. Svařovací štít pro práci se svařovacím agregátem. 

8. Jakost a kontrola kvality 

8.1. Vstupní kontrola 

Použitý materiál musí vyhovovat příslušnému materiálovému listu nebo zvlášť 
sjednaným podmínkám. Hutní materiál, u kterého je vyžadován hutní atest, tento bude 
mít. Základní materiál musí odpovídat příslušným technickým dodacím podmínkám a 
rozměrovým normám hutních výrobků. Jednotlivé položky musí být vyrobeny podle 
předepsaného technologického postupu a konstrukční dokumentace tak, aby se při 
sestavování daly volně složit, těsně na sebe dosedaly a aby nebyly překročeny mezní 
úchylky stanovené ČSN EN 1090-1+A1. 
 Zkontroluje taktéž pracovní prostor, zda je způsobilý a dostatečně připravený 
pro výrobu konstrukce daného rozsahu. Kontrola kvalifikace zúčastněných pracovníků 
a svářečů, jejich vybavení ochrannými pomůckami. Kontrola strojů a nářadí určeného 
pro použití při výrobě a montáži konstrukce. 

8.2. Meziopera ční kontrola 

Musíme dbát na dodržení předepsaného postupu prací, následnosti montážních 
operací dle montážního deníku. Kontrola technologických parametrů svařování, jako 
jsou požadavky na případný předehřev a teplotu po provedení svaru, jakosti svarových 
spojů dle požadavků montážní dokumentace. Geometrie svarového spoje, slícování 
svarových hran, svarová mezera, dosedání ploch u koutových svarů. Kontroly všech 
svarových spojů bude provádět pracovník s kvalifikací podle ČSN EN ISO 9712 se 
záznamem v Protokolu o kontrole svarů. Vizuální kontrola (VT) se provede u všech 
svarových spojů (tj. 100 % délky všech svarů). Ultrazvukovou kontrolu (UT) provést pro 
všechny svarové spoje určené výrobní dokumentací. Kontrolu provést postupem dle 
ČSN EN ISO 17638, třída zkoušení B. 
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8.3. Výstupní kontrola 
Po dokončení všech montážních prací se uskuteční prověrka dokončenosti. 
Dokumentem výstupní kontroly je zápis o výstupní kontrole OK. Závěrečnou 
nedestruktivní kontrolu svarů (NDT) konstrukce ve stavu po svaření provést minimálně 
16 hodin po ukončení svařování. 

Při převzetí předloží výrobce OK doklady o kontrole prací, u kterých byla tato 
kontrola předepsána, a to: 

• radiogramy svarů a jejich vyhodnocení dle ČSN 05 1305 (resp. 
ČSN EN ISO 10675-1), nebo osvědčení o zkouškách ultrazvukem a jejich 
vyhodnocení dle ČSN EN 1713, 

• potvrzení o jakosti a kompletnosti dodávky od výrobce, 
• záznamy o měření smontované OK dle ČSN EN 1090-1+A1, 
• osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže. 

Mezní úchylky smontované OK jsou stanoveny normou ČSN EN 1090-1+A1. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
V rámci technicko-organizačních opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků na 
pracovišti je nutné provést seznámení pracovníků s technologickým postupem, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy, požadavky na kvalitu výroby a 
zodpovědnosti pracovníků za jednotlivé úkoly. 
 Dále s předpisy BOZP, vybavením pracoviště odpovídajícím strojním 
vybavením, vázacími prostředky a konkrétními ochrannými prostředky vyplývajícími 
z charakteru práce. 
 
Požadavky na bezpečnost a ochranu pracovníků a pracoviště: 

• Před začátkem práce svářeč zkontroluje: 
o Čistotu a připojení vnějších přívodu elektrického proudu a ochranných 

plynů 
o Bezchybnost všech funkcí zařízení 
o Pracoviště ještě se v jeho okolí nenacházejí předměty ohrožující 

bezpečnost 
• Izolace vodiče proudu a uzemňovacího kabelu musí být neporušena. 
• Uzemňovací kabel má být co nejblíže od místa svařování 
• Svářečské pracoviště udržovat v pořádku, aby svářecí zařízení nemohlo být 

příčinou vzniku zranění, úrazu či požáru 
• Všichni pracovníci na svářečských pracovištích jsou povinni používat 

předepsané osobní ochranné prostředky 
• Všichni pracovníci provádějící montážní práce v případě vzniku jakéhokoliv 

ohrožení jsou povinni toto oznámit vedoucímu montáže a ten provede nezbytná 
opatření, která odstraní příčinu možného ohrožení 

• V dosahu každého místa svařování bude jeden hasicí přístroj CO2 nebo 
práškový. 

• Všechny řezací, brousicí a svářečské práce budou prováděny v souladu norem 
ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630 a vyhlášky č. 87/2000 Sb. 

 
Viz B 11 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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10. Ekologie – vliv na životní prost ředí 
Odpady se budou na pracovišti třídit. Ostatní vzniklé odpady budou likvidovány 
smluvním partnerem na základě smluv o likvidaci, dle programu odpadového 
hospodářství s kódem odpadu a identifikací smluvního likvidátora s licencí k této 
činnosti. 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• ČSN 83 8030 – Skladování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a 

výstavbu skládek – 05/2002 
 

Katalog odpad ů

Kód Název Kategorie

11 01 13 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOV Ů A PLASTŮ
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O
12 01 02 Úlet železných kovů O
12 01 13 Odpady ze svařování O

12 01 20 N
ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROM Ě JEDLÝCH OLEJŮ)
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N

STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH 
MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOV Ů

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné 
látky
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1. Identifika ční údaje stavby 

Investor 

• Czech Property Investments a.s. 
Václavské nám. 1601/47 
110 00 Praha 1 

Projektant 

• doc. Ing. arch. Jakub Cígler 
Cigler Marani Architects, a.s. 
Moulíkova 3286/1b 
150 00 Praha 5  

Dodavatel 

• Metrostav a.s. 
Koželužská 2;450/4 
180 00 Praha 8 

Stavba 

• Administrativně-obchodně-bytové centrum QUADRIO 
• Kraj: Středočeský 
• Okres: Praha 
• Místo: Národní třída, Praha 1 
• Katastrální území: Nové Město [727181] 
• Účel: Administrativně-obchodně-bytový komplex 

Kapacita stavby 

• Plocha pozemku 6 208m2 (dle údajů KN) 
• Obestavěný prostor celkem 215 000m3 
• Hrubá podlažní plocha celkem 52 000m2 
• Hrubá nadzemní podlažní plocha 27 800m2 
• Zastavěná plocha (v přízemí) 4 110m2 
• Počet bytových jednotek 18 (9 do 100m2, 9 nad 100m2) 
• Plocha kanceláří 19 500m2 
• Plocha obchodů a restaurací 11 500m2 
• Počet parkovacích stání 250 stání 
 

Centrum Quadrio je multifunkční objekt. Tvoří jej šest nadzemních částí A až F se 
společným podzemím, tvořeným čtyřmi suterény. První a druhý suterén, přízemí a 
první patro slouží jako obchodní plochy a pasáže, v dalších nadzemních podlažích jsou 
kanceláře. Objekt D je bytový. Ve společných suterénech je výstup a část technologie 
Metra, parkovací stání pro osobní automobily, zásobování a technické zázemí objektů. 
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2. Kontrolní a zkušební plán 
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3. Popis jednotlivých kontrol 
 
Vysvětlivky (zkratky): 
TDI – technický dozor investora 
SD – stavební deník 
MD – montážní deník 
PD – projektová dokumentace 
TP – technologický předpis 
OK – ocelová konstrukce 

Vstupní kontrola 

Bod č. 1: Projektová a montážní dokumentace 
• Úplnost a rozsah projektové dokumentace (dokumentace je odsouhlasena 

investorem), 
• platnost PD je označena ve výkresech, 
• nejasnosti vzniklé během výroby a montáže OK budou konzultovány 

s odpovědným projektantem, 
• výsledek kontroly je zaznamenán do montážního deníku. 

 
Bod č. 2: Uložení kopií o způsobilosti zhotovitele k výrobě a montáži OK 

• Kontrola certifikátů a dokumentací opravňující zhotovitele k výrobě a montáži 
OK, 

• kontrola svářečských a vazačských průkazů jednotlivých pracovníků, 
• kontrola veškerých certifikátů a průkazů potřebných k výkonu pracovních 

činností (kvalifikace pracovníků). 
 
Bod č. 3: Jakost materiálu ocelové konstrukce a ostatního materiálu 

• Kontrola jakosti dodaného ocelového materiálu dle výrobní dokumentace, 
• kontrola průběhu výroby, druh použité oceli a technické specifika oceli, 

spolehlivost, únosnost na ohyb, tažené / tlačené pruty, únosnost na vzpěr, 
 
Bod č. 4: Kontrola dopravy a skladování 

• Kontrola podložení jednotlivých prvků na valníku, které je z každé strany na 
1/10 L, 

• drobný materiál je převážen na paletách (v bednách), tak aby nedošlo 
k poškození prvků a mohla proběhnout jednoduchá vykládka materiálu, 

• skladování bude na předem určeném místě skládky, v dosahu zvedacího 
zařízení na odvodněné a zpevněné ploše tak, aby mezi uloženými prvky byla 
vždy z jedné strany mezera min. 300mm a z druhé strany min. 600mm, 

• výška prokládky materiálu nad terénem musí být min. 300mm, výška prokládky 
ocelových konstrukcí musí být min. 100mm s přihlédnutím k tvaru konstrukce, 

• výška skladovaných ocelových konstrukcí může být nejvýše do 2m od úrovně 
terénu, 

• materiál s ostrými hranami nebo s výčnělky nesmí být skladován výše než 1,6m 
od terénu. 
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Meziopera ční kontrola 

Bod č. 5: Kontrola striktního dodržení technologického postupu montáže 
• Kontrola zda byla dodržena správná technologie montáže podle 

technologického předpisu a vše bylo následně v souladu s PD. 
 
Bod č. 6: Kontrola dodržení podmínek pro montáž 

• Kontrolu provádí mistr výroby po celou dobu výroby a montáže každý den, 
• teplota okolního vzduchu by měla být vyšší než 5° C. 

 
Bod č. 7: Převzetí dodané ocelové konstrukce 

• Kontrola při převzetí materiálu na pracovišti – počet kusů, označení, 
předepsaný materiál, provedení svarů z výroby, odchylky jednotlivých dílů 
ocelové konstrukce. 

 
Tolerance hutních a svařovaných profil 

 
Tolerance složených profilů 
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Pozn.: 1 
• hodnota ± 1mm platí pro šroubované v místě styků a rozměry h, b < 1000 
• hodnota ± 1,6mm platí pro šroubované v místě styků a rozměr h, b > 1000 
• hodnota ± 2mm platí pro svařované v místě styků a rozměr h, b < 1000 
• hodnota ± 3mm platí pro svařované v místě styků a rozměr h, b < 1000 

 
Základní označení určuje druh dílce, jeho pořadí nebo vedlejší značka určující 
souvislost s přilehlými dílci. Velikost značky na šířku cca 70mm. Celkové značení musí 
obsahovat hlavní značky dílce a číslo zakázky. Větší počet značíme jen jednou a 
značka musí být umístěna u svazku dílců. Velikost značky na šířku cca 120mm. 
 
Bod č. 8: Kontrola svarů 

• Kontrolu svarů a svařování provádí mistr výroby a montážních prací u každého 
svaru, 

• před zahájením práce se musí kontrolovat podklad místa svaru a přiléhající 
plochy šířky 20mm, které před svařováním musí být řádně očištěny, odmaštěny 
a vysušeny, 

• před zahájením musíme zkontrolovat použití předepsaného materiálu, lícování, 
rovinatost a uložení konstrukce dle PD, 

• při svařování kontrolujeme oprávnění, které musí mít svářeč neustále při sobě, 
technologický postup, způsob svařování a namátkově průběh a pravidelnost 
svařování jednotlivých vrstev, 

• na hotovém svaru se kontrolují rozměry, znaky rozhodující pro posouzení 
jakosti, nadvýšení, deformace a změříme vlastnosti svaru (může být provedena 
ultrazvuková kontrola, která není povinná a je na domluvě s investorem). 

