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Předmětem řešení této diplomové práce je stavebně technologický projekt přípravy a realizace 

autobusového terminálu v Benešově. Obsah celé práce pak tvoří technická zpráva, stavebně 

technologická studie hlavních technologických etap, návrh zásobování stavby pro vybrané 

technologické procesy, technická zpráva zařízení staveniště včetně výkresové části, návrh strojní 

sestavy pro vybrané technologické procesy, technologický předpis pro provádění zemních prací 

objektů SO01 a SO02, technologický předpis pro provádění základových konstrukcí objektů SO01 

a SO02, kontrolní a zkušební plán pro realizaci zemních prací, kontrolní a zkušební plán pro 

realizaci základových konstrukcí, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro 

vybrané technologické procesy, hluková studie staveniště a stavebně technologická studie 

rekonstrukce pozemních komunikací v prostoru terminálu. 

Autobusový terminál, technická zpráva, stavebně technologická studie, zásobování stavby, 

zařízení staveniště, strojní sestava, technologický předpis, zemní práce, základy, kontrolní a 

zkušební plán, plán bezpečnosti, hluková studie, rekonstrukce pozemních komunikací. 

The subject of this diploma thesis is construction project for implementation of bus terminal 

in Benešov. This thesis contains technical report, construction study of main technological stages, 

supply management for selected technological processes, technical report of site facilities 

including drawings, construction machinery and equipment for selected technological processes, 

technological specification for execution of earthworks SO01 & SO02, technological specification 

for execution of foundations SO01 & SO02, control and test plan for execution of earthworks, 

control and test plan for execution of foundations, safety and health protection plan for selected 

technological processes, construction site noise study and a construction study of reconstruction 

of roads in the terminal area. 

Bus terminal, technical report, construction study, supply management, site facilities, 

construction machinery, technological specification, earthworks, foundations, control and test 

plan, safety and health protection plan, noise study, reconstruction of roads. 
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   Bc. Tomáš Hájek 
autor práce  
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Předmětem řešení této diplomové práce je stavebně technologický projekt přípravy a realizace 

autobusového terminálu v Benešově se zaměřením na realizaci spodní stavby, tj. zemních prací a 

základů. Jedná se o poměrně rozsáhlou stavbu v centru města, která byla v projektové fázi 

z důvodu zachování maximální dopravní obslužnosti rozdělena do dvou etap, přičemž první 

etapa, kterou se tato práce zabývá, byla ještě dále rozdělena do čtyřech fází, kde realizace 

terminálu a zastřešení nástupišť, jakožto hlavních stavebních objektů SO01 a SO02, spadá až do 

závěrečné 3. a 4. fáze. Podrobněji je tato problematika rozebrána v TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. 

V této práci se tedy zaměřuji na přípravu a realizaci spodní stavby již zmíněných stavebních 

objektů SO01 a SO02, tzn. objektu terminálu a zastřešení nástupišť. Jedná se o dva prolínající se 

stavební procesy, čemuž odpovídá i struktura technologických předpisů, kde se vyskytuje značné 

množství vzájemných odkazů. Z časového hlediska je uvažováno se souběžnou realizací obou 

stavebních objektů, i přesto že podrobnější časový plán se zabývá pouze realizací hlavního 

stavebního objektu terminálu SO01. 

Cílem této práce bylo navrhnout co nejvhodnější technologické řešení výše uvedených stavebních 

procesů se zaměřením na použité technologie výroby a jejich využití z hlediska časového a 

finančního. 

Pro účely vypracování této práce bylo využito několika specializovaných softwarů, a to 

BUILDpower S od společnosti RTS, a.s., HLUK 9+ od společnosti JpSoft s.r.o., AutoCAD od 

společnosti Autodesk a CONTEC od prof. Ing. Čeňka Jarského, DrSc., FEng. 

Práce byla vypracována na základě podkladů poskytnutých společností A77 architektonický 

ateliér Brno, s.r.o. 
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    Terminál Benešov 

    Benešov, Středočeský kraj, okres Benešov, 

ulice Nádražní – Jiráskova – Žižkova, 

č.p. 390/1, 390/5 (SO01, IO01, IO16, IO18) 
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   Novostavby, trvalá stavba 

    Autobusový terminál 

  Město Benešov,  
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  ATELIÉR 99, s.r.o.,  
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D1.4a VYT   Ing. Josef Hejč 
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D2.3 Sadové úpravy  Ing. Igor Kyselka 

 02/2020 – 11/2021 

   160 000 000 Kč 
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Jedná se o novostavbu autobusového terminálu v centru města Benešov u Prahy, která se skládá 

z šesti stavebních a devatenácti inženýrských objektů. Cílem této stavby je vytvořit moderní 

dopravní uzel propojením vlakového a autobusového nádraží, zvýšit komfort a atraktivitu veřejné 

dopravy nejen cestujícím, ale i personálu. Realizace proběhne ve dvou etapách. 

 

V první etapě, která je předmětem řešení této diplomové práce (dále DP), proběhne realizace 

výpravní budovy o jednom nadzemním a jednom nadzemním podlaží, prodloužení stávajícího 

podchodu včetně napojení na výpravní budovu, zastřešení nástupišť ocelovými přístřešky, 

rekonstrukce pozemních komunikací, nového oplocení a sadových úprav. 

 

Ve druhé etapě proběhne realizace novostavby parkovacího domu a rekonstrukce nákladové 

rampy s přilehlými inženýrskými objekty. Tato etapa již není předmětem řešení této DP. 

 

Situační řešení a umístění stavby v lokalitě je podrobněji řešeno v kapitole ÚDAJE O ÚZEMÍ. 

 

 

Níže jsou uvedené základní kapacity nově navrhovaných objektů, realizovaných v rámci první 

etapy. 

 

    321 m2 

20 ks

3 ks

14 ks

3 ks

14 ks

17 kS

 

    1467 m2 

 

216 m2

51 m 

 

 

 Hrubeš 
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   07/2015 

Informace o poloze a dimenzích inženýrských sítí byly ověřeny u jednotlivých poskytovatelů a byly 

zapracovány do projektové dokumentace (dále PD) včetně podmínek pro provádění stavebních 

prací v jejich ochranném pásmu či jejich blízkosti. 

 

 Alfageodeta 

  07/2015, 06/2016 

Výškopisné a polohopisné zaměření od firmy Alfageodeta zajistilo přesné podklady pro 

zpracování projektu demolice, především pak výškové zaměření. 

 

 Balun 

  07/2015 

V rámci geotechnického průzkumu byly ověřeny podmínky pro zakládání, geologie a 

hydrogeologie oblasti. Za provozu stávajícího autobusového nádraží však nebylo možné provádět 

vrty na provozních plochách, proto se muselo pracovat zejména s daty z řady sond, které byly v 

minulosti v dané lokalitě provedeny. Jejich profily a data jsou ale pro návrh stavby více než 

dostačující. Terén posuzované plochy je nečlenitý, mírně svažitý. Hloubka hladiny podzemní vody 

je v posuzované lokalitě proměnlivá. V rámci sond byla podzemní voda zachycena v úrovni 

přibližně 358 až 359 m n.m. Hloubka hladiny podzemní vody bude závislá také na množství 

srážek. Lokalita je jako celek stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního tělesa. 

 

V rámci přípravy staveniště je nutné provést řádný hydrogeologický průzkum podle požadavků 

zpracovatele stavebně konstrukčního řešení, firmy Projektholding. 

 

 A77 Architekti 

   06/2015 

Před zahájením prací na územním řízení byly jednotlivé objekty zaměřeny v potřebné 

podrobnosti k upřesnění navrhovaných zásahů do stávající stavební struktury. Poskytnuté 

podklady podchodu byly doplněny o některé chybějící rozměry. Objekty určené k demolici, ke 

kterým investor podklady neposkytl nebo k nimž již podklady neexistují, byly geodeticky 

doměřeny a zakresleny do dokumentace. 

 

 Donaťáková 

   11/2015, 04/2016, 05/2016 

V rámci dokumentace pro územní řízení byla zpracována výchozí hluková studie a její závěry do 

této dokumentace zapracovány. Závěr výpočtů prokázal splnění hlukových limitů. 
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 Objekt terminálu 

 Zastřešení nástupiště 

 Prodloužení podchodu českých drah (ČD) do autobusového nádraží 

 Parkovací dům (řešeno v rámci II. etapy) 

 Demolice stávajících budov (řešeno v rámci I. a II. etapy) 

 Rampa slepé koleje (řešeno v rámci II. etapy) 

 

 Autobusové nádraží, komunikace a nástupiště (řešeno v rámci I. a II. etapy) 

 Zpevněné plochy včetně opěrné zídky u Agrodata, chodník 

 Terénní úpravy 

 Sadové úpravy 

 Oplocení včetně vjezdové brány a branky příchodu na perón 

 Rozvody NN 

 Přípojky NN 

 Veřejné osvětlení 

 Rozvody slaboproudu 

 Zdravotně technické instalace (ZTI) – splašková kanalizace 

 Přípojka splaškové kanalizace 

 Dešťová kanalizace 

 Přípojka dešťové kanalizace 

 Odlučovač ropných látek 

 Rozvody vody 

 Přípojka vody 

 Přípojka plynu nebude realizována 

 Přeložky inženýrských sítí (řešeno v rámci I. a II. etapy) 

 Přeložka odvodnění kolejiště včetně odlučovače ropných látek (řešeno v rámci II. etapy) 

 Odpojení metalického kabelu SŽDC od budovy skladu č.p. 299 (řešeno v rámci II. etapy) 

 

 

Obsahem této kapitoly je pouze schématický popis stavebních objektů. Detailnější popis se 

zaměřením na konstrukční a materiálové řešení je uveden v kapitole STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ 

STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP. 

 

 – Hlavní budova terminálu Benešov je určena především cestujícím, kterým poskytuje 

prostor k čekání na spoje, zajištění informací, předprodej jízdenek, možnost občerstvení a 

pracovníkům dopravní společnosti vytváří odpovídající sociální a technické zázemí. 
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 – Zastřešení nástupiště kryje nejen nástupiště, ale také komunikační trasy v terminálu a 

přímo navazuje na kryté komunikační trasy mezi centrem města a dopravním uzlem. 

 – Prodloužení podchodu spojí bezkolizním způsobem vlakové a autobusové nádraží. 

 

 – Parkovací dům o čtyřech nadzemních podlažích výrazným způsobem navyšuje kapacitu 

parkovacích míst v místě dopravního uzlu. 

 

 – Demolice stávajících přístřešků a objektů v místě stavby terminálu a podchodu, která je 

nutným předpokladem pro zahájení stavebních prací na nových objektech. 

 

 – Nákladová rampa podél tratě, která slouží pro překládání nákladu. 