 
Bod č. 9: Kontrola šroubovaných spojů 

• Kontrolu šroubů provádí mistr výroby a montáže vizuálně u každého spoje, 
• kontroluje se, aby po dotažení matice přesahoval šroub nejméně dvěma závity, 

dále počet šroubů, který má odpovídat konstrukční dokumentaci, 
• měřením kontrolujeme utažení šroubů, které se provádí normalizovanými klíči 

bez použití prodlužovacích pák nebo strojními utahováky vyvozující utahovací 
moment stanovený pro příslušný šroub, 

 
Bod č. 10: Kontrola osazení každého prvku 

• Kontrolu osazení provádí mistr výroby a montáže, 
• kontroluje se montáž osazení veškerých ocelových dílců, kdy před osazením 

sloupů bude zkontrolováno uložení podložky, vyrovnávající nerovnosti v patě 
sloupu, 

• před zvednutím prvků musí být zkontrolováno správné uvázání prvku, celistvost 
prvku, označení prvku a nepoškozenost vázacích prostředků, 

• kontrolovány budou všechny dílce ocelové konstrukce a výsledek kontroly je 
zapsán do montážního deníku. 

Výstupní kontrola 

Bod č. 11: Kontrola celé ocelové nosné konstrukce 
• Kontrolu celé ocelové konstrukce provádí mistr výroby, statik a investor, 
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• kontroluje se vizuálně dle projektové dokumentace správnost jednotlivých dílců, 
• měřením se kontrolují jednotlivé dílce a jejich polohy, svislost, výšková a 

půdorysná poloha, provedení spojů a svarů tak, aby byly v souladu 
s povolenými odchylkami, 

• všechny dílce musí být v souladu s PD, 
 
Bod č. 12: Kontrola celistvosti povrchové úpravy 

• Kontrola celistvosti a návaznosti jednotlivých nátěrů a nástřiků probíhající při 
výrobě a montáži ocelové konstrukce, 

• nanášená vrstva musí být celistvá bez jakýchkoli vynechání, 
• kontrola tloušťky a kvality protikorozní ochrany. 

 
Bod č. 13: Kontrola dokumentace skutečného provedení, kontrola ocelové konstrukce 

• Kontrola dokumentace skutečného provedení, SD, MD, 
• přejímku provádí investor, mistr a statik, 
• kontrolují se zápisy z průběhu výroby a montáže v denících, listy použitého a 

aplikovaného materiálu, 
• přejímka navazuje na kontrolu celé ocelové konstrukce a její zápis, 
• kontroluje se provedení dle ustanovení norem, hospodářské smlouvy a 

zvláštních předpisů pro danou konstrukci, předložení o kontrole svarů 
radiogramem nebo osvědčení o zkouškách ultrazvukem, záznamy o kontrole 
šroubových spojů. 
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1. Obecné informace 

1.1. Obecné informace o stavb ě 

Centrum Quadrio je multifunkční objekt. Tvoří jej šest nadzemních částí A až F se 
společným podzemím, tvořeným čtyřmi suterény. První a druhý suterén, přízemí a 
první patro slouží jako obchodní plochy a pasáže, v dalších nadzemních podlažích jsou 
kanceláře. Objekt D je bytový. Ve společných suterénech je výstup a část technologie 
Metra, parkovací stání pro osobní automobily, zásobování a technické zázemí objektů. 
 Svislé nosné konstrukce objektu jsou tvořeny železobetonovými monolitickými 
stěnami, vodorovné nosné konstrukce ŽB bezprůvlakovými deskami. Části objektů A a 
B od úrovně 2. NP až po 8. NP jsou vykonzolovány o cca 8m. V úrovni mezi 2. NP a 
3. NP je uvažován mohutný ocelový balkónový nosník. 

1.2. Obecné informace o procesu 

Předmětem je návrh zajištění stavební jámy pro podzemní podlaží objektu. 
K zajištění předvýkopu je použito záporové pažení kotvené v 1 úrovni lanovými 
kotvami. Pažení stavební jámy je navrženo z převrtaných pilot Ø880/780mm, 
zakotvených ve 3-4 úrovních pomocí pramencových kotev. Celá konstrukce pažení je 
navržena jako dočasná konstrukce. Předpokládaná návrhová životnost je dva roky. 
S pilotovou stěnou se počítá jako s trvalým zemničem celého objektu. 

2. Připravenost 

2.1. Připravenost stavby 

Před zahájením prací musí být v zájmovém území staveniště včetně prostoru kotev, 
zjištěny a trvale vytýčeny všechny zde vedené inženýrské sítě (včetně jejich 
specifikace, hloubky uložení, stavu, způsobu ochrany před poškozením, možnosti 
odpojení a zaslepení a podmínek správců pro povolení prací v jejich blízkosti). 
Současně je nutné zdokumentovat aktuální stav všech ponechaných nebo v blízkosti 
staveniště vedených inženýrských sítí, které by mohly být stavbou dotčeny. 
 Poloha inženýrských sítí v zájmové oblasti pažení musí být ověřena místním 
šetřením a kopanými sondami ve vytipovaných kolizních místech. 
 Před zahájením vrtných prací musí být kolidující IS a vedení stavbou ohrožené 
přeloženy, resp. ochráněny před poškozením, a ponechané části potrubí zaslepeny. 
 Při vzdálenosti vrtů menší než je ochranné pásmo podzemního vedení budou 
vrty provedeny přes ocelové chráničky obsypané hubeným betonem a bude 
postupováno dle pokynů projektanta a správce předmětných sítí. 
 Povrch zájmového území bude srovnán na kótu HTÚ. Tato úroveň byla 
uvažována při statickém návrhu pažení. Povrch pracovní plochy bude zpevněn tak, aby 
umožňoval pojezd vrtacích souprav o váze cca 60t. 

2.2. Připravenost staveništ ě 

Stavba objektu bude realizována v prostoru jednoho staveniště o celkové ploše 
cca 6500m2, které zasahuje do okolních chodníků a ulic, a sice část vozovky 
Charvátova, polovina vozovky ul. Vladislavova, přilehlý chodník a vozovka ul. 
Purkyňova a část přilehlého chodníku v ul. Spálená. Staveniště je po celém svém 
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obvodu oploceno neprůhledným systémovým oplocením, abychom zamezili přístupu 
nepovolaných osob na staveniště, příp. zranění veřejných osob. Staveniště je 
dopravně napojené na ulici Vladislavova (příjezd ke staveništi) a na ulici Spálená 
(výjezd ze staveniště). Výjezd ze staveniště pro vozidla N1 je též do ulice Charvátova. 

Staveniště zahrnuje stavební buňky pro sanitární a hygienické účely, buňky pro 
administrativu zúčastněných firem, buňky pro sklad drobného nářadí a materiálu. Pro 
zařízení staveniště budou zřízeny staveništní přípojky, a to přípojka elektrické energie, 
kanalizační a vodovodní přípojka. 

2.3. Předání a p řevzetí staveništ ě 

Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti objednatele, technického dozoru 
investora a projektanta. Musí být předáno před zahájením betonáže základových 
konstrukcí, připravené a vybavené ve smluvně dohodnutém stavu. Tato událost bude 
zaznamenána do stavebního deníku. 

3. Materiál, doprava a skladování 

3.1. Materiál 

Jednotlivé zápory pažení předvýkopu jsou tvořeny profily IPE 300 a IPE 360. Pata vrtů 
bude do úrovně výkopu vyplněna betonem C8/10, zbývající část vrtu bude vyplněna 
sypkým materiálem charakteru štěrku frakce 0-32mm, stabilizovaným cementem 
(50kg/m3). 
 Všechny zápory budou propojeny táhlem Ø R25 přivařeným na každou záporu, 
a to ve dvou úrovních. Dřevěné pažiny tl. 80mm z jehličnatého řeziva jakosti II. budou 
ukládány ihned po vytěžení záběru. Prostor mezi pažinami a odtěženou zeminou bude 
vyplněn materiálem charakteru štěrku frakce 0-32mm, stabilizovaným cementem 
(50kg/m3) nebo hubeným betonem B5. 
 V místě kotev bude k aktivaci pažení použit hubený beton B5. V místech 
s maloprůměrovým vrtáním (Ø 250mm) budou mikropiloty z profilů HEB 160. 
 Profily budou z materiálu S 355. 

3.2. Doprava 

3.2.1. Primární doprava 

Primární doprava bude zajištěna dodavatelem ocelových profilů dle smlouvy a 
harmonogramu plnění na staveniště. Vrtné soupravy a beton taktéž dodavatelem 
těchto služeb. 

3.2.2. Sekundární doprava 

Sekundární doprava betonu a štěrku je zajištěna dodavatelem na staveništi pomocí 
autodomíchávačů a sklápěčů. Profily budou přemisťovány pomocí jeřábu. Při dopravě 
musí být dílce uchyceny tak, aby nebyly místně a celkově tvarově poškozeny, aby 
nebyly přetíženy. U dílců, u kterých je žádoucí určitý způsob zavěšení, se vyznačí 
barevně vhodná místa pro umístění závěsu. 



   208 

3.3. Skladování 

Na staveništi, ani v jeho okolí není možné zřídit skládku zemin ani jiného těžkého 
materiálu. Zemina bude odvážena nákladními automobily na skládku. 

4. Pracovní podmínky 
Na staveništi, ani v jeho okolí není možné zřídit skládku zemin ani jiného těžkého 
materiálu. Těžká stavební doprava musí být vedena min. 2m vně od osy pažení. 
Založení věžových jeřábů bude konzultováno se statikem pažení. Stejně tak při 
provádění výkopových prací hlubších než 1,5m těsně za již realizovanou záporovou 
stěnou. Práce budou probíhat za povětrnostních podmínek vhodných k provádění dané 
činnosti. Betonáž nesmí probíhat při teplotách menších než +5°C pokud nebude 
použito nemrznoucích přísad. 

5. Pracovní postup 

5.1. Záporové pažení p ředvýkopu 

Jednotlivé zápory jsou tvořeny profily IPE 300 a IPE 360. Nosníky jsou osazeny do vrtů 
o průměru 620mm. Stykování nosníků zápory je možné pouze podle schváleného 
technologického postupu. 
 Pata vrtů bude do úrovně výkopu vyplněna betonem C8/10. Zbývající část vrtu 
bude vyplněna sypkým materiálem charakteru štěrku frakce 0-32mm, stabilizovaným 
cementem (50kg/m3). 
 Všechny zápory budou propojeny táhlem Ø R25 přivařeným na každou záporu, 
a to ve dvou úrovních: 

• 1. úroveň – 0,5m od koruny zápory 
• 2. úroveň – na kótě cca 191,60m n. m. 

Dřevěné pažiny tl. 80mm z jehličnatého řeziva jakosti II. budou ukládány ihned 
po vytěžení záběru o výšce max. 1,5m. Prostor mezi pažinami a odtěženou zeminou 
bude bez prodlení dokonale vyplněn materiálem charakteru štěrku frakce 0-32mm, 
stabilizovaným cementem (50kg/m3) nebo hubeným betonem B5. 
 V místě kotev bude k aktivaci pažení použit hubený beton B5 ±0,5m od hlavy 
kotvy. 

V místech, kde budou ověřeny nevrtatelné polohy betonů, se počítá 
s maloprůměrovým vrtáním (Ø 250mm). Vrty budou vystrojeny mikrozáporami z profilů 
HEB 160 v osové vzdálenosti ≤1,5m. Přesná poloha mikrozápor bude určena 
projektantem pažení. 