 

 – Autobusové nádraží, komunikace a nástupiště přispívají k přehlednému řešení dopravní 

obslužnosti a bezkoliznímu provozu (jeden nástupní ostrůvek, přístup podchodem a výtahem 

přímo do budovy terminálu). 

 

 – Zpevněné plochy navazují na terminál a řeší dopravní obslužnost Agrodat. V rámci tohoto 

stavebního objektu je zřízena pěší i automobilová komunikace a navýšen počet parkovacích míst. 

 

 – Terénní úpravy v terminálu zajišťují hladký provoz, bezbariérový přístup, vyrovnání 

nástupu do budovy terminálu a současně zachovávají stávající výškové vazby na okolí. 

 

 – Sadové úpravy doplňuji areál terminálu zelení (stromořadí vymezující areál terminálu) a 

vymezují funkční plochy. 

 

 – Oplocení navazuje na stávající vymezení pozemků ČD. Průběh oplocení je navržen na 

základě požadavků SŽDC. 

 

 – Stávající rozvody NN v areálu Agrodat jsou zachovány a jižní část vložena do chráničky (cca 

18,0m). 

 

 – Přípojky NN jsou vedeny pro areál terminálu i pro parkovací dům ze stávající přípojkové 

skříně R651/SR502 v ulici Žižkova na parcele č. 3312. 

 

 – Veřejné osvětlení v areálu terminálu bude rekonstruováno. 

 

 – Rozvody slaboproudu zajišťují zásobování terminálu elektrickou energií a komunikačními 

technologiemi. 

 

– Rozvody splaškové a dešťové kanalizace zajišťují likvidaci odpadních vod v lokalitě. 

Jsou navrženy v souladu s generelem odvodnění města Benešov. 
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 – Přípojky splaškové kanalizace zajišťují likvidaci odpadních vod z terminálu a parkovacího 

domu. 

 

 – Přípojky dešťové kanalizace zajišťují likvidaci srážkových vod. 

 

 – Odlučovač ropných látek je osazen na výstupu dešťové kanalizace z areálu terminálu a 

zachycuje případný únik ropných látek z manipulačních ploch autobusového nádraží. 

 

 – Rozvody vody slouží k zásobování přilehlých objektů v lokalitě. 

 

 – Přípojky vody zabezpečují zásobování terminálu a parkovacího domu vodou. 

 

 – Přeložky inženýrských sítí jsou navrženy na základě požadavků jejich správců, vlastníků 

pozemků a DOSS. 

 

 – Přeložka kanalizace v místech nového parkovacího domu s nově osazeným odlučovačem 

ropných látek. 

 

 – Zrušení metalického kabelu, vedoucího do objektu skladu na parcele č. 3494. 

 

 

Parcely stavby se nachází v zastavěném území města Benešov, na místě původního 

autobusového nádraží při ulici Nádražní a na pozemcích vlakového nádraží ve volném, ale 

blízkém kontaktu s centrem města. Území je vymezeno ulicemi Nádražní, Žižkovou a Jiráskovou a 

kolejištěm dráhy. Jedná se o zastavěnou část obce při místní komunikaci. 

 

 

Obr. 1 - vyznačení zájmové oblasti (1) 
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Obr. 2 - ortofotomapa s vyznačeným zájmovým územím (2) 

Území se nenachází ani v památkové rezervaci, ani v památkové zóně, ani v chráněném, ani v 

záplavovém či poddolovaném území. Některé objekty jsou však umístěny v ochranném pásmu 

dráhy, které činí 30 m od osy krajní koleje. Jedná se o objekty SO03 – Prodloužení podchodu a 

IO05 – Oplocení. 

 

Stavba je navržena v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Jedná se o stabilizované 

území, kde se využití nemění. Stavební úpravy, novostavba terminálu, zastřešení, podchodu a 

parkovacího domu jsou navrženy v místě stávající blokové zástavby kolem ulic Nádražní – 

Jiráskova – Žižkova. Plochy pro výstavbu jsou v územním plánu rezervovány pro dopravu. 

 

 

Obr. 3 - výňatek z územního plánu s vyznačeným zájmovým územím (3) 
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Seznam dotčených pozemků dle katastru nemovitostí (dále KN): 

Obec Katastrální území Parcelní č. Druh pozemku Výměra 

Benešov Benešov [602191] 390/1 Zastavěná plocha a nádvoří 701 m2 

Benešov Benešov [602191] 390/5 Ostatní plocha 16 m2 

Benešov Benešov [602191] 391/1 Ostatní plocha 3096 m2 

Benešov Benešov [602191] 391/3 Ostatní plocha 636 m2 

Benešov Benešov [602191] 391/4 Ostatní plocha 67 m2 

Benešov Benešov [602191] 391/5 Ostatní plocha 107 m2 

Benešov Benešov [602191] 391/6 Ostatní plocha 22 m2 

Benešov Benešov [602191] 391/7 Ostatní plocha 139 m2 

Benešov Benešov [602191] 391/8 Ostatní plocha 957 m2 

Benešov Benešov [602191] 392 Zastavěná plocha a nádvoří 790 m2 

Benešov Benešov [602191] 394/2 Ostatní plocha 20 m2 

Benešov Benešov [602191] 394/7 Ostatní plocha 209 m2 

Benešov Benešov [602191] 394/8 Ostatní plocha 623 m2 

Benešov Benešov [602191] 510 Zastavěná plocha a nádvoří 1154 m2 

Benešov Benešov [602191] 518/4 Ostatní plocha 654 m2 

Benešov Benešov [602191] 3310/1 Ostatní plocha 9670 m2 

Benešov Benešov [602191] 3310/2 Ostatní plocha 340 m2 

Benešov Benešov [602191] 3311 Ostatní plocha 4144 m2 

Benešov Benešov [602191] 3312 Ostatní plocha 3886 m2 

Benešov Benešov [602191] 3481/45 Ostatní plocha 61587 m2 

 

 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby bude realizace probíhat ve dvou etapách, které jsou 

specifikovány v kapitole ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY a které jsou ještě dále členěny na dílčí kroky. 

Vzhledem k rekonstrukci značných ploch pozemních komunikací v dané lokalitě není možné 

provádět práce současně na více místech, ale je třeba tyto práce rozdělit do jednotlivých úseků. 

 

Práce na první etapě budou probíhat v podstatě ve třech fázích. V první fázi dojde k překopu ulice 

Nádražní a vybudování podchodu spolu s příslušnými inženýrskými sítěmi a přeložkami. V této 

fázi bude dopravní provoz veden přes plochy terminálu (viz Obr. 4). Ve druhé fázi proběhne 

k rekonstrukce ulice Nádražní v její jižní části spolu se zřízením patřičných přeložek. Provoz bude 

v této fázi veden po ulici Nádražní pouze v jednom směru a vzhledem k přípravným pracím 

v prostorách terminálu dojde i k přesunu autobusových stání z prostoru terminálu do ulice 

Nádražní, kde budou zřízena dočasná nástupní stání v obou směrech (viz Obr. 5). V poslední fázi 

dojde k realizaci veškerých stavebních prací v prostorách terminálu a zároveň ke zprovoznění 

obousměrného provozu v ulici Nádražní (viz Obr. 6). Jednotlivé fáze jsou podrobněji popsány 

v následujících kapitolách. 
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Předpokládaný termín realizace 02/2020 – 08/2020 zahrnuje: 

- Vodovodní přípojku pro budovu terminálu 

- Staveništní přípojku NN 

- Překop ulice Nádražní pro prodloužení podchodu 

- Přeložku drážního kabelu SŽDC 

- Přeložku kabelu VN 

- Zrušení kolmých parkovacích stání v ulici Nádražní a vybudování chodníku podél oplocení 

dráhy (v I. etapě zakončeno obrubníkem) 

- Dokončení zpevněných ploch v ulici Nádražní mezi ulicemi Jiráskova a Žižkova bez horní 

obrusné vrstvy 

 

 

Obr. 4 - grafické schéma vedení dopravy během realizace 1. fáze stavby (4) 

 

Předpokládaný termín realizace 05/2020 – 08/2020 zahrnuje: 

- Překop ulice Nádražní pro přípojky a přeložky inženýrských sítí 

- Přeložku DK SŽDC 

- Přeložku kabelu VN 

- Úpravu vozovky v ulici Nádražní včetně vymezení konečné šířky vozovky a osazení obrubníku 
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Obr. 5 - grafické schéma vedení dopravy během realizace 2. fáze stavby (4) 

 

Předpokládaný termín realizace 07/2020 – 09/2020 zahrnuje: 

- Vybudování kanalizačního řadu mezi ulicemi Žižkova a Jiráskova 

- Založení a výstavbu opěrné zídky mezi terminálem Agrodat 

- Přeložky a ochranu inženýrských sítí v zóně před Agrodat 

- Úpravu vjezdu v ulici Jiráskova, úpravu výjezdu do ulice Žižkova 

- Úpravy zpevněných ploch pro krátkodobé parkování, vozovky a chodníků před Agrodat 

 

Předpokládaný termín realizace 09/2020 – 11/2021 zahrnuje: 

- Plynulé navázání na výstavbu prodloužení podchodu zahájením založením budovy terminálu 

a zastřešení nástupišť 

- Přeložky a přípojky inženýrských sítí 

- Výstavbu komunikací a zpevněných ploch 

- Sadové úpravy 

- Dokončující úpravy 

- Instalaci trvalého dopravního značení 
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Obr. 6 - grafické schéma vedení dopravy během realizace 3.-4. fáze stavby (4) 

 

 

Staveniště je velice dobře přístupné z místních komunikací, nevzniká tedy potřeba zřizovat 

speciální příjezdové cesty. Lokalita se nachází v centru města a je velice dobře dopravně 

dostupná. Příjezd veškerých vozidel na stavbu bude z důvodu jednosměrného provozu na 

přilehlých komunikacích veden ze severu. Odjezd bude oproti tomu veden jižním směrem (viz 

výkres ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO REALIZACI SPODNÍ STAVBY OBJEKTŮ SO01 A SO02). 

 

V počátečních fázích výstavby budou zřízeny přípojky inženýrských sítí, zejména pak vody, 

elektřiny a kanalizace, tedy sítí nutných pro provoz stavby. Na příslušných přípojných místech 

budou následovně zřízeny staveništní přípojky. Jednotlivá distribuční místa budou zřízena na 

základě požadavků konkrétních provozovatelů. 

 

Elektřina bude napojena přes rozvodní skříň na fasádě objektu č.p. 307, odkud bude dále 

rozvedena do ostatních částí staveniště. Hlavní staveništní rozvaděč bude osazen vlastním 

elektroměrem. Zdroj vody bude v předstihu vybudované vodoměrné šachtě v ulici Jiráskova. Na 

místě bude osazen staveništní vodoměr. Kanalizace bude napojena do nově vybudované 

kanalizační šachty v prostoru staveniště. Polohy všech přípojných míst jsou dostatečně zřejmě 

z výkresu ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO REALIZACI SPODNÍ STAVBY OBJEKTŮ SO01 A SO02. 