 
Tolerance osazení zápor: 

• Půdorysné tolerance +50/-100mm (+ …do jámy) 
• Odchylka od svislice ±1% 
• Odchylka natočení stojiny ±10° 
• Výškové osazení +50/-50mm 

5.2. Kotvení záporové st ěny 

Výšková poloha, sklon a délka kotev záporového pažení budou upraveny s ohledem na 
předanou polohu inženýrských sítí, především stávající kanalizace vedené pod ulicemi 
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Spálená, Purkyňova, Vladislavova a Charvátova a dále na polohu suterénů sousedních 
domů. 
 Půdorysnou a výškovou polohu kanalizace v zájmovém území je nutno ověřit 
před zahájením prací zaměřením skutečné polohy a hloubky revizních šachet. 
Současně bude nutné ověřit polohu všech domovních přípojek sousedních domů 
v úsecích, kde vzhledem k dispozičním poměrům jsou dočasné kotvy záporového 
pažení vedeny nad kanalizací. Na základě předaných podkladů od zaměřovací firmy 
projektant provede korekci sklonů a odklonů kotev zápor. 
 Je navrženo zakotvení pažení v 1 úrovni pomocí dočasných pramencových 
kotev 3x LpØ15,7mm (1570/1770MPa). Zálivka a vysokotlaká injektáž kotev je 
cementovou zálivkou c:v = 2,2:1 (cement CEM II/B-S 32,5 R, objemová hmotnost 
1,87kg/l). 
 Kuželky kotev musí být zajištěny proti uvolnění při otřesech od dopravy. U 
zápor jsou převázky navrženy z profilů 2xIPE 300 a budou umístěny mezi profily zápor 
tak, aby nepřesahovaly líc pažení. U suterénu OD TESCO budou zápory staticky 
zajištěny ocelovým rámem z profilů 2xIPE 360 v koruně pažení. 
 Pro kořeny kotev ve vrstvách štěrkovitých sedimentů se předpokládá injekční 
tlak 2,5MPa a spotřeba injekční směsi v 1. fázi 25 l/etáž, v 2. fázi 10 l/etáž. Před 
zahájením prací vypracuje dodavatel kotvení technologický předpis injektáže a bude 
průběžně konzultovat dosažené parametry injektáže s projektantem. 
 Nejdříve za 7 dní po ukončení injektáže je možno kotvy vyzkoušet a zakotvit na 
hodnoty stanovené projektem. Pro injektáž kořene kotev je možné použití cementu 
CEM I 42,5 s ohledem ke zkrácení technologických lhůt napínání kotev. Použití 
urychlujících přísad je možné pouze na základě schválené receptury a technologického 
postupu vypracovaného laboratoří dodavatele. 
 Napínání a zkoušení kotev bude provedeno v souladu s ČSN EN 1537 – 
Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy. 
 Kotvy záporového pažení budou deaktivovány po provedení zpětného 
hutněného zásypu prostoru mezi spodní stavbou a pažením do úrovně povrchu 
pracovní roviny příslušné kotevní úrovně v daném úseku. 

5.3. Převrtaná pilotová st ěna 

5.3.1. Vrtání pilot 
K zajištění stability výkopu pro podzemní podlaží objektu je navržena pilotová stěna 
z pilot Ø880/780mm (pažený/nepažený úsek). Délky pilot jsou 14-17m. Ve vrchní části 
jsou piloty převrtané v osové vzdálenosti cca 750mm, aby byla zajištěna vodotěsnost 
v místech zvodněné štěrkové terasy. 
 Vzhledem k zastižené geologii budou vrty paženy výhradně pomocí ocelových 
dvouplášťových pažnic. Pažnice musí mít vždy hladký vnitřní povrch a nesmí být 
zdeformované. Při vrtání ve vrstvách zvodnělých písků a štěrků musí mít pažnice vždy 
dostatečný předstih před vrtným nářadím, aby nedocházelo k provalení dna vrtu. 
 Primární (nevyztužené) piloty musí být dovrtány na kótu stanovenou projektem, 
a to bezpodmínečně pod ochranou pažnice (je nutné dodržet Ø880mm). Zároveň musí 
být splněna podmínka, že budou vetknuty do vrstev zvětralých břidlic (tř. R5/4) v délce 
min. 1,5m. 
 Sekundární (vyztužené) piloty musí být zapaženy do úrovně stanovené 
projektem (je nutné dodržet Ø880mm). Zároveň musí být splněna podmínka vetknutí 
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pažnic do vrstev zvětralých břidlic (tř. R5/4) v délce min. 1,5m Dále je možné 
pokračovat ve vrtání bez pažení (Ø780mm) na kótu stanovenou projektem. 
 Pro dosažení navržených délek pilot je nezbytné použití vysoce kvalitních 
skalních šneků. V místech výskytu skaleckých křemenců (tř. R3/2) je nutno počítat 
s možností jádrování nebo předvrtání maloprůměrem. 
 Při zahájení vrtání pilot je proto nutná přítomnost geologa, který zdokumentuje 
zastižený geologický profil a bude případné anomálie konzultovat s projektantem 
založení. Pro provádění pilot je závazná ČSN EN 1536 – Provádění speciálních 
geotechnických prací – Vrtané piloty. 
 

5.3.2. Beton pilot 
Piloty budou betonovány pomocí sypákových rour sahajících až na dno vrtu. V souladu 
s ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1536 byl navržen beton: 

• Primární (nevyztužené) piloty – C16/20, konzistence S4 
• Sekundární (vyztužené) piloty – C25/30 XA1, konzistence S4 

K výrobě betonu bude užit portlandský směsný cement CEM II/B-S 32,5 v dávkování 
min. 375kg/m3. 

Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu platí odpovídající 
kapitoly ČSN EN 206-1. 

 
5.3.3. Výztuž pilot 

Výztuž pilot je svařovanými armokoši z oceli 10 505 (R). Svislá nosná výztuž pilot je 
z profilů R20, smyková výztuž je tvořena spirálou z profilů R8. 
 Centrického osazení armokošů a zajištění krytí bude dosaženo pomocí 
distančníků z betonových, lépe však plastových koleček, které budou osazeny v počtu 
4ks na etáž. Předpokládá se, že všechny armokoše budou vyrobeny a osazeny 
v celku. 
 

5.3.4. Kotvení pilotové stěny 
Je navrženo zakotvení pilotové stěny ve 3-4 úrovních pomocí dočasných 
pramencových kotev 4-6x LpØ15,7mm (1 570/1 770MPa). Zálivka a vysokotlaká 
injektáž kotev je cementovou zálivkou c:v = 2,2:1 (cement CEM II/B-S 32,5 R, 
objemová hmotnost 1,87kg/l). Kuželky kotev musí být zajištěny proti uvolnění při 
otřesech od dopravy. 

První kotevní úroveň tvoří železobetonový věnec v hlavě pilot, ve kterém jsou 
osazeny typové průchodky (kotvy 4x LpØ15,7mm). 

Druhá až čtvrtá kotevní úroveň je tvořena převážně ocelovými převážkami. 
Převázky musí být umístěny tak, aby nepřesahovaly líc stříkaného betonu. Vrty přes 
pilotovou stěnu budou prováděny výhradně panicovou korunkou Ø < 160mm. 

Pro kořeny kotev ve vrstvách štěrkovitých sedimentů se předpokládá injekční 
tlak 2,5MPa a spotřeba injekční směsí v 1. fázi 25 l/etáž, v 2. fázi 10 l/etáž. 

Pro kořeny kotev ve vrstvách zvětralých břidlic se předpokládá injekční tlak 
2,5MPa a spotřeba injekční směsí v 1. fázi 10 l/etáž, v 2. fázi 5 l/etáž. 

 Pro kořeny kotev ve vrstvách slabě navětralých až zdravých břidlic (křemenců) 
se předpokládá injekční tlak 2,5MPa a spotřeba injekční směsí v 1. fázi 0-5 l/etáž. 

Před zahájením prací vypracuje dodavatel kotvení technologický předpis 
injektáže a bude průběžně konzultovat dosažené parametry injektáže s projektantem. 
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Hlavy kotev je nutné nevodivě oddělit od kotevních desek. Nejdříve za 7 dní po 
ukončení injektáže je možno kotvy vyzkoušet a zakotvit na hodnoty stanovené 
projektem. Pro injektáž kořene kotev je možné použít cement CEM I 42,5 s ohledem na 
zkrácení technologických lhůt napínání kotev. Použití urychlujících přísad je možné 
pouze na základě schválené receptury a technologického postupu vypracovaného 
laboratoří dodavatele. 

Napínání a zkoušení kotev bude provedeno v souladu s ČSN EN 1537 – 
Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy. 

Vrty přes pilotovou stěnu budou po napnutí kotev zainjektovány cementovou 
zálivkou. 

 
Tolerance pilot: 

• Odchylka osy vrtu v hlavě 50mm 
• Odchylka osy vrtu od svislice 0,5 % 
• Odchylka v rozmístění nosných prutů 50mm 
• Odchylka ve výškovém osazení výztuže ±40mm 
• Odchylka úrovně čistého betonu ±20mm 

5.4. Trysková injektáž (TI) 

S tryskovou injektáží (TI) se počítá při podchycení stávajícího objektu OD TESCO a při 
napojení pažicích stěn u eskalátoru metra. Projekt a parametry TI budou součástí 
2. etapy Pažení stavební jámy. 

5.5. Věnec pilotové st ěny 

Půdorysná poloha věnce je vztažena na vytyčovací osu ≡ teoretická osa pilotové stěny. 
 K zajištění statické stability pažicí konstrukce je v koruně pilot navržen 
železobetonový věnec o rozměrech 1150x500mm z betonu C25/30 XF3 a oceli 
10 505 (R). Věnec je rozdělen na dilatační celky dlouhé cca 20m. Jednotlivé dilatační 
celky jsou nevodivě propojeny kluznými trny. 

5.6. Ostění ze st říkaného betonu 

Ostění pilotové stěny je tvořeno stříkaným betonem C20/25 tl. 110-200mm, 
vyztuženým 2x sítí KARI 100/6. Propojení s pilotami je svorníky Ø R12 vylepenými do 
vrtů ve svislé vzdálenosti 0,50-0,75m. 

Odvodnění rubu pažení bude perforovanou flexibilní hadicí Ø80mm obalenou 
geotextílií. Při užití mokré metody stříkání betonu doporučuji obalenou drenáž ještě 
překrýt pásem geotextílie š = 300mm. Předpokládaná vzdálenost drenáží je cca 1,5m, 
v případě soustředných výronů vody je nutné rozteč drenáží zmenšit. 

5.7. Ochrana proti ú činkům bludných proud ů 

Konstrukce pilotové pažicí stěny bude využita jako trvalá zemnicí soustava celého 
objektu. Na ochranu proti bludným proudům se provede kombinace primární ochrany a 
konstrukčních opatření. Konstrukční opatření spočívá v elektricky vodivém propojení 
veškeré betonářské výztuže pilot a převázky v hlavě pilot provařením výztuže 
s následným vyvedením na povrch konstrukce a instalací měřicích bodů. 
 Všechny svislé pruty armokoše pilot je nutno přivařit k montážním kruhům 
z oceli svarem tl. min. 6mm. Na min. 3ks prutů kotevní výztuže z každé piloty se přivaří 
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vodič Ø10mm. Jeden konec tohoto vodiče se přivaří ke každému prutu horní podélné 
výztuže převázky a současně k hornímu podélnému vodiči v převázce. Druhý konec 
tohoto vodiče se přivaří ke každému prutu dolní podélné výztuže převázky a současně 
k dolnímu podélnému vodiči v převázce. 
 Na horní a dolní podélný vodič Ø10mm se vodivě přivaří všechny vodiče z pilot. 
Na obou koncích každého dilatačního dílu se veškerá podélná výztuž převázky vodivě 
propojí vodičem, který se přivaří k oběma podélným vodičům v převázce. 
 Oba konce těchto podélných vodičů se přivaří k vývodům nerezové desky 
měřicího vývodu na každém konci dilatačního celku. 
 

Profil výztuže [mm] Ší řka svaru [mm] Délka svaru [mm] 
8-10 3 60 

12-18 4 60 
20-32 6 100 

5.8. Sledování deformací okolní zástavby 

Před zahájením prací je nutné podrobně zdokumentovat skutečný aktuální stav 
sousedních objektů a inženýrských sítí vedených v blízkosti staveniště a osadit na ně 
měřické pozorovací body a kontrolní sádrové terčíky. 
 Dále bude nutné zaměření pozorovacích bodů, tj. zjištění klidového stavu jako 
výchozího podkladu pro další průběžné měření během prací speciálního zakládání, 
výkopu stavební jámy a realizace spodní stavby. Případné deformace sousedních 
objektů během prací tak mohou být sledovány a průběžně vyhodnocovány. Způsob 
kontrolního měření, druh, počet a poloha měřických bodů a kontrolních terčíků by měly 
být určeny v samostatné dokumentaci. 