 

Staveniště je odvodněno stávajícími kanalizačními přípojkami (uliční vpusti v areálu 

autobusového nádraží a ulici Nádražní). V případě výkopu stavební jámy pro SO01 a SO03 bude 

odvodnění řešeno přečerpáním vody z provizorních rigolů do nejbližší kanalizační šachty 

s předčištěním (např. přes geotextilii). Likvidace srážkových vod je pak řešena převážně vsakem. 
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Vlastníkem pozemků, na kterých se stavba nachází, je z větší části město Benešov. Zábory 

veřejného prostranství tak budou řešeny jen výjimečně, např. při montáži ocelových nosníků, 

občasném zásobování stavby apod. Vždy se ale jedná pouze o krátkodobý provoz. Zábory budou 

provedeny vždy na základě povolení od příslušných dotčených subjektů. Vždy musí být řádně 

označeny. 
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(1) [Online] https://www.mapy.cz. 

(2) [Online] https://www.google.cz/maps. 

(3) [Online] https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up. 

(4) Projektová dokumentace. Terminál Benešov. Brno : A77 Architekti s.r.o., 2016. 
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Tato studie zpracovává základní koncepci realizace níže uvedené stavby. Jakožto studie byla 

zpracována v počátečních fázích celé práce, a tudíž se některé konkrétnější údaje, např. výkazy 

výměr, nemusí shodovat se zbytkem kapitol. 

 

Viz TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

 

 

 

 Objekt terminálu 

 Zastřešení nástupiště 

 Prodloužení podchodu českých drah (ČD) do autobusového nádraží 

 Parkovací dům (řešeno v rámci II. etapy) 
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V této diplomové práci se zabývám řešením stavby 3.-4. fáze první etapy autobusového terminálu 

v Benešově. Jedná se zejména o novostavbu autobusového terminálu, zastřešení nástupišť a 

rekonstrukci stávajících pozemních komunikací. Stavbu tvoří celkově šest stavebních objektů a 

dvacet inženýrských objektů, přičemž v první etapě proběhne realizace čtyř stavebních a 

sedmnácti inženýrských objektů dle seznamu výše. Novostavba parkovacího domu a nákladové 

rampy s přilehlými inženýrskými objekty proběhne následně ve druhé etapě. Rozdělení na 

jednotlivé etapy a fáze viz TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

 

Objekt terminálu tvoří jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které plynule navazuje 

na prodloužení podchodu. Konstrukční systém je navržen převážně jako monolitický 

s podpůrnou nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými sloupy. Obvodové stěny jsou tvořeny 

sendvičovou betonovou stěnou s vloženou tepelnou izolací. Základní nosná část je monolitická. 

Ta je poté doplněná o tepelnou izolaci a následně o betonové prefabrikované panely, osazované 

na systémové kotvy HALFEN. Vodorovné nosné konstrukce včetně schodiště a výtahové šachty 

jsou také tvořené monolitickým železobetonem. Výplně otvorů jsou provedeny z velkoplošných 

izolačních trojskel. Vzhledem ke stávajícímu spádu terénu dnešního autobusového nádraží je 

odbavovací hala umístěna na úrovni hlavního nástupního ostrůvku v ulici Nádražní a východní 

strana provozní budovy má betonovou podezdívku. 

 

S ohledem na dispoziční požadavky jsou plochy nástupiště navrženy jako dva samostatné 

konstrukční celky. Jeden na podélná průjezdná výstupní stání vždy po dvou místech za sebou a 

druhý jako zastřešení hlavního nástupiště s podélnými nástupišti na západní straně a šikmými 

nástupními stáními na východní straně při ulici Nádražní. Jedná se o dva na sobě nezávislé 

ocelové přístřešky nad nástupními ostrůvky. 

 

Ocelový přístřešek č. 1 je větší a vyšší a jeho část zasahuje až nad SO01 – Objekt terminálu. 

Ocelový přístřešek č. 2 je menší a stojí samostatně u východní strany terminálu při vjezdu do 

celého komplexu. Konstrukce obou přístřešků je obdobná. Jedná se o soustavu ocelových sloupů, 

na kterých jsou uloženy hlavní nosníky. Hlavní nosník tvoří oporu pro příčné vykonzolované 

nosníky nepravidelného I-profilu. Zastřešení je tvořeno hladkými plnými deskami z 

polykarbonátu na systémové ocelové podkonstrukci. Podhled je pak tvořen nepravidelně 

perforovaným cortenovým plechem, přes který bude prosvítat denní světlo. 

 

Založení ocelových sloupů je řešeno pomocí rozměrných betonových monolitických patek, které 

jsou kvůli dosažení potřebné únosnosti usazeny vždy na dvojici monolitických železobetonových 

pilot o průměru 600 mm, z nichž jedna je dlouhá 6 m a druhá 4 m. 

 

Prodloužení podchodu navazuje na stávající podchod pod kolejištěm nádraží. Stěny podchodu 

jsou navrženy z monolitického vodostavebního betonu. Založení podchodu, stejně jako 
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terminálu, je pod hladinou spodní vody a tomu je přizpůsobeno i navržené konstrukční řešení 

včetně detailů dilatačních spár a izolací. Součástí stavebních úprav stávajícího podchodu je 

vybourání stávajícího schodiště vedoucího k ulici Nádražní včetně zastřešení. Nový výstup v ulici 

Nádražní bude orientován směrem k parkovacímu domu souběžně s komunikací. 

 

Jedná se o podzemní stavbu, technologie realizace však byla zvolena formou CUT & COVER, kdy se 

pomocí štětovnicového pažení vytvoří dostatečně velký pracovní prostor a po provedení 

stavebních prací se objekt zasype stávající zeminou. Z důvodu výskytu zvýšené hladiny spodní 

vody nelze použít levnějšího záporového pažení. 

 

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního parkovacího domu z železobetonových prefabrikovaných 

dílců – sloupů, průvlaků, stropních panelů SPIROLL a z filigránových desek s nadbetonávkou. 

Objekt je založen na monolitických železobetonových vrtaných pilotách. 

 

Objekt je řešen v rámci II. etapy, která není předmětem řešení této DP. 

 

Před zahájením stavebních prací na výstavbě nových objektů dojde k demolici stávajících 

konstrukcí, mezi které patří zejména stávající přístřešky autobusového nádraží, vyrovnávací zídky 

v prostoru nástupišť, oplocení pozemku dráhy, budova skladu a část nákladní rampy podél tratě. 

Demolice bude stejně jako výstavba probíhat ve dvou etapách. 

 

V rámci první etapy proběhne odstranění stávajícího oplocení pozemku dráhy z ocelových 

sloupků a výplňového pletiva a stávajícího betonového schodiště do podchodu včetně zastřešení, 

tedy konstrukcí přímo souvisejících s výstavbou prodloužení podchodu. Dále proběhne demolice 

přístřešků, které jsou tvořeny několika samostatnými ocelovými konstrukcemi z uzavřených 

plnostěnných profilů o rozměrech cca 400x150 mm a tloušťce plechu 3-5 mm. Konstrukce je 

kotvená k monolitickým základovým blokům, které jsou ještě dodatečně obetonovány. Ocelové 

rámy jsou obloženy kombinací dřeva a polykarbonátových desek. 

 

Ve druhé etapě proběhne demolice opěrných betonových zídek v prostorách terminálu, které 

jsou dnes už značně porušené. 

 

V jižní části vlakového nádraží se nachází kusá kolej s nákladovou rampou, která je vyzděna 

z kyklopského zdiva, zpevněného v koruně betonovou mazaninou, a ukončenou ocelovým 

rohovým profilem. Jižní část rampy bude v délce cca 51 m zachována a opravena. Nově bude 

doplněna železobetonovou stěnou tvaru L, která bude navazovat na obvodovou stěnu 

parkovacího domu. Naopak severní část rampy bude v délce cca 55 m odstraněna a na jejím 

místě bude postaven parkovací dům, který bude mít obvodovou stěnu ve vzdálenosti 4 m od osy 

kusé koleje. 

 

Objekt je řešen v rámci II. etapy, která není předmětem řešení této DP. 
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Rekonstrukce komunikací ulic Nádražní, Jiráskovy a Žižkovy a plochy autobusového nádraží 

v rozsahu potřebném pro stavbu terminálu po výstavbě nových inženýrských sítí. Dále se pak 

jedná o „narovnání“ Nádražní ulice s kolejištěm ČD v rozsahu autobusového nádraží k ulici 

Žižkova. Celková délka rekonstrukce komunikace na ulici Nádražní je cca 242 m, na ulici Jiráskova 

cca 67 m, na ulici Žižkova cca 36 m a v ploše terminálu se jedná o průjezdnou komunikace v délce 

cca 132 m. 

 

Stavební práce na tomto objektu zahrnují zemní práce spojené s odstraněním stávajících vrstev 

vozovky a ostatních komunikací na zemní pláň a provedení nových souvrství. Zemní pláň je třeba 

řádně zhutnit a vyrovnat do odchylky ± 3 cm. Pojížděné plochy v ploše terminálu budou zhutněny 

na minimální požadovaný modul přetvárnosti Edef = 60 MPa, ostatní komunikace na Edef = 45 MPa 

a chodníky na Edef = 30 MPa. 

 

U komunikací v ploše terminálu a v přilehlých ulicích s předpokládaným pohybem autobusů bude 

nové souvrství sestávat ze 40 mm obrusného asfaltového betonu, 60 mm ložného asfaltového 

betonu se zvýšenou odolností proti trhlinám, 50 mm podkladního asfaltového betonu, 160 mm 

směsi stmelené cementem a 250 mm štěrkového podsypu. Celková tloušťka se tak pohybuje 

kolem 560 mm. 

 

U ostatních komunikací bez předpokládaného pohybu autobusů bude souvrství sestávat z 40 mm 

obrusného asfaltového betonu, 60 mm podkladního asfaltového betonu, 120 mm směsi 

stmelené cementem a 200 mm štěrkového podsypu. Celková tloušťka je tedy o něco menší než 

v ploše terminálu a jedná se o cca 420 mm. 

 

Skladba chodníků v Nádražní a Žižkově ulici je navržena z 60 mm betonové dlažby, 30 mm lože 

z drobného drceného kameniva (dále DDK) a 150 mm štěrkodrti. 

 

Samotná nástupiště budou tvořena 120 mm cementového betonu a 150 mm štěrkodrti. 

 

Odvodnění je řešeno pomocí nově zbudovaných uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, ze 

kterých je voda svedena do nově napojené dešťové kanalizace. Příčný spád vozovek je navržen 

2,5 % u pozemních komunikací a 2 % u chodníků. 

 

Objekt je řešen v rámci I. a II. etapy. 