5.9. Sledování deformací pažicí konstrukce 

Sledování deformací opěrné pilotové stěny bude v profilech pažicí konstrukce. 
V každém měřeném profilu budou osazeny měřičské body ve třech úrovních. Body 
1. úrovně budou osazeny na líc věnce, body 2. a 3. úrovně budou osazeny na líc 
stříkaného betonu ve finální úpravě. 
 U všech bodů budou měřeny svislé a vodorovné deformace. Přesnost měření 
bude u svislých deformací ≤ 0,5mm, u vodorovných ≤ 1,0mm. 

• První měření bude provedeno v prvním měřeném termínu po osazení bodu. 
• Měření budou prováděna pravidelně v intervalu 1x za 7 dní vždy ve stejném 

čase. Měření budou prováděna po celou dobu výstavby podzemní části objektu 
a budou ukončena postupně při překrytí bodu obvodovou stěnou suterénu. 

• Bylo by vhodné časově koordinovat měření deformací pažení a měření 
deformací okolní zástavby. 
Při dosažení níže uvedených hodnot deformací bude ihned kontaktován statik, 

který rozhodne o dalším postupu. Uvedená hodnota nepředstavuje pro pažicí 
konstrukci žádnou kritickou mez, jedná se o varovný signál, při kterém je třeba se 
zajímat o příčiny deformací. 
 
Horizontální deformace: 

• Rozdíl mezi následujícími pravidelnými měřeními ≥ 6mm 
• Celková deformace     ≥ 18mm 
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Vertikální deformace: 
• Rozdíl mezi následujícími pravidelnými měřeními ≥ 3mm 
• Celková deformace     ≥ 8mm 

5.10. Sledování hladiny podzemní vody 

Ke sledování hladiny podzemní vody vně stavební jámy bude v 1. etapě Pažení 
stavební jámy proveden vrt v místě zápor Z3-Z4. Vrt bude vystrojen perforovanou PVC 
trubkou o průměru cca 120mm a obsypán frakcí 4-8mm. 
 Nasazení vrtu bude ze stávajícího terénu, délka vystrojení vrtu bude cca 15m. 
Měření kóty úrovně hladiny podzemní vody (HPV) bude prováděno standardními 
geologickými metodami. 
 Měření bude zahájeno po zřízení vrtu. Interval měření bude 1x za 14 dní. 
Měření budou prováděna po celou dobu výstavby objektu. V případě vyhlášení 
povodňových stavů na Vltavě budou měření prováděna každé 3 dny. 
 Při změření kóty HPV ≥ 186,5m n. m. bude kontaktován statik stavební jámy, 
který rozhodne o dalším postupu. Celá pažicí konstrukce bude dimenzována na HPV – 
stavební stádia (185,5m n. m.) a konečný výkop (187,5m n. m.). 

6. Personální obsazení 
Všichni pracovníci mají požadovanou kvalifikaci pro provádění betonářských a 
armovacích prací, kterou mohou doložit certifikátem, pro daný pracovní úkon. Obsluha 
zvedacího zařízení se prokáže platným průkazem k obsluze. Obsluha vrtné soupravy 
se prokáže platným průkazem k obsluze. Všichni pracovníci jsou seznámeni s 
bezpečnostními předpisy práce na pracovišti, ochranou životního prostředí a jsou 
zdravotně způsobilí vykonávat dané práce. Hlavní zodpovědnost při pažení stavební 
jámy má mistr. 

7. Stroje, ná řadí a pracovní pom ůcky 

7.1. Stroje 

• 2x Vrtná souprava Bauer BG 15H 
• Smykový nakladač LOCUST L1203 
• Mobilní jeřáb TEREX AC 60/3 

7.2. Pomůcky BOZP 

Ochranné brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv s ocelovou špičkou, přilba a 
reflexní vesta. Svařovací štít pro práci se svařovacím agregátem. 

8. Jakost a kontrola kvality 

8.1. Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace, vytýčení stávajících inženýrských sítí a přípojek dle 
PD a dle zaměření geodetem. Všichni pracovníci musí být proškoleni o prováděných 
činnostech, musí disponovat platnými průkazy (strojní, profesní, vazačský, svářečský) 
a musí být seznámeni s riziky při práci a s BOZP. Budou vybaveni ochrannými 
pracovními pomůckami. 
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Použitý materiál musí vyhovovat příslušnému materiálovému listu nebo zvlášť 
sjednaným podmínkám. Ocel musí odpovídat dodacímu listu a PD. Základní materiál 
musí odpovídat příslušným technickým dodacím podmínkám a rozměrovým normám 
hutních výrobků. Beton musí taktéž odpovídat dodacímu listu, kontrolujeme čas výroby, 
čas dodání, konzistenci betonu, atest betonárky. 
 Zkontrolujeme pracovní prostor, zda je způsobilý a dostatečně připravený pro 
dané činnosti. Kontrola strojů a nářadí určeného pro použití při činnostech. 

8.2. Meziopera ční kontrola 

Musíme dbát na dodržení předepsaného postupu prací. Kontrolujeme průběh zemních 
prací, rovinnost a dosaženou výšku pilotovací úrovně. Kontrola vytýčení pilot, pažení, 
pažnic, jejich množství a rozměry. Podmínky pro práci vrtné soupravy, tzn. Kontrola 
dna výkopové jámy, odvodnění výkopu. 
 Kontrola samotného provádění vrtů, svislost a odchylky. 

8.3. Výstupní kontrola 
Po dokončení všech prací se uskuteční prověrka dokončenosti.  
 Kontroluje se osazení výztuže, provedení armokoše, jeho svislost a polohu. Při 
betonáži kontrolujeme teplotu okolního vzduchu, která musí být v rozmezí 5-25° C. 
Kontrolujeme kvalitu betonu, dle dodacího listu z betonárky, atesty, konzistenci, dobu 
transportu. Důležité je ošetřovat mladý beton dle klimatických podmínek (zvlhčování, 
ochlazování apod.). 
 Provedou se kontroly provedených pilot, výškové a směrové odchylky 
skutečného provedení oproti projektu. Zatěžovací zkoušky statické a dynamické. O 
provedení kontroly se udělá zápis do SD. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve smyslu 
prováděcího předpisu NV č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o technologicky náročnou stavbu, je třeba, aby 
veškeré práce prováděli kvalifikovaní pracovníci pod vedením zkušených odborníků. 
Kvalita materiálů a předepsané postupy prací musí být přesně dodržovány. Na 
rozhodující práce musí být vypracovány technologické postupy. Při všech pracích je 
třeba dbát na dodržování příslušných bezpečnostních předpisů: 

• Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty musí být 
označeny bezpečnostními tabulkami 

• Minimální šíře komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75m, při 
obousměrném provozu 1,5m 

• Všechny otvory a jámy musí být zakryty nebo ohrazeny – výjimku tvoří pouze 
jámy a otvory, na kterých se pracuje 

• Rozmístění a skladování materiálu musí odpovídat únosnosti komunikace a 
používané mechanizaci 

• Stroje pro zemní práci – obsluha musí být držitelem průkazu o stanovené 
kvalifikaci (strojní průkaz, jeřábnický průkaz, pro vázání břemen – vazačský 
průkaz) 
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• Svařování – při svařování elektrickým obloukem je nepřípustné používat 
improvizované přívody proudu, za deště, husté mlhy, sněžení a silného větru je 
zakázáno 

• Při sváření, řezání technickými plyny musí být zajištěny hadice proti 
mechanickému poškození a padajícím žhavým rozstřikem 

10. Ekologie – vliv na životní prost ředí 
Odpady se budou na pracovišti třídit. Ostatní vzniklé odpady budou likvidovány 
smluvním partnerem na základě smluv o likvidaci, dle programu odpadového 
hospodářství s kódem odpadu a identifikací smluvního likvidátora s licencí k této 
činnosti. 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• ČSN 83 8030 – Skladování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a 

výstavbu skládek, 05/2002 
 

Katalog odpad ů

Kód Název Kategorie

11 01 13 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOV Ů A PLASTŮ
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O
12 01 02 Úlet železných kovů O
12 01 13 Odpady ze svařování O

12 01 20 N
ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROM Ě JEDLÝCH OLEJŮ)
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N

STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 01 Beton O
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N

20 03 01 Směsný komunální odpad O

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH 
MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOV Ů

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné 
látky

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIV NOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ 
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
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1. Identifika ční údaje stavby 

Investor 

• Czech Property Investments a.s. 
Václavské nám. 1601/47 
110 00 Praha 1 

Projektant 

• doc. Ing. arch. Jakub Cígler 
Cigler Marani Architects, a.s. 
Moulíkova 3286/1b 
150 00 Praha 5  

Dodavatel 

• Metrostav a.s. 
Koželužská 2;450/4 
180 00 Praha 8 

Stavba 

• Administrativně-obchodně-bytové centrum QUADRIO 
• Kraj: Středočeský 
• Okres: Praha 
• Místo: Národní třída, Praha 1 
• Katastrální území: Nové Město [727181] 
• Účel: Administrativně-obchodně-bytový komplex 

Kapacita stavby 

• Plocha pozemku 6 208m2 (dle údajů KN) 
• Obestavěný prostor celkem 215 000m3 
• Hrubá podlažní plocha celkem 52 000m2 
• Hrubá nadzemní podlažní plocha 27 800m2 
• Zastavěná plocha (v přízemí) 4 110m2 
• Počet bytových jednotek 18 (9 do 100m2, 9 nad 100m2) 
• Plocha kanceláří 19 500m2 
• Plocha obchodů a restaurací 11 500m2 
• Počet parkovacích stání 250 stání 
 

Centrum Quadrio je multifunkční objekt. Tvoří jej šest nadzemních částí A až F se 
společným podzemím, tvořeným čtyřmi suterény. První a druhý suterén, přízemí a 
první patro slouží jako obchodní plochy a pasáže, v dalších nadzemních podlažích jsou 
kanceláře. Objekt D je bytový. Ve společných suterénech je výstup a část technologie 
Metra, parkovací stání pro osobní automobily, zásobování a technické zázemí objektů. 
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2. Kontrolní a zkušební plán 
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3. Popis jednotlivých kontrol 
 
Vysvětlivky (zkratky): 
TDI – technický dozor investora 
SD – stavební deník 
PD – projektová dokumentace 
TP – technologický předpis 

Vstupní kontrola 

Bod č. 1: Projektová dokumentace 
• Úplnost a rozsah projektové dokumentace (dokumentace je odsouhlasena 

investorem), 
• platnost PD je označena ve výkresech, 
• nejasnosti vzniklé během provádění prací budou konzultovány s odpovědným 

projektantem, 
• výsledek kontroly je zaznamenán do stavebního deníku. 

 
Bod č. 2: Vytýčení stávajících inženýrských sítí a přípojek 

• Kontrola vytýčení sítí a přípojek dle PD a dle zaměření geodetem, 
• vyznačení sprejem. 

 
Bod č. 3: Kontrola pracovníků 

• Kontrola svářečských průkazů a zkoušek pracovníků, 
• strojních průkazů obsluhy strojů, 
• vazačských průkazů, 
• proškolení pracovníků o provádění činností, seznámení s riziky a BOZP. 

 
Bod č. 4: Kontrola materiálu – ocel, beton 

• Kontrola dodaného materiálu dle dodacích listů, atesty, certifikáty, množství, 
rozměry, označení a soulad s PD, 

• kontrola skladování materiálu v souladu s podmínkami dodavatelů a výrobců, 
• u betonu kontrola času výroby, času dodání, specifikace, konzistence, množství 

a atest betonárky, 
• zkouška konzistence betonu sednutím kužele. 

 
Stupeň konzistence a sednutí kužele 
S1 10-40mm 
S2 50-90mm 
S3 100-150mm 
S4 160-210mm 
S5 >220mm 
 
Bod č. 5: Kontrola strojů 

• Kontrola funkčnosti strojů, jejich pravidelných servisních prohlídek, případných 
poškození. 
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Meziopera ční kontrola 

Bod č. 6: Kontrola zemních prací 
• Kontrolujeme dosaženou výšku a rovinnost pilotovací úrovně a její začištění. 

 
Bod č. 7: Kontrola vytyčení pilot 

• Kontrolujeme vytyčení středů pilot, kde od PD je přípustná odchylka 20mm 
v úrovni hlav pilot. 