 

Úprava komunikace spojující ulice Jiráskovu a Žižkovu, která zpřístupňuje objekty č.p. 360 a 532, 

kde sídlí soukromé firmy, např. Agrodata, ČSAD a.s. apod. Komunikace slouží zejména pro 

parkování osobních vozidel zaměstnanců a zákazníků firem sídlících v těchto objektech. Celková 

délka rekonstruované komunikace je cca 134 m. 
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Stavební práce na tomto objektu jsou obdobné jako u IO01, tzn. zemní práce s odstraněním 

stávajících vrstev, vyrovnáním a zhutněním zemního tělesa na požadované hodnoty a 

nahrazením novým souvrstvím. 

 

Skladba vozovky je stejná jako v předchozím případě, tzn. 40 mm obrusného asfaltového betonu, 

60 mm podkladního asfaltového betonu, 120 mm směsi stmelené cementem a 200 mm 

štěrkového podsypu. Celková tloušťka cca 420 mm. 

 

Nová parkovací stání budou tvořena 80 mm betonové dlažby, 40 mm štěrkového lože, 120 mm 

směsi stmelené cementem a 150 mm štěrkodrti. Celková tloušťka skladby je tedy 390 mm. 

 

Odvodnění je řešeno pomocí nově zbudovaných uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, ze 

kterých je voda svedena do nově napojené dešťové kanalizace. Příčný spád vozovek je navržen 

jako 2,5 %. 

 

Zřízení čtyř opěrných zídek z monolitického betonu umístěných částečně v místech stávajících 

zídek pro vyrovnání výškových nerovností. 

 

Opěrná zídka č.1 je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce tvaru U o délce cca 84 

m a tloušťce stěn 200 mm. Celková výška zídky je cca 2,5 m a šířka 1 m. 

 

Opěrná zídka č.2 tvoří bočnice exteriérového schodiště v délce cca 3,8 m a 3 m. Tloušťka zídky je 

opět 200 mm. 

 

Opěrná zídka č.3 tvoří opěrnou konstrukci u nových parkovacích stání. Zídka je tvořena 

pohledovým betonem, stejně jako všechny ostatní zídky. Celková délka je cca 41,5 m. 

 

Opěrná zídka č.4 o délce cca 39 m se skládá z betonových tvárnice usazených na monolitickém 

základovém pásu. Betonové tvárnice budou vyskládány do 1 nebo 1,5 m, v závislosti na jejich 

konkrétním umístění. 

 

Mezi sadové úpravy patří výsadba nižších i vyšších keřů do nových zídek zbudovaných v rámci 

IO05, výsadba nových stromů mezi parkovací stání na ulici Jiráskova, přesazení jednoho 

stávajícího stromu, úprava stávajícího trávníku a založení nového. 

 

Opěrné zídky budou na výšku 1,5 m vyplněny zahradnickým substrátem a v nejnižší části 10 cm 

drenážní štěrkovou vrstvou pro odtok závlahové i srážkové vody. Vysazeno v nich bude celkem 

devět keřů doplněných stálezelenými skalníky. 

 

Do dvou obdélníkových ploch v rámci stromořadí podél ulice Žižkova a Jiráskova o výměrách 43 

m² a 8 m² budou vysazeny dva druhy nízkých keřů. Celkem bude vysazeno 110 ks stálezelených 

skalníků a 70 ks nízkých stálezelených bíle kvetoucích bobkovišní. 



35 

Mezi parkovací stání v ulici Jiráskově bude vysazeno celkem pět javorů babyk. Vsakovací plocha 

bude kryta litinovou mříží. 

 

Přesazení krajního stromu u plánovaného přechodu v ulici Žižkova bude provedeno o cca 12 m 

dále. Strom bude vyzvednut s balem pomocí zvedací techniky. Připravená jáma bude mít objem 

cca 120 % balu přesazované dřeviny, bude řádně prolita a bude doplněna kvalitní zahradnickou 

zeminou. Před výsadbou budou upevněny tři kůly, bude vytvořena kořenová mísa a plocha bude 

po výsadbě mulčována borkou. 

 

Za novým oplocením upravující novou hranici obvodu dráhy při chodníku v ulici Nádražní bude 

založena na ploše cca 60 m² nová travnatá plocha trojúhelníkového tvaru. 

 

Z důvodu úpravy zpevněných komunikací proběhne také obnova stávajících travnatých ploch. 

Jedná se celkem o cca 50 m² plochy. 

 

V rámci IO05 bude zbudováno oplocení v areálu vlakového nádraží. To bude vymezovat přístup 

k trafostanicím a provozní budově ČD Cargo s vyhrazeným parkovištěm pro zaměstnance. Jeho 

součástí bude i jedna vjezdová brána a jedna dvoukřídlá branka pro pěší. 

 

V rámci tohoto inženýrského objektu proběhne vložení stávajícího elektrického kabelu v jižní části 

komunikace při areálu Agrodata v délce cca 18 m do chráničky. 

 

Připojení objektu na elektrickou soustavu bude řešeno zřízením přípojky nízkého napětí (dále NN) 

od připojovacího bodu, který se nachází na fasádě sousedního objektu. Na budově budoucího 

terminálu bude osazena nová rozvodná skříň, do které bude napojen cca 2 m dlouhý zemní kabel 

CYKY ze stávající rozvodné skříně. 

 

V areálu se nachází několik sloupů veřejného osvětlení, které budou v daném rozsahu 

demontovány a nahrazeny novými. Kromě toho budou zřízeny nové jistící skříně, které budou 

propojeny s novým rozvaděčem, provedeným v rámci objektu SO01. Všechny nové i stávající 

sloupy veřejného osvětlení budou dále napojeny na novou rozvodnou soustavu. V neposlední 

řadě dojde k napojení systému elektrických závor placeného parkoviště před objektem Agrodata. 

 

Mezi rozvody slaboproudu patří zejména telekomunikační přípojka z metalického zemního 

kabelu v HDPE chráničce v délce cca 54 m. Dále se pak jedná o zhotovení rozvodů ze silových, 

datových a telefonních kabelů pro parkovací systém, který sestává ze dvou terminálů, vjezdového 

a výjezdového. Tyto kabely budou opět uloženy v HDPE chráničkách, které budou podbetonovány 

a opatřeny výstražnou folií. 
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Vzhledem k tomu, že v dané oblasti města je jednotná kanalizační sít, budou také navrhované 

kanalizační stoky sloužit jako jednotná kanalizace a budou do nich napojeny jak dešťové odpadní 

vody, tak do nich budou zaústěna potrubí splaškové kanalizace ze sociálních zařízení v objektu 

SO01. Hlavní částí návrhu odkanalizování zájmového území je návrh propojení kanalizační stoky z 

ulice Žižkova do ulice Jiráskova a dále prodloužení kanalizační stoky v ulici Jiráskova do ulice 

Nádražní. V rámci IO10 budou zřízeny čtyři větve kanalizační stoky D1, D2, D4 a D5. Větev D1 

bude provedena z kameninových trub DN 500 mm o délce cca 153 m, D2 z kameninových trub 

DN 300 mm o délce cca 52 m, D4 z plastových trub DN 250 mm o délce cca 50 m a DN 300 mm o 

délce cca 91 m a D5 z plastových trub DN 250 mm o délce cca 25 m. Do těchto stok bude 

zaústěno celkem 33 přípojek z plastových trub DN 150 mm o délce cca 215 m. 

 

Pro předčištění odváděných dešťových vod z prostoru terminálu je na stoce dešťové kanalizace 

navržen odlučovač ropných látek (IO14). Dešťové vody ze střech objektu budou odváděny 

společně se splaškovými vodami samostatnými stokami mimo navržený odlučovač. Kanalizační 

stoka D3 bude provedena z plastových trub DN 250 mm o délce cca 116 m. Do této stoky bude 

připojeno 12 přípojek z plastových kanalizačních trub DN 150 mm o délce 105 m. 

 

Jedná se o osazení odlučovače ropných látek na dešťové kanalizační stoce, odvádějící vodu 

z pojížděných ploch terminálu, z důvodu možného úniku ropných látek z dopravy. Maximální 

průtok odlučovačem se uvažuje cca 57 l/s. 

 

V rámci zajištění pitné vody pro stavební objekty budou v rámci IO15 zřízeny dvě vodovodní 

přípojky, a to jedna pro objekt SO01 a druhá pro objekt SO04 (parkovací dům). Přípojka pro 

objekt SO01 bude provedena z vodovodních trub HDPE PE100 SDR11 DN 32 mm o délce cca 11 

m. Tato přípojka bude na konci osazena vodoměrnou šachtou. Na přípojku bude navazovat 

venkovní vodovodní potrubí vedoucí do objektu SO01 k napojení vnitřního vodovodu. To bude 

provedeno opět z vodovodních trub HDPE PE100 SDR11 DN 32 mm o délce cca 36 m. Druhá 

přípojka pro objekt SO04 bude provedena z vodovodních trub HDPE PE100 SDR11 DN 25 mm o 

délce cca 8 m. 

 

V rámci objektu IO18 proběhne k přeložení několika druhů inženýrských sítí, a to elektřiny (NN i 

VN), zemního dálkového kabelu, plynu a bezpečnostního osvětlení. Přeložky elektrických kabelů 

zahrnují zemní kabel NN ČEZ před objektem Agrodata, zemní kabel NN ČEZ v místě nástupiště 

terminálu a zemní kabel VN ČEZ v místě budoucího parkovacího domu. Dále pak dojde 

k přeložení zemního dálkového kabelu SŽDC ve správě ČD v místě budoucího parkovacího domu. 

Plynové potrubí bude pro potřeby terminálu přeloženo v zemi v délce cca 25 m. Nakonec bude 

stávající soustava sloupů veřejného osvětlení doplněna čtyřmi sloupy bezpečnostního osvětlení 

v místech přechodů pro chodce. Ty budou napojeny na stávající rozvody VO. 
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Objekt je řešen v rámci I. a II. etapy. 

 

Jedná se o propojení stávající kanalizační stoky z kolejiště a nové dešťové přípojky z parkovacího 

domu v délce cca 70,5 m. Ta bude následně zaústěna do jednotné kanalizace v ulici Nádražní. 

Součástí přeložky bude i osazení nového odlučovače ropných látek v místech nového napojení na 

svod z kolejiště. 

 

Objekt je řešen v rámci II. etapy, která není předmětem řešení této DP. 

 

Metalický kabel ve správě ČD, vedoucí do objektu skladu na parcele č. 3494, bude demontován a 

bez náhrady odstraněn. V napojovacím bodě bude toto odpojení bezpečně zajištěno. 

 

Objekt je řešen v rámci II. etapy, která není předmětem řešení této DP. 

 

 

Staveniště bude vybaveno odpovídajícím počtem staveništních buněk a mobilních toalet dle 

navrhovaného počtu pracovníků. Buňky a toalety budou umístěny na zpevněných plochách. Na 

zpevněných plochách budou též zřízeny skládky materiálu a uzamykatelné sklady pro skladování 

nářadí, chemikálií atd. 

 

Zpevněné plochy budou představovat veškeré stávající zpevněné plochy, nebo plochy nově 

zbudované bez finálních vrstev. Ty budou většinou ukončeny zhutněným štěrkem, který slouží 

jako podklad pro budoucí souvrství odpovídající komunikace. 

 

Napojení staveniště na energie bude řešeno staveništními přípojkami z nově zbudovaných 

domovních přípojek. Pro účely staveništního provozu bude zřízena vodovodní a elektro přípojka. 

Staveništní rozvaděč bude umístěn v blízkosti obytných buněk. Staveništní přípojky budou 

osazeny vlastním vodoměrem a elektroměrem. 

 

Přístup na staveniště bude řešen pomocí dvojice automaticky otevíratelných bran, kterými bude 

umožněn příjezd a odjezd těžké techniky a ostatní mechanizace. U bran budou zřízeny vrátnice. 

 

Celkový koncept řešení viz TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
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V první fázi dojde k odstranění stávajícího souvrství zpevněných ploch v místě budoucí stavební 

jámy a dalších výkopů nutných pro realizaci vrtaných pilot. Jedná se o 10 cm asfaltové vrstvy, 10 

cm betonové vrstvy a 30 cm drceného kameniva v celkové ploše cca 590 m2. Zbytek plochy bude 

ponechán jako zpevněná plocha pro plynulý provoz stavby. Při provádění bouracích prací je 

nutné bourané plochy vymezit oplocením. Veškerá suť bude odvezena na skládku cca 1 km 

vzdálenou. 

 

Bourací práce jsou řešeny v rámci samostatného stavebního objektu SO05. 

 

Zemní práce na hlavním stavebním objektu SO01 zahrnují zejména hloubení stavební jámy. To 

bude probíhat postupně a za soustavného odčerpávání vody, protože dno jámy leží cca 0,5 m 

pod hladinou podzemní vody. Jáma bude svahována v poměru 2:1. Zhruba v polovině svahu 

bude zřízena průběžná lavička o šířce cca 0,6 m z důvodu zvýšení smykové únosnosti zeminy a 

zlepšení přístupnosti na dno jámy. V rámci hloubení stavební jámy je též nutné provést přeložení 

kabelu NN do nové polohy, blíže hlavní silnici. 

 

Hloubení bude zajištěno rypadlem, které bude zeminu nakládat přímo na nákladní automobil. 

Čerpání vody obstará dvojice čerpadel, kde každé bude osazeno v jedné ze dvou rýh, vykopaných 

po obou stranách ve spodní části stavební jámy. Dno jámy bude svahováno do těchto rýh. Pro 

případ výpadku bude v záloze nachystáno ještě jedno pojistné čerpadlo. Odvoz zeminy na 

dočasnou skládku v prostorách staveniště zprostředkují nákladní automobily. Přebytečná zemina, 

která se nevyužije na zpětný zásyp objektu terminálu, bude odvezena na skládku ve městě, 

vzdálenou cca 1 km. 

V rámci zemních prací na zastřešení nástupiště se jedná o výkop jam pro základové prahy o 

rozměrech 4,5x1,2 m a o vrtání pilot o průměru 600 mm pro hloubkové založení ocelové 

konstrukce. Piloty budou realizované metodou CFA, tzn. vrtání bude probíhat průběžným 

šnekovým vrtákem bez dodatečného pažení vrtu. Hloubka založení pilot je 4 a 6 m. Betonáž bude 

následovat při zpětném vytahování vrtáku z vrtu pomocí dutého dříku vrtací hlavice. Nakonec 

proběhne ještě vtlačení armokoše do vybetonované piloty. 

 

Stejně jako v prvním případě bude přebytečná zemina uložena na dočasnou skládku v prostoru 

staveniště, zbytek zeminy bude odvezen na skládku. 
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SO01 

Výkopek (celkem)   1205 m3 

Výkopek (ponechán na zásyp)  617 m3 

Výkopek (odvezen na skládku)  588 m3 

 

SO02 

Výkopek (základové prahy)  474 m3 

Výkopek (piloty)   33 m3 

Výkopek (celkem)   507 m3 

Výkopek (ponechán na zásyp)  337 m3 

Výkopek (odvezen na skládku)  170 m3 

Před zahájením je nutné mít vytyčené veškeré inženýrské sítě. Z hlediska zamezení vstupu na 

staveniště nepovolaným osobám bude po celém obvodu zřízeno systémové oplocení. Pro splnění 

hygienických požadavků a pro vytvoření zázemí pracovníkům bude na staveništi umístěn 

dostatečný počet staveništních buněk a mobilních toalet. Odpadové hospodářství bude zajištěno 

umístěním kontejnerů na tříděný odpad, který bude pravidelně vyvážen. Pro začátek realizace 

zemních prací je nutné dokončit veškeré předcházející práce na demolici stávajících konstrukcí, 

kdy dojde k odkrytí samotného zemního tělesa. 

Velké stroje 

Kolové rypadlo CATERPILLAR M316F 

Nákladní automobil MAN 8x6 

Nakladač CATERPILLAR 907 M 

Vrtná souprava LIEBHERR LB 16 

 

Malé a elektrické stroje 

Čerpací soustava na odčerpávání spodní vody 

1 řidič rypadla 

2 řidiči nákladního automobilu 

1 řidič vrtné soupravy 

1 řidič nakladače 

2 geodeti 

8 pomocných pracovníků 

Oplocení staveniště 

Vytyčení stávajících inženýrských sítí 

 

SO01 

Vytyčení stavební jámy 
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Hloubení stavební jámy včetně svahování 

Ruční hloubení v blízkosti kabelu NN 

Přeložení kabelu NN 

Zřízení laviček a dokončení svahování na požadovaný sklon 

Hloubení rýh po dvou delších stranách stavební jámy pro odvod srážkových i podzemních vod 

Začištění a vyspádování dna jámy do vyhloubených rýh 

Odvoz výkopku na deponii a na skládku (většina výkopku bude odvážena průběžně) 

 

SO02 

Vytyčení stavebních jam pro základové prahy 

Hloubení stavebních jam včetně svahování 

Ruční začištění stavebních jam 

Vytyčení pilot 

Vrtání CFA pilot (následná betonáž v rámci kapitoly 6.3 Zakládání) 

Odvoz výkopku na deponii a na skládku 

Vstupní kontrola 

Kontrola odstranění všech stávajících konstrukcí 

Vytyčení inženýrských sítí 

Kontrola správnosti a celistvosti PD a ostatních dokumentů 

Kontrola připravenosti pracoviště 

 

Mezioperační kontrola 

Klimatické podmínky 

Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola pracovních strojů a pomůcek 

Nakládání s odpady 

Výška a poloha prováděného výkopu 

Kontrola vrtání pilot včetně jejich umístění a hloubky 

Nakládání a skladování vytěžené zeminy 

Průběžná kontrola rovinnosti 

Kontrola kolísání HPV 

Kontrola technologie prováděného výkopu 

 

Výstupní kontrola 

Kontrola vodorovnosti dna jámy 

Kontrola svahování 

Poloha a rozměry výkopu dle PD 

Požadovaná hloubka 

 

Základové konstrukce pro objekt SO01 jsou tvořeny železobetonovými monolitickými 

základovými pásy pro vynesení svislých plošných nosných konstrukcí a železobetonovými 
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monolitickými patkami pro vynesení ocelových sloupků. Celý objekt pak spočívá na základové 

desce o tloušťce 150 mm, která pokračuje i do prostoru rozšiřovaného podchodu. V místě 

terminálu je deska umístěna na štěrkovém polštáři o tloušťce 300-600 mm. Na ten je následně 

proveden podkladní beton v tloušťce 150 mm. Vzhledem k tomu, že se dno jámy nachází pod 

hladinou spodní vody, počítáme s nadměrným namáháním základové konstrukce, čemuž jsou 

přizpůsobeny třídy betonu, tloušťka celé konstrukce a opatření základové desky 10 mm 

hydroizolace proti tlakové vodě. 

Zastřešení nástupiště je tvořeno nosnou ocelovou konstrukcí z I-profilů HEB 450 a HEB 600, která 

je založena na masivních železobetonových prazích o rozměrech 4,5x1,2x1,5 m s kalichy na 

uložení ocelových sloupů. Tyto prahy jsou pak dále vynášeny vždy dvojicí pilot o průměru 600 

mm, jejichž délka je 4 a 6 m. Osová vzdálenost pilot je cca 2,5 m. Piloty jsou realizované metodou 

CFA, tzn. při zpětném vytahování vrtacího šneku z vývrtu dojde k podtlakovému naplnění vrtu 

betonovou směsí a následně ke vtlačení prefabrikovaného armokoše do požadované výšky. 

SO01 

Štěrk frakce 16/32   cca 100 m3 

Beton C25/30 (desky + podkladní) cca 45 m3 

Beton C25/30 (pásy)   cca 25 m3 

Beton C25/30 (patky)   cca 6 m3 

Výztuž (KARI sítě + betonářská)  cca 11 t 

 

SO02 

Beton C25/30 (prahy)   cca 94 m3 

Beton C25/30 (piloty)   cca 33 m3 

Výztuž (prahy)    cca 17 t 

Výztuž (piloty)    cca 5 t 

Pro zahájení zakládání je nutné dokončit veškeré zemní práce v předepsané kvalitě. Ta bude 

stvrzena výstupní kontrolou po provedení zemních prací a kontrolou vstupní před prováděním 

zakládání. Je nutné zajistit odčerpávání spodní vody ze dna stavební jámy pro bezpečný pohyb 

pracovníků. Nezbytné je prokázat stabilitu svahů. 