 
Bod č. 8: Kontrola pažení 

• Dodané množství pažnic, rozměry, čistotu, nepoškozenost a soulad mezi 
dodacím a objednacím listem, 

• kontrola bentonitové suspenze, její množství, parametry, objemovou hmotnost, 
obsah písku a viskozitu, 

• zápis do stavebního deníku. 
 
Bod č. 9: Kontrola dna výkopové jámy 

• Kontrola podmínek pojezdu vrtné soupravy, zhutnění pilotovací roviny, 
provedení tlakové zkoušky, 

• odvodnění výkopu drenážemi nebo čerpadly po dobu zemních prací. 
 
Bod č. 10: Kontrola provádění vrtů 

• kontrolujeme svislost vrtacího zařízení, čistotu dna, vznik kavern,  
• odchylka osy vrtu max. 5 % nejmenší délky vrtu, nejvýše však 100mm. 

 
Při vrtání a hloubení – odchylka osy vrtu od projektovaného středu piloty při průměru 
piloty: 

• do 1m – 100mm, 
• do 1,5m – 0,1*D, 
• přes 1,5m – max. 150mm, 
• dovolená mezní odchylka osy od svislice je 2 % z délky vrtu, 
• hloubka vrtu max. -100mm, 
• dovolená mezní odchylka průměru vrtu max. -20mm oproti projektovanému 

průměru. 
 
Výztuž 

• odchylky v rozmístění nosných prutů a rozdělovací výztuže armokoše nebo v 
půdorysném umístění zápory ±30mm, 

• rozdíly v délkách přesahů na stycích jednotlivých nosných prutů max. 
1∅výztuže, 

• výšková odchylka armokoše při osazení v úrovni terénu -50mm, pod terénem - 
80mm. 

 
Při betonáži 

• úroveň čistého zatvrdlého betonu v úrovni terénu -20mm. 
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Výstupní kontrola 

Bod č. 11: Kontrola osazení výztuže 
• Svislost armokoše, jeho správné osazení do vrtu a jeho polohu, 
• odchylka ve vodorovném směru ±30mm, 
• zápis do stavebního deníku. 

 
Bod č. 12: Kontrola betonáže 

• Betonování musí započít nejpozději do 8 hodin od provedení vrtu, 
• kontrolujeme klimatických podmínek při betonáži, 
• kontrola betonu, doba transportu, konzistence, specifikace, množství, 
• soulad objednacího listu s dodacím, 
• ošetřování mladého betonu – zvlhčování, ochlazování, 
• provede se zápis do stavebního deníku. 

 
Bod č. 13: Kontrola provedení pilot 

• Výškové i směrové odchylky skutečného provedení oproti PD, 
• výztuž vyčnívá z piloty na kotevní délku dle PD, 
• kontrola začištění hlavy piloty a pevnost betonu, 
• zatěžovací zkoušky. 
 

Po dokončení pilot (14 dní) se provede test integrity na hlavě každé piloty (Pile integrity 
test). Jedná se o nedestruktivní metodu zjišťování kvality provedených pilot. Je 
založena na principu dynamické odezvy piloty na úder na hlavu piloty. Kmitání je 
snímáno speciálním snímačem a signál je zpracován počítačem a zobrazen na 
obrazovce jako funkce rychlosti a času. Metoda zjišťuje změny tvaru dříku, nespojitosti 
betonu a hloubku piloty. Výsledkem může být i grafické vyjádření snímaných parametrů 
 
Podmínky pro zkoušky integrity: 

• hlava piloty je přístupná a volná, 
• beton piloty je starší než 10 dnů, 
• povrch hlavy je čistý, rovný, a suchý s vybroušenými ploškami pro osazení 

snímače, 
• je nutno znát přibližnou délku piloty a geologické poměry. 

 
Při zjištěném defektu piloty podzhotovitel tuto skutečnost okamžitě zapíše do SD a 
oznámí TDI. Zpráva o měření bude doložena v dokladové části při předání díla. 
 
Geodetické zaměření 
Po provedení pilot se provede polohopisné a výškopisné zaměření os všech pilot. 
Zaměření provede geodet s patřičným oprávněním. Maximální polohová odchylka u 
svislé piloty je v úrovni pracovní plošiny:  

• max. 0,10m pro piloty s D ≤ 1,0m, 
• max. 0,1*Dm pro piloty s D > 1,0m. 
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1. Úvod 
Tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi řeší administrativně-
obchodně-bytový komplex, centrum Quadrio na Národní třídě v Praze. Tento dokument 
obsahuje údaje, informace a postupy zpracované pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce při realizaci stavby. 

Plán BOZP je zpracován na základě požadavků zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a v souladu s požadavky NV 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

2. Identifika ční údaje stavby 

Investor 

• Czech Property Investments a.s. 
Václavské nám. 1601/47 
110 00 Praha 1 

Projektant 

• doc. Ing. arch. Jakub Cígler 
Cigler Marani Architects, a.s. 
Moulíkova 3286/1b 
150 00 Praha 5  

Dodavatel 

• Metrostav a.s. 
Koželužská 2;450/4 
180 00 Praha 8 

Stavba 

• Administrativně-obchodně-bytové centrum QUADRIO 
• Kraj: Středočeský 
• Okres: Praha 
• Místo: Národní třída, Praha 1 
• Katastrální území: Nové Město [727181] 
• Účel: Administrativně-obchodně-bytový komplex 



   232 

3. Označení a zabezpečení stavby, podmínky 
bezpečnosti 

Staveniště bude vymezeno a oploceno, u vjezdu na staveniště bude umístěna 
informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků 
investora a zhotovitele včetně kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o 
zahájení prací. Bude vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště 
bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při 
předání staveniště. 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární 
stanice, první pomoci a policie. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí v úvahu. Tato opatření 
musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané 
ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno 
ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

Provádění hlučných prací bude pouze v pracovní dny v době mezi 8:00 – 
12:00 hod a mezi 12:30 – 17:00 hod. Ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, státní 
svátek) hlučné práce prováděny nebudou. 

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 
Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 

technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 
Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy 

bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci 
s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Při provádění 
prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. 

4. Odpov ědnosti a povinnosti na úseku BOZP 
Tento plán BOZP je závazný pro všechny účastníky výstavby a tito jsou povinni se jím 
řídit. Účastníci výstavby budou s tímto plánem seznámeni, budou informováni o rizicích 
vyskytujících se na stavbě během činností, za což přebírají zodpovědnost 
stavbyvedoucí a mistři stavby. 

Koordinátor stavby bude informován a bude mít přehled o technologických 
postupech prováděných prací. Pracovníci budou dodržovat BOZP a budou používat 
ochranné pomůcky vhodné pro danou činnost. Na toto budou dohlížet stavbyvedoucí a 
mistři. Každý pracovník bude poučen a proškolen na úseku BOZP, což ztvrdí svým 
podpisem protokolu. Budou se řídit pokyny koordinátora během realizace stavby. 
 
Zadavatel je povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora, jelikož se jedná o 
staveniště, kde působí více než jeden zhotovitel současně. Dále zadavatel povinen 
zajistit zpracování plánu BOZP a oznámit OIP zahájení prací na stavbě nejpozději 
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis bude také vyvěšen na viditelném 
místě na stavbě. Aby mohl koordinátor vykonávat svou činnost, tak od zadavatele 
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obdrží veškeré potřebné podklady a taktéž zavázat veškeré zhotovitele k součinnosti 
s koordinátorem. 
 
Koordinátor je osoba určená zadavatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby a při realizaci stavby. 

Při přípravě stavby je koordinátor povinen předat zhotoviteli informace o rizicích 
na stavbě, přehled právních předpisů. Dle §14 tohoto zákona je koordinátor 
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech stavby. Dále je povinen projektantovi a 
zhotoviteli stavby předat informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou 
mu známy. 

Při realizaci stavby je koordinátor povinen informovat zhotovitele stavby o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která na staveništi vznikla během prací. Při 
nedodržování požadavků na BOZP musí zhotovitele na toto upozornit a vyžadovat 
uplatňování těchto požadavků. Zároveň koordinátor dohlíží na dodržování 
technologických postupů, které mu byly předloženy při přípravě stavby. 

5. Bezpečnostní p ředpisy 
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějšího předpisu 
• Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 
• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
• Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných 

zařízení 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

• NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

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

• Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů, upravuje kvalifikaci obsluh stavebních 
strojů, ve znění pozdějších výnosů ministerstva stavebnictví 

• Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů 

• NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

• NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
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• NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 

• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
• NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 
• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů 
• ČSN ISO 3864-1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, 01/2013 
• Vyhláška ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 

požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 

elektrotechnice 
• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 
bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

• Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních 
• Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení) 

• Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 

• Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

• Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků 
požární ochrany 

6. Úkoly vedoucích pracovník ů a koordinace práce 

6.1. Denní kontrola 

Každý den bude vedoucími pracovníky prováděna denní kontrola, na základě jejich 
funkcí dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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Stavbyvedoucí a mistři jsou povinni provádět namátkové dechové zkoušky na 
zjištění přítomnosti alkoholu. O této zkoušce musí provést zápis do knihy kontrol BOZP 
a musí být přítomen alespoň jeden svědek. O jakýchkoli nedostatcích musí být 
proveden zápis do knihy kontrol BOZP s tím, že bude uveden termín, do kdy bude 
sjednána náprava, kdo je za dodržení nápravy zodpovědný, popř. dohlédne na 
nápravu okamžitě. 

6.2. Pracovní nasazení 

Pracovní doba i nasazení strojů a mechanismů se musí řídit povolenými hygienickými 
limity a stavebním povolením. Na tyto limity a povolení jsou uvedeny v kapitole číslo 
5. Bezpečnostní předpisy odkazy na platné zákony a vyhlášky. 
 Součástí stavebního deníku bude evidence pracovníků od každého zhotovitele, 
který každý den před nástupem na stavbu tuto evidenci předloží stavbyvedoucímu 
nebo jiné pověřené osobě. 

6.3. Zápisy z kontrolních dn ů 

Dodržování podmínek a plánu BOZP dohlíží koordinátor stavby, který rovněž provádí 
zápisy do stavebního deníku hlavního zhotovitele. Sem uvádí nedostatky, včetně 
přijatých opatření k odstranění nedostatků (příp. lze zapisovat i na zvláštní protokol o 
provedených kontrolách). 

Koordinátor bude taktéž svolávat kontrolní dny k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Zápisy z kontrolních dnů budou prováděny do stavebního 
deníku, popř. do knihy kontrol BOZP. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit zástupci 
všech zhotovitelů působících na stavbě, ale i osoby koordinátorem přizvané. Se zápisy 
je koordinátor povinen seznámit každou dotčenou osobu. V případě zjištěných 
nedostatků bude uvedeno také datum, do kdy bude nedostatek odstraněn. 

7. Podmínky pro provád ění rozhodujících prací a 
činností z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 
práci 

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné 
na stavbě: 

• Montážní práce 
• Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
• Manipulace s materiály 
• Svářečské práce a nahřívání živic 

7.1. Montážní práce 

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných 
stavebních a technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled 
montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení 
přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení 
dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží, postačuje stanovení 
pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
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Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků 
dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací 
prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem. 
 

Riziko 

• Vertikální přesun břemen jeřábem, montážní práce – pád břemene, poranění nebo 
usmrcení osob, poničení materiálu 

 
Opatření 

• Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou odpovědnou za jejich provádění 

• Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu 

• Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení 

• Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce 

• Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně 

• Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce 

• Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců 

• Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, 
přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení 

• Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění 

• Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu 

• Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci 

• Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny 

7.2. Práce ve výškách 

Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je 
ohrožen pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Zajištění proti pádu se 
požaduje od výšky 1,5m a v případě, že se jedná o pracoviště nebo komunikaci nad 
vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví vždy, nezávisle na 
výšce. 

Zajištění proti pádu se provádí na stavbě podle charakteru práce. Buď 
kolektivním, nebo osobním zajištěním. Kolektivní zajištění je zabezpečeno především 
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ochranou nebo záchytnou konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, 
poklopy, záchytné lešení, záchytné sítě. Na stavbě se používá přenosné kolektivní 
zajištění. 

Ochrana proti pádu od výšky 1,5m se nevyžaduje, jes tliže: 

• pracoviště nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10° včetně od 
vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou (jednotyčové zábradlí o výšce 
minimálně 1,1m, které není určené k ochraně proti pádu osob ani předmětů ze 
zvýšené úrovně apod.) nejméně 1,5m od hrany pádu, 

• místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6m pod korunou zdi, na které se 
pracuje. 
Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádu 

pracovníků na volném okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha 
(prostor, místo práce), kde se pracuje, včetně přístupových komunikací.  
 Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy 
o 1,5m na každou stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé 
lze použít zábranu. 

Na plochách se sklonem nad 10° musí být kolektivní zajištění i podél hrany 
pádu ve směru sklonu. 

Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé 
otvory a prohlubně půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25m, 
především poklopy, zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou 
konstrukcí. 

7.2.1. Kolektivní zajišt ění 

Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, 
poklopy, záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně 
pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby 
bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána 
statickým výpočtem nebo jiným závazným podkladem. 
 
Konstrukce pro práci ve výškách (lešení) 
Základní konstrukční požadavky na lešení: 

• konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována, 
• musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný 

proti lokálnímu i celkovému vybočení nebo proti posunutí, 
• u konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje 

vhodnou volbou rozměrů základny v poměru k výšce lešení, nebo použitím 
přídavné zátěže v dolní části lešení, 

• je-li lešeňová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo 
plachtovinou, musí být posouzena na působení větru (zhuštění systému kotvení 
u sítí na dvojnásobek), 

• podchodová výška mezi podlahami musí být nejméně 1,9m a šířka podlahy 
nejméně 60cm, 

• mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 25mm, výjimečně 60mm v 
místech svislých nosných prvků; podlahy mohou mít výstupky do 30mm, u 
nároží lešení do 50mm, 
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• nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 24mm, 
• výška zábradlí je nejméně 1,1m a výška zarážky 15cm, 
• zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi 

podlahou a přilehlou stěnou je menší než 25cm, 
• výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou; žebříky musí 

přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1m a otvory v podlaze, umožňující 
výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60cm, 

• podchodové výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1m. 
 
Montáž a demontáž lešení – základní požadavky: 

• montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou 
odborně a zdravotně způsobilí a mají platný lešenářský průkaz a platnou 
lékařskou prohlídku, 

• pro montáž, demontáž a přemisťování lešení musí být předem určen 
technologický postup, 

• při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost 
konstrukce lešení, 

• demontované části lešení se nesmí shazovat na zem, 
• pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné 

prostředky osobního zabezpečení (bezpečnostní pás, postroj apod.). 
 
Používání, provoz a prohlídky lešení: 

• provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a 
vystrojení podle dokumentace, 

• před zahájením provozu musí být lešení předáno; předání a převzetí se 
uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním 
deníku, 

• lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, 
• konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit 

funkci, pro kterou byly zřízeny, 
• lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta, tento termín 

se zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení 
vystavených účinkům okolí (vibrace). 

7.2.2. Osobní zajišt ění 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 
použít v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění. 
 
Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: 

• bezpečnostní lano, 
• bezpečnostní pás, 
• bezpečnostní postroj, 
• zkracovač lana, 
• samonavíjecí kladka, 
• bezpečnostní brzda, 
• přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství. 
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Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům právních 
předpisů, případně musí být k používání schváleny státní zkušebnou. 

Použití konkrétního osobního zajištění stanoví technologický postup popř. podle 
povahy prováděných prací odpovědný pracovník. 

Místo uchycení osobního zajištění je stanoveno v pracovním nebo 
technologickém postupu. V jednodušších případech je místo uchycení stanoveno 
odpovědným pracovníkem. 

Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití. 
Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny 

nejméně jedenkrát za dva roky, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Funkční 
zkoušku osobního zajištění je nutno vykonat po každé mimořádné události (zachycení 
pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.). 

Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před každým použitím prostředků 
osobního zajištění o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 

Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) 
stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu 
činnosti v místě ohrožení. 

Délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6m. Při použití 
bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 
1,5m, s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0m. 

Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále 
zabezpečen osobním zajištěním. 

Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) je 
povinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o 
jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup, nebo o 
situace, které nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, určí 
místo upevnění případně vhodný prostředek, osobního zajištění pracovník, který práce 
ve výškách řídí. Místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu minimálně 
statické síle 15kN. 

K osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo 
sestupu se nesmí používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se 
nejedná o použití horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky průmyslového 
lezectví a k tomu účelu vyrobených a používaných pomůcek, přípravků a prostředků. 
Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou používat pouze pracovníci mající 
horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití 
prostředků osobního zajištění. 
 

Riziko 

• Pád pracovníka z výšky – při montážních pracích na střeše, pád pracovníků z 
lešení, pád z volného okraje 
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Opatření 

• Zaměstnanci je zabráněn přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5m 
od volného okraje) 

• Zaměstnanec, který provádí práce při použití osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu, byl pro tyto činnosti vyškolen 

• Používá se osobního nebo kolektivního zajištění při montáži 
• Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich nezávadném stavu, kompletnosti a provozuschopnosti  
• Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu, 

dostatečně vysoké (1,1m) a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky 
• Osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 

pádům z výšky (pracovní polohovací systémy) 
 

 

7.2.3. Zajišt ění proti pádu p ředmětů a materiál ů 

Riziko 

• Pád předmětů, nářadí, materiálu z výšky nebo do hloubky 
 

Opatření 

• Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách 
tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
větrem během práce i po jejím ukončení. 

• Zákaz zavěšovat pracovní nářadí na části oděvu, pokud k tomu není oděv upraven 
nebo není použito vhodné výstroje (pás s upínkami apod.) 

• Zákaz přetěžování konstrukcí pro práce ve výškách 
• Hmotnost zařízení, pomůcek a nářadí včetně počtu osob nesmí přesáhnout 

povolené normové nahodilé zatížení konstrukce 
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7.2.4. Zajišt ění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 
 

Riziko 

• Ohrožení zdraví pracovníků v prostorech, nad kterými se pracuje 
 

Opatření 

• Vyloučení provozu v prostoru pod místem práce 
• Použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné 

konstrukce 
• Ohrazení dvoutyčovým zábradlím výšky min. 1,1m, s tyčemi upevněnými na 

nosných sloupcích, s dostatečnou stabilitou (pro krátkodobou práci postačí 
vymezit prostor jednotyčovým zábradlím výšky min. 1,1m) 

• Střežení prostoru odpovědným pracovníkem po celou dobu ohrožení 
• Určením ochranného pásma, vymezující ohrazením ohrožený prostor 
 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně: 

• 1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m včetně, 
• 2m při práci ve výšce nad 10m do 20m včetně, 
• 2,5m při práci ve výšce nad 20m do 30m včetně, 
• 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. 

 
Při práci na plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5m. 
Šířka pásma se vytyčuje od paty kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje 
místa práce na výšce. 

V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se 
rozšiřuje ochranné pásmo o 1,0m na všechny strany od půdorysného profilu 
dopravovaného břemene. 

U vysokých objektů (věže, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, 
vodojemy, meteorologické stožáry apod.) se vymezuje ochranné pásmo po celém 
obvodu. 

Je-li z důvodů prací ve výškách zúžena komunikace pro pěší nebo přeložena k 
vozovce, případně do ní, musí být oddělena od průjezdního profilu vozovky stabilním 
dvoutyčovým ochranným zábradlím, výšky nejméně 1,1m, zaplentovaným nebo 
obedněným proti odstřiku vody nebo bláta od dopravních prostředků. Případné 
výškové nerovnosti mezi vozovkou a komunikací pro chodce je nutno vyrovnat. 

7.2.5. Práce na st řeše 
 

Riziko 

• Pád ze střešních plášťů na volných okrajích 
• Sklouznutí z plochy střechy o sklonu nad 25° 
• Propadnutí střešní konstrukcí 
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Opatření 

• Použití ochranné, případně záchytné konstrukce, nebo osobního zajištění 
pracovníka proti pádu ze střechy po obvodu či do otvorů 

• Zajištění proti sklouznutí je použitím žebříků, upevněných v místě práce a 
v potřebných komunikacích, příp. použitím ochranné konstrukce nebo osobního 
zajištění (při sklonu střechy nad 45° musí být zároveň použito osobní zajištění 

• Zajištění proti propadnutí střešní konstrukcí u střešních plášťů, kde půdorysná 
vzdálenost mezi nosnými prvky (latě) je větší než 0,25m a není zaručeno, že jsou 
prvky bezpečné proti prolomení, se provede pomocnou konstrukcí (pracovní 
podlahy) pro rozložení zatížení 

7.2.6. Konstrukce ke zvyšování místa práce 

Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby 
pracovníci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v 
obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých prací 
(zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) práce do výšky 
1,5m, pro ostatní práce (natírání, omítání, obkládání, připevňování a spojování lehkých 
předmětů apod.) práce do výšky 2,0m nad úrovní pracovní podlahy. 
 

Riziko 

• Pád pracovníka z vyšší úrovně pracoviště 
• Pád předmětů, nářadí, materiálu z výšky 
 

Opatření 

• Zákaz používání žebříků jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení 
• Zákaz používání ke zvyšování místa práce labilních předmětů určených k jinému 

použití (vědra, sudy, radiátory apod.) 
• Viz kapitola 7.2.3. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů  

7.2.7. Předání a p řevzetí konstrukcí 

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném 
dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do 
stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 
 
Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u: 

• normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o 
výšce pracovní podlahy do 1,5m, 

• jednomístných sedaček, 
• pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště 

demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava 
nosných částí do přepravní polohy. 

7.2.8. Výstupy 

Místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích (rampy, schody, žebříky 
apod.). 
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Dočasné výstupy, jako jsou stupadla přivařená na svislý prvek, příčle upevněné 
mezi příruby válcovaného ocelového profilu apod., musí svým provedením splňovat 
bezpečnostní požadavky. 

7.2.9. Práce nad sebou 

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně-
technických důvodů nelze obejít. 

Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn 
dostatečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí 
být do ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce 
určeni. Dále viz kapitola 7.2.4. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí.  

7.2.10. Shazování p ředmětů a materiál ů 

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, 
komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že: 

• místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo 

• materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. 
Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat 

místo dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka 
strhnout z výšky. 

Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být 
učiněna ochranná opatření. 

 Dále viz kapitola 7.2.3. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů. 

7.2.11. Přerušení práce ve výškách 

Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 
přerušeny při: 

• bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, 
• větru o rychlosti nad 8m/s na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících 

nad 5m výšky práce a při použití osobního zajištění, v ostatních případech při 
větru o rychlosti nad 10,7m/s, 

• dohlednosti menší než 30m, 
• teplotě prostředí nižší než -10° C. 

7.2.12. Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých montážních pracích nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se 
mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud je v dosahu pracovníka možnost upevnění 
osobního zajištění proti pádu. 

7.2.13. Vertikální komunikace 

Žebřík může být používán jen pro krátkodobé fyzicky nenáročné práce a smí se 
používat pouze jednoduché nářadí. Při výstupu a sestupu musí být pracovník otočen 
čelem k žebříku a musí mít volné ruce k přidržení se žebříku oběma rukama. 
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Na žebříku se nesmí nosit břemeno o hmotnosti nad 15kg. 
Žebříky se z vrchu přibitými příčlemi je zakázáno používat. 
Na žebříku se nesmí používat pneumatické a vstřelovací nářadí, řetězové pily a 

podobné nebezpečné nástroje. 
Na žebříku může pracovat pouze jediný pracovník, současně se nesmí 

provádět práce nad sebou. 
Při práci na žebříku, při které se pracovník nachází výše než 5m (úroveň 

chodidel) je povinen použít osobní zajištění proti pádu. Místo uchycení musí být mimo 
žebřík. 

Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo 
podobným zajištěním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při 
práci nejméně 0,5m od horního okraje. 

Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1m. 
K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočnímu 

vychýlení, zvrácení nebo rozevření. 
Sklon jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5:1. 
Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18m, u paty žebříku ze strany 

přístupu nutno zachovat volný prostor minimálně 0,6m. 
Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět vždy před každým použitím. 
Při práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 

7.3. Manipulace s materiály 

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské 
dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci 
s materiálem. 