Velké stroje 

Mobilní čerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR 

Autodomíchávač STETTER C3 LIGHT LINE 

Vrtná souprava LIEBHERR LB 16 

Samostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 

 

Malé a elektrické stroje 

Ponorný vibrátor 

Vibrační lišta 
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Kotoučová pila 

Vrtačka s příklepem 

Ruční úhlová bruska 

Invertorová svářečka 

Vibrační deska 

Horkovzdušný automat 

Horkovzdušná pistole 

1 řidič čerpadla 

2 řidiči autodomíchávačů 

1 řidič vrtné soupravy 

6 železářů 

4 betonáři 

4 tesaři 

4 pomocní pracovníci 

SO01 

Vytyčení základových konstrukcí 

Provedení štěrkového podsypu včetně zhutnění 

Vylití podkladního betonu v předepsané tloušťce 

Zřízení systémového bednění pro základové pásy a patky 

Vyvázání výztuže 

Betonáž po jednotlivých vrstvách včetně vibrování 

Ošetřování betonu a překrytí konstrukcí igelitovými plachtami 

Odbednění 

 

SO02 

Betonáž pilot při zpětném vytahování šnekového vrtáku 

Vtlačení prefabrikovaného armokoše do piloty 

Vylití podkladního betonu kolem hlavy piloty pro založení základových prahů 

Zřízení systémového bednění pro základové prahy 

Vyvázání výztuže a její navázání na výztuž pilot 

Betonáž po jednotlivých vrstvách včetně vibrování 

Ošetřování betonu a překrytí konstrukcí igelitovými plachtami 

Odbednění 

Vstupní kontrola 

Kontrola provedení zemních prací 

Kontrola správnosti a celistvosti PD a ostatních dokumentů 

Kontrola připravenosti pracoviště 

 

Mezioperační kontrola 

Klimatické podmínky 
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Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola pracovních strojů a pomůcek 

Nakládání s odpady 

Kontrola přesnosti vytyčení základových konstrukcí 

Geometrie bednění a jeho prostorová celistvost 

Kontrola tloušťky podkladní vrstvy 

Dimenze jednotlivých prutů betonářské výztuže a jejich umístění 

Krytí výztuže 

Kontrola kvality betonu při přejímce včetně odebrání vzorků 

Průběh betonáže (výška shozu atd.) 

Vibrování 

Ošetřování betonu 

 

Výstupní kontrola 

Geometrická přesnost 

Pohledová kontrola (štěrková hnízda atd.) 

 

Svislé nosné konstrukce terminálu jsou navrženy jako železobetonové monolitické stěny 

v kombinaci s ocelovými sloupy vynášejícími zatížení od zastřešení. V podzemní části terminálu 

jsou ŽB stěny navrženy v tloušťce 400 mm, v nadzemní části terminálu je konstrukce vylehčena na 

cca 190 mm a v kombinaci s tepelnou izolací a krycí vrstvou z prefabrikovaných ŽB panelů tvoří 

tzv. sendvičovou stěnu tloušťky 400 mm. Zatížení ze stěnových konstrukcí je do základové spáry 

přenášeno přes základové pásy, v případě ocelových sloupů je pak přenášeno přes základové 

patky. 

Nosná konstrukce zastřešení je tvořena ocelovými sloupy profilu HEB 600 v případě delšího 

přístřešku a HEB 450 v případě kratšího přístřešku. Ty jsou osazeny do kalichu na hloubku zhruba 

850 mm na zalití do základového prahu. Délky sloupů jsou proměnlivé s klesající úrovní 

upravovaného terénu a pohybují se mezi 6-6,5 m. 

SO01 

Beton C25/30    cca 87 m3 

Beton C30/37    cca 34 m3 

Výztuž BST 500 S (různých průměrů) cca 20 t 

Ocelové sloupky   cca 3 t 

 

SO02 

Ocelové sloupy HEB 600  cca 11 t 

Ocelové sloupy HEB 450  cca 4,5 t 
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Před realizací svislých nosných konstrukcí je nutné mít plně dokončené základové konstrukce, 

které musí být zrealizovány v předepsané kvalitě. Plošné základové konstrukce budou ukončeny 

hydroizolační vrstvou, na kterou potom proběhne napojení svislé hydroizolační vrstvy. Minimální 

potřebný přesah vodorovné vrstvy je 150 mm. 

Velké stroje 

Mobilní čerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR 

Autodomíchávač STETTER C3 LIGHT LINE 

Samostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 

Autojeřáb LIEBHERR LTM 1040 

 

Malé a elektrické stroje 

Ponorný vibrátor 

Kotoučová pila 

Vrtačka s příklepem 

Ruční úhlová bruska 

Invertorová svářečka 

1 řidič čerpadla 

2 řidiči autodomíchávačů 

2 jeřábníci 

6 železářů 

4 betonáři 

4 tesaři 

4 pomocní pracovníci 

SO01 

Vytyčení polohy budoucích stěn a sloupů 

Zřízení jedné strany bednění 

Vyztužení 

Zřízení druhé strany bednění 

Betonáž po vrstvách včetně průběžného vibrování 

Ošetřování betonu 

Osazování ocelových sloupů 

Odbednění 

 

SO02 

Vytyčení polohy sloupů 

Osazování ocelových sloupů 

Zalití kalichu v patě sloupu betonovou směsí 
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Vstupní kontrola 

Kontrola celistvosti a úplnosti PD 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola dodávky bednění 

Kontrola dodávky výztuže 

Skladování materiálu 

 

Mezioperační kontrola 

Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola pracovních strojů a pomůcek 

Geometrie bednění a jeho prostorová celistvost 

Kontrola vyvázání výztuže 

Kontrola svislosti a prostorové polohy 

Kontrola kvality betonu při přejímce včetně odebrání vzorků 

Průběh betonáže (výška shozu atd.) 

Vibrování 

Kontrola ošetřování betonu 

Kontrola odbednění 

 

Výstupní kontrola 

Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola povrchu betonu 

 

Stropní konstrukci terminálu tvoří železobetonová monolitická deska tloušťky 200 mm. Na jižní a 

východní straně terminálu je deska vykonzolovaná a tímto přesahem tvoří zastřešení pro 

cestující. V místech konzoly je zatížení od stropní desky vynášeno přes ocelové sloupky a po 

obvodu přes obvodové monolitické ŽB stěny. Napojení konzoly a střešní desky nad objektem 

terminálu je řešeno přes nosné prefabrikované tepelně-izolační prvky, sloužící k přerušení 

tepelného mostu v místě přechodu. Deska je taktéž po několika stranách doplněna o cca 0,5 m 

vysokou atiku. V místech schodiště z 1PP do 1NP je v návaznosti na podchod zřízena ŽB deska 

tloušťky 300 mm. 

Hlavní nosnou konstrukci zastřešení nástupišť tvoří ocelový nosník truhlíkového profilu o šířce 

750 mm a výšce 820 mm, přičemž tloušťka dna a víka je 20 mm, tloušťka stěn 12 mm. Nosník je 

vynášen ocelovými sloupy HEB 450 a 600. Po celé své délce je nosník doplněn příčnými výztuhami 

tloušťky 12 mm umístěnými vždy v ose příčných nosníků. Tyto nosníky jsou navařovány na 

podélný nosník po cca 2,35 m a jsou tvořeny svařovanými I-profily proměnného průřezu 

v rozmezí 200-820 mm. 
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SO01 

Beton C25/30    cca 125 m3 

Výztuž BST 500 S (různých průměrů) cca 18,5 t 

Prvky s termickým přerušením cca 40 m 

 

SO02 

Hlavní podélné nosníky  cca 45 t 

Svařované I-profily   cca 60 t 

Základním předpokladem pro realizaci vodorovných nosných konstrukcí jsou dokončené svislé 

nosné konstrukce, odsouhlasené technickým dozorem stavebníka během výstupní kontroly 

předchozích prací. Připravenost staveniště je pak podrobně specifikovaná v kapitole KONCEPT 

ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

Velké stroje 

Mobilní čerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR 

Autodomíchávač STETTER C3 LIGHT LINE 

Samostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 

Autojeřáb LIEBHERR LTM 1050 

Montážní plošina HAULLOTTE COMPACT 8 

 

Malé a elektrické stroje 

Ponorný vibrátor 

Kotoučová pila 

Vrtačka s příklepem 

Ruční úhlová bruska 

Invertorová svářečka 

1 řidič čerpadla 

2 řidiči autodomíchávačů 

2 jeřábníci 

6 železářů 

4 betonáři 

4 tesaři 

4 pomocní pracovníci 

SO01 

Zřízení systémového stropního bednění 

Osazení zábradlí po obvodu konstrukce a obednění čel desky 

Vyztužování 

Betonáž pomocí mobilního čerpadla včetně průběžného vibrování 
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Technologická pauza + ošetřování betonu 

Zřízení bednění atiky 

Vyztužování 

Betonáž pomocí mobilního čerpadla včetně průběžného vibrování 

Ošetřování betonu 

Částečné odbednění 

Odbednění po dosažení konečné pevnosti betonu 

 

SO02 

Osazení hlavního podélného nosníku 

Navařování příčných výztuh 

Svařování celého příčného rámu tvořeného proměnnými I-profily 

Vstupní kontrola 

Kontrola celistvosti a úplnosti PD 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola dodávky bednění 

Kontrola dodávky výztuže a ocelových profilů 

Skladování materiálu 

 

Mezioperační kontrola 

Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola pracovních strojů a pomůcek 

Geometrie bednění a jeho prostorová celistvost 

Kontrola vyvázání výztuže 

Kontrola provádění svarů 

Kontrola kvality betonu při přejímce včetně odebrání vzorků 

Průběh betonáže (výška shozu atd.) 

Vibrování 

Kontrola ošetřování betonu 

Kontrola odbednění 

 

Výstupní kontrola 

Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola povrchu betonu 

 

Zastřešení terminálu je navrženo jako plochá střecha v monolitickém železobetonovém 

provedení, řešeném v předchozí etapě VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE. V místě nástupiště je 

deska vykonzolovaná a slouží jako zastřešení pro cestující. Nad interiérem je tato konstrukce 

vyplněna tepelnou izolací v tloušťce 240-440 mm. Hydroizolační vrstvu tvoří homogenní střešní 
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PE fólie s nakašírovanou separační vrstvou. Na střeše jsou umístěny venkovní jednotky 

vzduchotechniky (VZT). Z toho důvodu se jedná o střechu pochozí pro občasnou technickou 

údržbu. Odvod srážkových vod do kanalizace je řešen pomocí vyhřívaných střešních vpustí. 

Nástupiště jsou zastřešena hladkým plným polykarbonátem tloušťky 10 mm na sekundární 

ocelové podkonstrukci. Ta bude ukotvena na horním líci nosných příčných ocelových I-profilů. Na 

několika místech je však z požárních důvodů zakázáno realizovat polykarbonátovou krytinu, 

proto ji bude v těchto místech nahrazovat trapézový plech s 60 mm minerální vaty a hydroizolací 

z PVC. Jedná se o cca 30 m2. Kromě toho bude zastřešení ze spodní části doplněno podhledem 

z cortenového plechu, kterým budou opláštěny mj. i nosné sloupy. Stejně jako u SO01 je odvod 

srážkových vod do kanalizace řešen pomocí vyhřívaných střešních vpustí. 

 

SO01 

Tepelná izolace   cca 95 m3 

Hydroizolace    cca 480 m2 

 

SO02 

Polykarbonátové desky  cca 1400 m2 

Základním předpokladem pro realizaci jednotlivých vrstev střešního pláště je kompletně 

provedená nosná část zastřešení. S pracemi u SO01 na jednotlivých izolacích lze začít po dosažení 

75 % pevnosti betonu, tzn. po cca sedmi dnech při působení průměrných dlouhodobých teplot 

v dané lokalitě. Hotovou konstrukci musí před započetím prací prověřit statik. Bez jeho souhlasu 

není možné práce zahájit. 