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v 
prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do 
výšky, horizontální dopravou atd. 

Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny, 
popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. 
 
Při ruční manipulaci s materiálem ohrožují bezpečnost pracovníků: 

• ostré hrany přepravovaného materiálu, 
• vyčnívající hřebíky, 
• pásky obalů, 
• drsný nebo nerovný povrch materiálu, 
• třísky, 
• pád břemen – chybnou manipulací 

o velkou hmotností, 
o úchopovými možnostmi, 
o nedostatečným manipulačním prostorem. 

 
Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že 
pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský 
průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. 
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Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost 
zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v 
pásmu jeho možného pádu. 

Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (s jeřábníkem) určí jednoznačný způsob 
dohodnuté signalizace. 

Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s 
materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné 
úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). 

Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení 
vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 

7.4. Svářečské práce a nah řívání živic 

7.4.1. Pracovišt ě pro sva řování 

Riziko 

• Možnost požáru nebo výbuchu 
• Úraz elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, 

pohybujícími se předměty a částmi zařízení, popálením 
• Poškození zdraví působením svařovacích aerosolů, záření a hluku 
 

Opatření 

• Používání příslušných OOPP k ochraně obličeje, zraku a ostatních částí těla 
• Před škodlivým zářením se pracovník chrání vhodnými OOPP (svářečská kukla) a 

okolí pomocí zástěn 
 
Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, kde se 
svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího 
procesu a na možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. hala, 
volné prostranství). 

7.4.2. Spole čné zásady bezpe čnosti 

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých 
prostorách nejde o práce se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím. 

V případě zvýšeného a vysokého nebezpečí požáru se může svařovat nebo 
řezat plamenem pouze na písemný příkaz. 

Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě 
svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na 
pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. 

Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní 
prohlídku. 

Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v 
prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a 
přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po 
dobu nejméně 8 hodin po skončení práce. 
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7.4.3. Svařování a řezání plamenem  

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti: 
• láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup, 
• láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo 

přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v 
případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit, 

• budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou 
zástěnou, při ohřátí nad 50° C se musí chladit, 

• láhve v pojízdních dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny 
podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí 
být prováděny ve vozidle žádné další práce; připevnění hadic musí být 
provedeno svorkami určenými k tomu účelu, 

• hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním 
mastnotami, 

• hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5m, 
• hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity 

vhodné uzávěry, 
• při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy 

od sebe vzdáleny min. 3m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou 
pevnou stěnou, 

• při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily 
uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních 
ventilů, 

• po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být 
láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými 
osobami. 

7.4.4. Obloukové sva řování kov ů 

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti: 
• připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo 

náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje, 
• svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou 

svařovací svorkou, 
• svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu 

svařování, 
• elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými 

svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými), 
• držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku 

nebo izolační stojan, 
• vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné 

poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu, 
• poškozené svařovací vodiče nesmí být používány, 
• v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a 

přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče, 
• periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými 

pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem. 
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7.4.5. Práce se živicemi 

Základní bezpečnostní požadavky pro práci se živicemi: 
• dodržování stanovených technologických postupů, 
• zabezpečení nucené výměny vzduchu v uzavřených prostorech, 
• provádění prací minimálně dvěma pracovníky, 
• zabránit vniknutí vody do zásobníků, cisteren nebo jiných nádob, určených k 

uskladňování a rozehřívání živic, 
• tavné nádoby na rozehřívání živic upravit tak, aby nemohlo dojít ke styku živice 

s ohněm; nádoby zabezpečit proti převržení, 
• dodržování zákazu rozehřívání živic otevřeným ohněm přímo v obalech, 
• rozehřívání živic otevřeným ohněm ve výškách provádět jen v krytých 

topeništích s hořáky na plynná nebo tekutá paliva, 
• skladování tekutého paliva v prostorách k tomu určených a při dodržení 

vzdálenosti hořlavého materiálu od otevřeného ohně minimálně 4m, 
• přítomnost obsluhy u kotle po celou dobu rozehřívání živice otevřeným ohněm, 
• ruční svislá doprava rozehřáté živice v „asfaltových vědrech“, provádět pomocí 

kladky do výše max. 8m, s podmínkou možného sledování nádoby po celé 
dopravní dráze, 

• zabezpečit prostor, kde se provádí postřik horkou živicí, proti vstupu 
nepovolaných osob. 

8. Ochrana proti hluku a vibracím 

Při provádění stavebních a montážních prací je každý dodavatel povinen používat 
především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů 
v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na 
hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané 
období stanovené v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Rovněž je nutné dodržovat závěry a doporučení stanovené v hlukové 
studii – posouzení hluku ze stavební činnosti. 

Oplocení staveniště bude výšky 2m, toto oplocení bude neprůhledné. 
V ulici Vladislavova bude vybudována protihluková stěna výšky 4m s akusticky 

pohltivým materiálem ze strany staveniště v délce 29,5m. Umístěna byla v místě 
oplocení staveniště před domy Vladislavova 22 a 24. Ve Spálené ulici budou 
protihlukovou zábranu tvořit dva dočasné objekty ZS – buňkoviště umístěné při ulici 
Spálená v severní a jižní části staveniště. Severní objekt bude délky cca 22m, jižní cca 
12m, výška obou objektů bude cca 6m. Ve volném prostoru mezi těmito objekty bude 
vybudována protihluková stěna s akusticky pohltivým materiálem ze strany staveniště, 
výška stěny bude shodná s výškou objektů buňkoviště. 

Kompresorové jednotky budou v případě použití vybaveny protihlukovými 
kabinami (kryty) tak, aby do okolí byla vyzařována hladina akustického tlaku ne vyšší 
než 60dB. 

Na staveništi bude umístěn kontejner, ve kterém bude prováděno řezání 
(přířez) dřeva. Tento kontejner bude v prostoru staveniště dle potřeby přemísťován. 
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V případě, že nebude možno provést přířez dřeva v kontejneru, bude prostor řezání 
dřeva ohraničen mobilní zábranou s akusticky pohltivou vrstvou. 
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SMLOUVA O DÍLO 
       

číslo: 140803  
uzavřená dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších změn 
 
 

Výstavba polyfunk čního objektu QUADRIO Národní, Praha 1 
 
 

Zhotovitel:        bankovní spojení: 

 
xxx        banka:  xxx 
xxx        č. účtu: xxx 
xxx        směr. kód: xxxx 
 
Zastoupen:       tel.: xxx xxx xxx 
    xxx       
        jednatelem společnosti      
        IČO: xxxxxxxx 
        DIČ: CZxxxxxxxx 
 
zapsán v OR: Krajský soud v xxx, sp. zn. xxx 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Objednatel:       bankovní spojení:   

 
xxx        banka:        xxx 
xxx        č. účtu:       xxx  
xxx        směr. kód:   xxxx 
        
Zastoupen:       tel: xxx xxx xxx 
   xxx        fax: xxx xxx xxx 
  místopředsedou představenstva       
        IČO: xxxxxxxx 
        DIČ: CZxxxxxxxx 
 
zapsán v OR: Krajský soud v xxx, sp. zn. xxx 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“): 
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I. Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést za podmínek stanovených 
smlouvou dílo: 

 
Multifunkční objekt tvořený šesti samostatnými, vzájemně propojenými budovami. 
Jedna z nich (A) se přimyká ke stávající zástavbě (OD Tesco), se kterým se lze v 1.NP 
propojit v místě stávajícího jižního vstupu OD Tesca. Ostatní čtyři budovy (B, C, D, E) 
vymezují svojí nárožní polohou obrys území určeného k zástavbě. Šestá budova (F) je 
sevřena mezi čtveřici budov (A, B, C, E), které je o patro převyšuje a sjednocuje tuto 
skupinu do jednoho prostorově členěného celku. Meziprostor mezi budovami vytváří 
krytou ulici, městskou respektive obchodní pasáž, spojující ulice Spálenou, Charvátovu 
a Purkyňovu. Podzemní patra jsou společná pro všechny objekty (A, B, C, D, E, F), 
plocha suterénu maximálně vyplňuje plochu pozemku. V budově jsou tyto funkce: byt, 
administrativa, nákupní centrum, restaurace, vestibul metra Národní třída (provádí jiný 
dodavatel v koordinaci), podzemní parking, technické zázemí. 
 

blíže specifikované v charakteristice zakázky vydané objednatelem a v projektové 
dokumentaci zpracované objednatelem, předané zhotoviteli před uzavřením 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v předané výrobní 
dokumentaci. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se 
zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a předané dokumentace, a že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že poskytnuté doklady a dokumenty nemají vady či nedostatky. Zhotovitel 
prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. 

3. Dílo zhotovitel provede v jakosti a provedení specifikovaném smlouvou a výrobní 
dokumentací, dílo bude odpovídat právním předpisům a platným technickým 
normám, které se na dílo vztahují, byť by nebyly obecně závazné. 

4. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se příkazy objednatele.  

II. Cena díla 

1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena na 1 940 731 301,-Kč bez DPH, 
jako cena nejvýše přípustná.  

Cena bez DPH  1 940 731 301,-Kč 
DPH ve výši 21 %     407 553 573,-Kč 
Cena včetně DPH 2 348 284 874,-Kč 
 

2. Cena obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla (mimostaveništní 
dopravu, likvidaci odpadu, kompletační činnost, vedlejší náklady, náklady na další 
činnosti spojené s realizací díla apod.) a k úplnému a bezvadnému předání díla. 

3. Cenu díla je možné překročit pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu 
realizace díla ke změnám sazeb DPH. Jiné podmínky pro překročení ceny 
objednatel nepřipouští. 

4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Smluvní strany vylučují aplikaci §2611 
občanského zákoníku. 
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III. Platební podmínky 

1. Po předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli postupem 
dle čl. V. smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Splatnost faktury je 
stanovena na 30 dní od jejího doručení objednateli. 

2. Faktura musí mít náležitosti stanovené právními předpisy. Přílohou faktury musí být 
předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nesprávně vystavenou 
fakturu je objednatel oprávněn vrátit s odůvodněním ve lhůtě splatnosti zhotoviteli. 
V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce 
doručením opravené faktury objednateli. 

IV. Termín a místo pln ění 

Termín plnění je 1. 4. 2012 – 26. 10. 2014. 
Místo provádění díla jsou ulice Spálená, Charvátova a Purkyně, Praha 1, předání a 
převzetí díla proběhne zde, v místě provádění. 

V. Předání a p řevzetí díla 

1. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo předávacím protokolem, součástí 
předmětu díla a předávacího protokolu jsou doklady vyžádané objednatelem, 
zejména: 
• Prohlášení o vlastnostech použitých výrobků, materiálů ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011 a zákona 
č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

• doklady o oprávnění zúčastněných subjektů k provádění činností. 
2. Objednatel není oprávněn převzít dílo, které vykazuje i drobné vady a nedodělky. 

VI. Záruční doba 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
příslušnými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, že dílo 
bude mít smluvené, příp. obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé ke smluvenému 
účelu, po dobu 60 měsíců. Záruka za jakost začíná běžet dnem uvedení díla do 
provozu. 

2. Vady, které se v uvedeném období vyskytnou na díle, je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli, a to telefonicky nebo emailem na xxx@xxx.com 

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraňování vady díla – provést servisní zásah – 
do 7 dnů od nahlášení vady díla objednatelem. 

4. Objednatel má právo na náhradu újmy zhotovitelem, která mu vznikla v souvislosti 
s vadou díla. 

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou není možné dílo pro vady užívat. 

VII. Smluvní pokuty 

1. Za opožděné dodání díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den i započatý den prodlení. 

2. Za prodlení s odstraňováním oznámených vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 
50 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuta není nepřiměřeně vysoká vzhledem 
k předmětu a účelu této smlouvy a s ohledem na to, že opožděným dodáním díla, 
resp. vadným provedením díla, hrozí objednateli vznik vysoké škody způsobené 
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zastavením jeho výroby. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se vztahuje 
smluvní pokuta.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst vyčíslenou smluvní pokutu proti 
ceně díla, a to i v případě, že se tato pohledávka nestala v době započtení 
splatnou. 

VIII. Ostatní ujednání 

1. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo přechází na objednatele předáním díla. 
2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí podstatné změny okolností. 
3. V souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
V případě, že zhotovitel provádí dílo prostřednictvím/za pomoci subdodavatelů, 
jsou tito subdodavatelé rovněž povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoliv v budoucnu by bylo shledáno 
některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy 
tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě 
nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich 
povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této 
smlouvě. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.  
2. Jakékoliv změny nebo doplňky smlouvy musí mít formu písemného číslovaného 

dodatku. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno 

vyhotovení. 
4. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých 

skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě 
této smlouvy. 

5. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v souladu s touto smlouvou na výzvu 
druhé smluvní strany vzájemně úplnou součinnost. Toto se týká také jednání s 
technickým dozorem investora a dalšími účastníky. 

7. Případně vícepráce budou oceněny ve stejné cenové úrovni jako prováděné dílo, a 
to ve formě dodatku ke smlouvě. 

 
 
 
 
 
V Praze dne: …………………………… 
 
…………………………….     ……………………………. 
             xxx                        xxx 
     jednatel společnosti            místopředseda představenstva 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
výběrového řízení s názvem 

 

Výstavba polyfunk čního objektu QUADRIO Národní, Praha 1 
 
 

Identifikace zadavatele: 

Zadavatel:     xxx 
Sídlo:      xxx 
IČ:      xxxxxxxx  
Osoby zastupující zadavatele:  xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

Kontaktní osoba:    xxx 
Kontaktní adresa:    xxx  
Telefon:     xxx xxx xxx 
E-mail:     xxx@xxx.com 
 
Tato zakázka je zadávána v souladu s předpisem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení je veřejnou obchodní 
soutěží. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech 
uvedených v §84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Případné odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a označení 
popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná 
kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení 
požadovaných parametrů projektového řešení. 
 

1. Předmět zakázky  
 
Předmětem výběrového řízení se rozumí zhotovení za smlouvou stanovených 
podmínek dílo: 
 
Multifunkční objekt tvořený šesti samostatnými, vzájemně propojenými budovami. 
Jedna z nich (A) se přimyká ke stávající zástavbě (OD Tesco), se kterým se lze v 
1. NP propojit v místě stávajícího jižního vstupu OD Tesco. Ostatní čtyři budovy (B, C, 
D, E) vymezují svojí nárožní polohou obrys území určeného k zástavbě. Šestá budova 
(F) je sevřena mezi čtveřici budov (A, B, C, E), které je o patro převyšuje a sjednocuje 
tuto skupinu do jednoho prostorově členěného celku. Meziprostor mezi budovami 
vytváří krytou ulici, městskou respektive obchodní pasáž, spojující ulice Spálenou, 
Charvátovu a Purkyňovu. Podzemní patra jsou společná pro všechny objekty (A, B, C, 
D, E, F), plocha suterénu maximálně vyplňuje plochu pozemku. V budově jsou tyto 
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funkce: byt, administrativa, nákupní centrum, restaurace, vestibul metra Národní třída 
(provádí jiný dodavatel v koordinaci), podzemní parking, technické zázemí. 
 
Předmět zakázky je celkové plnění. Dodavatel se může účastnit pouze celkového 
plnění. Dodavatel podá jednu nabídku rozdělenou na více částí podle jednotlivých 
celků díla. 
 
Celkové plnění je následující: 
Výstavba polyfunkčního objektu QUADRIO Národní, Praha 1 
Předpokládaná hodnota: 1 911 558 000,-Kč bez DPH.  
 
Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 4 – Charakteristika 
zakázky. Tato příloha slouží současně i pro ověření splnění všech požadovaných 
parametrů, proto ji vyplněnou přiloží uchazeč k nabídce. 
Místem realizace díla v rámci tohoto výběrového řízení jsou ulice Spálená, Charvátova 
a Purkyně, v Praze 1. 
 

2. Kvalifika ční předpoklady  
 
Dodavatel v rámci své nabídky prokáže níže uvedené kvalifikační předpoklady. Bez 
splnění veškerých požadovaných kvalifikačních předpokladů nebude předložená 
nabídka hodnocena. Doklady pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů 
předloží dodavatel v originálech či úředně ověřených kopiích. Čestná prohlášení 
dodavatel předloží v originálech nebo úředně ověřených kopiích podepsaných osobou, 
která je oprávněna jednat jeho jménem. 

I. Základní kvalifika ční předpoklady  

Základní kvalifikační předpoklady dodavatel prokáže čestným prohlášením 
(Příloha č. 2). 

II. Profesní kvalifika ční předpoklady  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením:  
• Platného výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 
a nebo 

• Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. 

 
Zahraniční dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů způsobem 
obvyklým v zemi svého sídla, a to v původním jazyce. Zadavatel nepožaduje překlad 
těchto dokumentů do českého jazyka. 

III. Technické kvalifika ční předpoklady  

Doloží seznam minimálně 3 dodávek obdobného rozsahu realizovaných uchazečem v 
posledních 5 letech. Tento seznam musí obsahovat obchodní název a sídlo zákazníka, 
stručný popis zakázky, dobu plnění zakázky a kontaktní osobu zákazníka, kterou 
zadavatel může v případě zájmu oslovit ve věci ověření referencí uvedených v nabídce 
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uchazeče. Tento kvalifikační předpoklad doloží uchazeč předložením čestného 
prohlášení. 
 

3. Hodnotící kritéria a zp ůsob hodnocení nabídek  
 
Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých prokáže dodavatel kvalifikaci v plném 
rozsahu, a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky. 
 
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky 
stanovená dílčími hodnotícími kritérii. 

Kritérium Váha kritéria 

Nabídková cena v Kč bez DPH 80 % 

Rychlost servisního zásahu ve dnech 20 % 

Způsob hodnocení 

Hodnocení bude provádět 6 členná hodnoticí komise. 
 
Jednotlivá kritéria budou obodována na stupnici od 0 do 100 bodů a počty bodů budou 
přiřazeny takto: 
 
Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (Nabídková cena v Kč 
bez DPH, Rychlost servisního zásahu ve dnech): 
 

nejvhodnější nabídka 
Počet bodů = ------------------------------ x 100 

hodnocená nabídka 

Nabídková cena v K č bez DPH  

Nejnižší nabídka se stává nejvhodnější nabídkou a získává 100 bodů. Další nabídky 
jsou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. 
Nabídky v EURECH se přepočítávají kurzem ČNB platnému k poslednímu dni lhůty pro 
podávání nabídek.  

Rychlost servisního zásahu ve dnech  

Uchazeč uvede rychlost servisního zásahu na místě realizace (viz kap. 1) ve dnech od 
nahlášení závady, přičemž maximální hodnota je 2 dny v souladu s obchodními 
podmínkami. Výsledná hodnota kritéria bude získána jejich zprůměrováním. Minimální 
hodnota, za níž budou ještě přidělovány body, je 10 dnů. Nejnižší nabídka se stává 
nejvhodnější nabídkou a získává 100 bodů, další nabídky jsou hodnoceny snížením 
počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.  

Celkové hodnocení  

Hodnotitelé vyhodnotí nabídky na základě této zadávací dokumentace a sečtou body 
za jednotlivá kritéria po vynásobení vahou kritéria. Celkové hodnocení je získáno 
sečtením hodnocení jednotlivých členů komise. Nejvhodnější nabídkou je ta, která 
získá nejvyšší celkový počet bodů.  
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V případě mimořádně nízké nabídkové ceny si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat 
dodavatele k jejímu vysvětlení. Jestliže vysvětlení nebude zadavatelem shledáno jako 
dostatečné či opodstatněné, nebude nabídka dodavatele hodnocena. 
 

4. Obchodní podmínky  
 
V rámci své nabídky dodavatel předloží prohlášení, že souhlasí se všemi požadavky a 
podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a nečiní k nim 
žádných výhrad (viz Příloha č. 3). Tyto podmínky jsou závazné a budou obsaženy ve 
smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem. Prohlášení musí být podepsáno osobou 
oprávněnou jednat jménem dodavatele.  
Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, které jsou pro celkové plnění 
přiloženy v příloze č. 5. 
 

5. Platební podmínky  
 
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, které jsou pro celkové plnění 
přiloženy v příloze č. 5. 
 

6. Zpracování nabídkové ceny  
 
Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč bez DPH na krycím 
listu nabídky (Příloha č. 1).  
V případě uzavření smlouvy s vítězným uchazečem bude nabídková cena stanovena 
jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit.  
 

7. Obsah a forma nabídek 
 
Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec 
požadovaného v zadávací dokumentaci. Kompletní nabídka bude předložena v 
českém jazyce v písemné formě. Podání nabídek e-mailem není možné. 
 
Zadavatel požaduje sestavení nabídky pro celkové plnění v tomto členění:  

a) Krycí list nabídky (Příloha č. 1) 
b) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha 

č. 2)  
c) Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů  
d) Dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů  
e) Návrh harmonogramu plnění dodávky  
f) Podrobné uvedení a popis vlastní nabídky zahrnující popis předmětu dodávky a 

podrobný rozpočet 
g) Prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace (Příloha č. 3)  
h) Splnění technických parametrů (vyplněná příloha č. 4) 
i) Návrh smlouvy (Příloha č. 5)  
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j) Ostatní údaje a dokumenty (uvedení dalších údajů, které mají být předmětem 
hodnocení, podrobné uvedení nabídkové ceny a jiné informace – řazení dle 
uvážení dodavatele)  

 
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce v jednom vyhotovení ve 
fyzické podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD, 
DVD. Elektronická podoba (scan) nabídky musí přesně odpovídat fyzické podobě, 
včetně všech příloh a podpisů. Podání nabídek emailem není možné. Obálka s 
nabídkou bude opatřena razítkem dodavatele, jeho adresou a zřetelně označena 
nápisem:  

„NEOTEVÍRAT 
– 

Výstavba polyfunk čního objektu QUADRIO Národní, Praha 1” 
 

8. Lhůta a místo pro podání nabídek  
 
Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit (v pracovní dny 
od 8:30 do 15:00 hod.) na adresu osoby zadavatele, tj.: xxx  
 
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení 
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 30. 8. 2011 ve 12:00 hod. 
Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídky došlé po termínu 
závěrky budou odmítnuty.  
Dodavatel je svou nabídkou vázán 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po 
skončení lhůty pro podání nabídek. Prohlášení o vázanosti nabídkou je součástí 
Přílohy č. 3. 
 

9. Další informace  
 
V případě dotazů či zájmu o bližší informace se obracejte na kontaktní osobu 
zastupující zadavatele, která je uvedena v úvodu tohoto dokumentu. 
Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

10. Závěrečná ustanovení  
 
Otevírání a hodnocení nabídek není veřejné.  
V případě bodové rovnosti při hodnocení nabídek bude za výhodnější nabídku 
považována ta s nižší cenou. 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
informace uváděné dodavatelem v nabídce. 
Zadavatel si vyhrazuje právo předložit vlastní návrh smlouvy, jednat o obsahu smlouvy 
a upřesnit její konečné znění. 
Zadavatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených pravidly pro výběr dodavatelů 
výběrové řízení zrušit. 
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet obdržené nabídky, které nebyly řádně doručeny 
v rámci lhůty pro podávání nabídek. 
Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve výběrovém řízení nese dodavatel sám. 
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně 
doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. 
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení je veřejnou obchodní soutěží. 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 
znění, bude vybraný dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Krycí list  
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  
Příloha č. 3 – Prohlášení o vázanosti obsahem nabídky a splnění požadavků 
zadavatele  
Příloha č. 4 – Charakteristika zakázky  
Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o dílo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, dne …………………….  

 
………………………………….. 

          xxx 
místopředseda představenstva  
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Závěr  

V této práci jsem měl snahu vytvořit co nejoptimálnější řešení pro realizaci stavby 
QUADRIO v Praze 1, Národní třída. Především byl kladen důraz na výběr správných 
technologií použitých při výstavbě, časové i finanční hledisko, a v neposlední řadě na 
kvalitu prováděných prací. 
 
Tato práce může být dále použita pro studijní účely. 
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