 

V případě montáže zastřešení nástupišť je možné začít s pracemi ihned po převzetí nosné 

ocelové konstrukce technickým dozorem stavebníka. Není nutná žádná technologická přestávka. 

Velké stroje 

Samostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 

Montážní plošina HAULLOTTE COMPACT 8 

 

Malé a elektrické stroje 

Horkovzdušný automat 

Horkovzdušná pistole 

Ruční úhlová bruska 

Invertorová svářečka 

1 jeřábník 

4 izolatéři 
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2 instalatéři 

4 střechaři 

4 pomocní pracovníci 

SO01 

Příprava podkladu, vyrovnání apod. 

Montáž záchytného systému 

Montáž ocelových podkonstrukcí pro jednotky VZT 

Osazení střešních vpustí, bezpečnostních přepadů a střešního výlezu 

Pokládka parotěsné PE fólie 

Pokládka tepelné izolace ze spádových klínů 

Pokládka hydroizolační vrstvy 

Osazení jednotek VZT a jejich napojení 

 

SO02 

Montáž ocelové sekundární podkonstrukce 

Vykroužení prostupů v hlavním nosníku pro kanalizační potrubí ke svedení dešťové vody 

Osazení střešních vpustí 

Montáž polykarbonátových desek a trapézového plechu 

Osazení tepelné izolace 

Natavení hydroizolační PVC folie a její napojení na přilehlé konstrukce 

Provedení vodotěsných spojů a detailů 

Montáž ocelové konstrukce podhledu 

Vstupní kontrola 

Kontrola celistvosti a úplnosti PD 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola dodávky materiálu 

Skladování materiálu 

 

Mezioperační kontrola 

Kontrola rovinnosti podkladu 

Kontrola upevnění ocelových prvků do betonu 

Kontrola provedení kritických detailů (střešních vpustí, bezpečnostních přepadů apod.) 

Kontrola plnoplošného provedení parotěsné vrstvy včetně min. přesahů 

Kontrola spádování tepelné izolace 

Kontrola plnoplošného provedení hydroizolační vrstvy včetně min. přesahů 

Kontrola napojení VZT potrubí a jednotek 

Kontrola svarů 

Kontrola rozmístění střešních vpustí a jejich napojení na kanalizaci 

Kontrola upevnění střešních desek a trapézových plechů 
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Výstupní kontrola 

Kontrola provedení dle PD 

Kontrola technického provedení 

Estetická kontrola 

 

V rámci dokončovacích prací u SO01 a SO02 se bude realizovat několik na sebe navazujících 

procesů. 

Vnitřní dělící příčky budou vyzděny z keramických tvárnic různých tlouštěk, převážně však 

tloušťky 150 mm. Otvory ve stěnách budou řešeny buď pomocí systémových keramických 

překladů, nebo ocelovými profily UPE a IPE, v závislosti na konkrétním umístění. 

 

Keramické příčky budou zejména v hygienických prostorách doplněny sádrokartonovými 

předstěnami proměnné tloušťky. V těchto vlhkých provozech bude použit výhradně zelený 

impregnovaný sádrokarton. 

Veškeré fasádní výplně otvorů budou tvořeny hliníkovým rámem a izolačním trojsklem 

s celkovým součinitelem prostupu tepla U ≤ 1,1 W/m2K. Prosklená strukturální fasáda pak bude 

tvořena taktéž hliníkovými sloupky a příčlemi opět s izolačním trojsklem. Vstupní dveře do 

objektu jsou navrženy jako automatické posuvné na pohybové čidlo. 

 

Vnitřní dveře v rámci objektu jsou navrženy převážně jako dřevěné plné s ocelovou zárubní 

v kombinaci s dřevěnými dýhovanými dveřními křídly osazovanými do skryté zárubně. Komerční 

prostor v jižní části teminálu pak bude oddělen skleněnými bezrámovými posuvnými dveřmi do 

pouzdra. Prodejní přepážka pak bude od průchozí chodby oddělena bezpečnostním sklem, 

zakotveným do monolitické stěny. 

 

V interiéru pak budou ještě umístěny dvě skleněné stěny, oddělující čekárnu od hygienických 

prostor a od vstupní chodby. Ty budou vyrobeny opět z bezpečnostního čirého skla vsazenými do 

průběžných nerezových profilů. 

Na monolitickou konstrukci se provede zateplení ze 150 mm minerální vaty a celá sendvičová 

konstrukce se ukončí osazením prefabrikovaných železobetonových panelů tloušťky 60 mm. Ty 

se budou osazovat na spony HALFEN, zakotvené v monolitické konstrukci. Panely jsou vyrobené 

z pohledového betonu a na fasádu se pak již tedy nanese jen transparentní antigraffiti nátěr. 

V objektu terminálu bude též umístěn elektrický osobní výtah s maximální nosností 1150 kg a 

maximálním počtem čtrnácti osob. Výtah má dvě výstupní stanice, v 1PP a 1NP, kde je umožněn 

výstup na obě strany, jak dovnitř do terminálu, tak ven na ulici. 
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Pochozí vrstva podlahy je v celém objektu navržena jako polyuretanová stěrka s hladkým a 

matným povrchem v tloušťce 2,5-4 mm. Rozdíl je poté v ostatních vrstvách celkové skladby, která 

se liší v závislosti na konkrétním umístění jednotlivých místností. Obecně se ale podlahy skládají z 

50 mm tepelné izolace EPS, 50 mm systémové desky pro podlahové vytápění, 50 mm betonové 

mazaniny a již zmíněné polyuretanové stěrky. 

 

V suterénu se pak polyuretanová stěrka vylije přímo na železobetonovou podkladní desku. Ve 

výtahové šachtě se skladba ukončí pouze podkladní betonovou deskou. 

 

U obou vstupů do objektu pak ještě budou umístěny tzv. dvoustupňové čistící zóny tvořené 

textilní a kovovou rohoží osazené v hliníkovém rámu a zapuštěné do podlahy. 

Obecně se dá říci, že v prostorách přístupných veřejnosti jsou podhledy tvořeny pouze 

pohledovým betonem stropní desky. Je tedy nutné dbát na perfektní provedení stropního 

bednění a následné betonáže. Podhledy v sociálním zázemí a zázemí dispečerů jsou tvořeny 

systémovým SDK podhledem na dvojitém ocelovém roštu. 

Součástí dodávky elektrické soustavy bude i napojení zemnícího pásku na celou uzemňovací 

soustavu, která bude provedena současně s osazováním prefabrikovaných panelů na obvodovém 

plášti. 

V prostorách čekárny je stěna na straně hygienického zázemí opatřena akustickým dřevěným 

obkladem ze špalíkové mozaiky. Jedná se o soustavu ručně opracovaných dřevěných čtvercových 

fragmentů o rozměrech 45x45 mm a výšce 10-40 mm, které se celoplošně nalepí na podkladovou 

dřevotřískovou desku. Veškeré dřevěné špalíky budou nakonec opatřeny transparentním lakem 

ve dvou vrstvách. 

Betonové podlahové konstrukce jsou chráněny polyuretanovými stěrkami. Ty jsou v některých 

místnostech, zejména hygienických, vytaženy do výšky 2 m a nahrazují tak funkci obkladu. 

Dodávka stěrky je včetně 5 cm podlahové soklu a ukončovacích lišt z broušeného nerezu. Veškeré 

pohledové betonové konstrukce budou v exteriéru i interiéru opatřeny transparentním 

antigraffiti nátěrem. Zděné konstrukce a některé betonové konstrukce budou opatřeny třívrstvou 

omítkou ve standardním souvrství (špric, jádro a štuk). Betonové konstrukce budou navíc 

opatřeny adhezním můstkem z důvodu zvýšení přilnavosti. Na omítku se pak nanese penetrace a 

dvojitá vrstva bílé oděruvzdorné disperzní barvy. Stejnou barvou budou opatřeny i veškeré SDK 

konstrukce. 

V rámci realizace zámečnických prvků proběhne mj. osazení schodišť zábradlím z broušené 

nerezové oceli, a to jak v 1NP v prostoru terminálu, tak na schodišti mezi 1PP a 1NP a na schodišti 

v nově zbudovaném východu z pěšího podchodu u vlakového nádraží. Dále proběhne osazení 
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několika prefabrikovaných bezodtokových liniových žlábků z polymerbetonu, ocelových revizních 

dvířek u rozvaděčů a pomocných ocelových konstrukcí na střeše, vynášející následně zařízení 

vzduchotechniky. Nakonec se jedná o oplechování všech vodorovných odkrytých konstrukcí, 

zejména parapetů kolem oken, atiky apod. 

Podhled a opláštění všech sloupů je tvořeno systémovou konstrukcí cortenového plechu na 

ocelové podkonstrukci. Opláštění sloupů je atypického lichoběžníkového tvaru do výšky se 

rozšiřující. Toto opláštění je tvořeno plným cortenovým plechem tl. 2 mm. Podhled je na druhou 

stranu tvořen cortenovým plechem perforovaným. 

Hromosvod bude skrz dutiny u sloupů připojen do základových konstrukcí a pilot. Spojovací 

prvky hromosvodu musí být revidovatelné a budou tudíž spolu s lapači střešních splavenin u 

kanalizace umístěny za otevíratelnými dvířky z cortenového plechu. 

Ocelové konstrukce budou již z výroby upraveny otryskáním a opatřeny ochranným nátěrovým 

systémem. Proto se v rámci povrchových úprav budou řešit pouze případné sanace poškozených 

prvků v důsledku špatné manipulace či neopatrné montáže. 

Před zahájením dokončovacích prací je nutné mít dokončené veškeré předchozí práce na svislých 

i vodorovných nosných konstrukcí včetně zastřešení. V momentě, kdy se výstupní kontrolou 

odsouhlasí provedení předchozích činností, můžeme začít s dokončovacími pracemi. Pracoviště 

bude vždy dostatečně osvětleno a odvětráno, zejména při práci se škodlivými látkami, lepidly, 

ředidly apod. 

Velké stroje 

Samostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 

Autodomíchávač STETTER C3 LIGHT LINE 

Montážní plošina HAULLOTTE COMPACT 8 

 

Malé a elektrické stroje 

Ruční úhlová bruska 

Invertorová svářečka 

Strojní zařízení na provádění omítek 

Strojní přečerpávací zařízení na lití podlah 

1 jeřábník 

1 řidič autodomíchávače 

2 zedníci 

2 omítkáři 

2 lešenáři 
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2 izolatéři 

2 sádrokartonáři 

2 instalatéři 

2 elektrikáři 

3 podlaháři 

2 klempíři 

4 pomocní pracovníci 

SO01 – Dokončovací práce vnitřní 

Hrubé instalace rozvodů VZT, kanalizace, vody a elektro 

Osazení ocelových zárubní v interiéru 

Vyzdění keramických příček 

Hrubé podlahy včetně rozvodů 

SDK konstrukce (předstěn a podhledů) včetně rozvodů 

Osazení vnitřních skleněných stěn 

Omítky všech zděných a betonových konstrukcí 

Osazení zábradlí na schodištích 

Dřevěný obklad a nášlapné vrstvy podlah 

Malby a nátěry 

Osazení vnitřních výplní otvorů 

 

SO01 – Dokončovací práce vnější (budou probíhat paralelně s dokončovacími pracemi vnitřními) 

Zateplení fasády minerální vatou 

Osazení prefabrikovaných panelů 

Napojení uzemňovací soustavy 

Výplně fasádních otvorů 

Osazení všech zámečnických a klempířských prvků včetně oplechování 

Fasádní antigraffiti nátěr 

 

SO02 – Dokončovací práce 

Rozvody elektro pro osvětlení nástupišť a pro napájení informačních tabulí 

Napojení uzemňovací soustavy 

Propojení dešťové kanalizace a osazení lapače střešních splavenin 

Provedení cortenového podhledu a opláštění sloupů 

Případné opravy povrchových úprav ocelových konstrukcí 

Vstupní kontrola 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola dodávky jednotlivých materiálů 

Skladování materiálu 

Kontrola podkladu zejména z hlediska vlhkosti a rovinnosti 

Kontrola proškolení pracovníků ohledně provádění jednotlivých činností 
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Mezioperační kontrola 

Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola pracovních strojů a pomůcek 

Kontrola provádění jednotlivých činností (dle technických podkladů výrobců) 

Kontrola konkrétních měřících parametrů (geometrie, rovinnost apod.) 

Kontrola technologického postupu a sledu jednotlivých činností 

Kontrola správnosti používaných materiálů 

 

Výstupní kontrola 

Kontrola provedení dle PD 

Kontrola technického provedení (těsnost spár, trhliny apod.) 

Estetická kontrola 

 

 

Bezpečnost na stavbě se bude řídit platnými a aktuálními právními předpisy, zejména pak 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích v aktuálním znění a č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

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

hloubky taktéž v aktuálním znění. 

 

Všichni pracovníci na stavbě budou používat ochranné pomůcky a prostředky a projdou školením 

o zásadách bezpečnosti práce. Na staveništi bude udržován pořádek. Během celého procesu 

výstavby je třeba na staveništi a v jeho okolí dodržovat základní požadavky na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a účastníků výstavbového procesu, ale i veřejnosti 

výstavbou přímo dotčené. Všechna tato opatření budou probíhat v režii dodavatele stavby. 

 

V případě vzniku úrazu bude postiženému poskytnuta první pomoc a úraz bude okamžitě 

zaevidován do knihy úrazů. 

 

Vzhledem k výskytu rizikových prací, jako jsou například práce ve výkopu hlubším než 5 m nebo 

práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, je nutné zpracovat plán 

bezpečnosti. Jeho zpracování musí zajistit sám stavebník. Dále stavebníkovi vzniká na základě 

požadavků zákona č. 309/2006 Sb. povinnost ustanovit koordinátora bezpečnosti. Ten bude 

smluvně zajištěn stavebníkem samotným. Rozsah činností koordinátora je dán výše zmíněným 

zákonem a bude probíhat od přípravné fáze stavby po celou dobu výstavby. 

▪ Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v aktuálním znění 

▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění 

▪ Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v aktuálním znění 
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▪ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění 

▪ 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, v aktuálním znění 

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

prostředí, v aktuálním znění 

▪ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, v aktuálním znění 

 

 

Během stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat 

přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno v kontejnerech. Zneškodnění odpadů bude 

prováděno dodavatelskou firmou. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů (např. 

azbestocementové střešní krytiny) bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto 

činnost. Zdravotní nezávadnost všech materiálů použitých při stavbě (konstrukční materiály, 

izolace, nátěry, obklady, podlahy apod.) bude doložena příslušnými atesty státních zkušeben. 

 

Při provádění prací je potřeba minimalizovat vliv činností na životní prostředí. Jedná se především 

o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být v dobrém 

technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Na stavbě musí být dodržovány 

časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí 

být před odjezdem ze stavby očištěny. Mechanizace musí být odstavena na zpevněných plochách. 

 

S odpady bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění, 

který je doplněn aktualizovanou vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 

 

Příklad zatřízení jednotlivých odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 

Materiál Klasifikace Kat.* 
Likvidace Recyklace Skládka Spalovna 

Společnost Společnost Společnost Společnost 

Topný olej a 

motor. nafta 
13 07 01 N 

SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
   

Beton 17 01 01 O  
SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 

SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
 

Dřevo 17 02 01 O  
SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
  

Plasty 17 02 03 O  
SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
  

Železo a ocel 17 04 05 O   
Kovošrot Benešov 

– Martin Jirků 
 

Směsné kovy 17 04 07 O   
Kovošrot Benešov 

– Martin Jirků 
 

Papír a lepenka 20 01 01 O  FII GROUP s.r.o.   

Směsný kom. 

odpad 
20 03 01 O    

SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 

*Pozn.: O = ostatní odpady 

N = nebezpečné odpady 
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Stavba se nachází v centru Benešova u Prahy v místech stávajícího autobusového terminálu 

v blízkosti vlakového nádraží. Jedná se tak o významný dopravní uzel, jehož význam by se měl 

plánovanou rekonstrukcí ještě umocnit. Dotčené parcely se nacházejí v zastavěném území obce 

v ploše, která je dle platného územního plánu vyhrazena pro dopravu. 

Lokalita je tak velice dobře dostupná téměř z jakéhokoliv směru. Jedinou nevýhodou je pak právě 

umístění v centru, které bude výstavbu značně komplikovat. Z tohoto důvodu je stavba 

rozčleněna do čtyř po sobě navazujících fází, které chronologicky řeší jednotlivé stavební etapy 

(více viz TECHNICKÁ ZPRÁVA). Cílem je maximálně zachovat stávající dopravní obslužnost a 

minimalizovat vliv výstavby na okolní provoz a pohyb v centru. 

Základní charakteristikou provozu pro 3. – 4. fázi stavby, tzn. výstavbu samotného terminálu, je 

příjezd ze severního směru po jednosměrné ulici Jiráskova a výjezd v jižní části na další 

jednosměrnou ulici Žižkova. V současné době je prostor dimenzován na provoz autobusové 

dopravy, neměla by se zde tedy vyskytovat významnější omezení pro provoz těžké mechanizace 

v rámci výstavby. 

 

Obr. 1 - mapa s vyznačeným zájmovým územím (1) 

 

Obr. 2 - ortofotomapa s vyznačeným zájmovým územím (2) 
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Následující kapitola zpracovává dopravu všech zásadních materiálů na stavbu ať už z hlediska 

jejich objemu, nebo vlivu na výslednou cenu. U každého materiálu je specifikováno, odkud a 

jakým způsobem bude na stavbu, případně ze stavby, dopraven. 

Veškeré významné zásobovací uzly se nacházejí v relativní blízkosti stavby, tzn. v okruhu cca 2 km. 

Výjimkou je pak skládka, která se nachází v obci Ostředek, vzdálené cca 16 km severovýchodně 

od Benešova. 

 

 

Jedná se o odvoz cca 772 m3 nakypřené zeminy ze staveniště během provádění zemních prací. 

Zemina bude odvážena nákladními automobily MAN 8x6 na skládku AZS 98, S.R.O. – OSTŘEDEK 

za obcí Ostředek, severovýchodně od Benešova. 

Adresa:  Za betonárkou 1 

257 24, Ostředek 

Vzdálenost ze stavby je cca 16 km. 

 

Obr. 3 - navržená trasa pro odvoz zeminy (1) 
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V rámci posouzení průjezdnosti trasy bylo provedeno měření ve třech vytipovaných bodech, které 

by mohly být potažmo rizikové. Pro účely posouzení je uvažováno s poloměrem otáčení 

nákladního automobilu 10,05 m. 

 

 

Obr. 4 - posouzení kritických bodů na trase při odvozu zeminy (1) 

 

 

Obr. 5 - posouzení kritického bodu č.1 na trase při odvozu zeminy (1) 
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Obr. 6 - posouzení kritické bodu č.2 na trase při odvozu zeminy (1) 

 

 

Obr. 7 - posouzení kritické bodu č.3 na trase při odvozu zeminy (1) 

 

Dle výše uvedeného grafického posouzení je patrné, že na trase se nenachází žádný rizikový bod. 

Dotčené pozemní komunikace jsou dimenzované na standardní nákladní dopravu. 
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Jedná se o dodávku cca 165 t štěrku frakce 16/32 mm pro podsyp základů, 959 t směsi stmelené 

cementem SC C3/4, 1214 t štěrkodrti frakce 0/32 mm a 326 t štěrkodrti frakce 0/63 mm pro 

rekonstrukci nových areálových komunikací. 

Štěrk bude odebírán z betonárky ZAPA BETON A.S. a bude dovážen nákladními automobily MAN 

8x6. 

Adresa:  Křižíkova 12/24 

256 01, Benešov 

Vzdálenost ze stavby je cca 2 km. 

 

Obr. 8 - navržená trasa pro dovoz štěrku (1) 
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V rámci posouzení průjezdnosti trasy bylo provedeno měření ve třech vytipovaných bodech, které 

by mohly být potažmo rizikové. Pro účely posouzení je uvažováno s poloměrem otáčení 

nákladního automobilu 10,05 m. 

 

 

Obr. 9 - posouzení kritických bodů na trase při dovozu štěrku (1) 

 

 

Obr. 10 - posouzení kritické bodu č.1 na trase při dovozu štěrku (1) 
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Obr. 11 - posouzení kritické bodu č.2 na trase při dovozu štěrku (1) 

 

 

Obr. 12 - posouzení kritických bodů č.3.1 a 3.2 na trase při dovozu štěrku (1) 

 

Dle výše uvedeného grafického posouzení je patrné, že na trase se nenachází žádný rizikový bod. 

Dotčené pozemní komunikace jsou dimenzované na standardní nákladní dopravu. 
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Jedná se o dodávku cca 203 m3 betonu C 25/30 pro založení objektů SO01 a SO02. 

Beton bude odebírán z betonárky ZAPA BETON A.S. a bude dovážen přednostně 

autodomíchávačem STETTER C3 LIGHT LINE. 

Adresa:  Křižíkova 12/24 

256 01, Benešov 

Vzdálenost ze stavby je cca 2 km. 

 

Obr. 13 - navržená trasa pro dovoz betonu (1) 

 

Viz POSOUZENÍ TRASY v bodě 2.1.2. ŠTĚRK. 
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Jedná se o dodávku cca 11 t betonářské výztuže a KARI sítí pro založení objektu SO01 a cca 22 t 

betonářské výztuže a armokošů pro založení objektu SO02. 

Výztuž budou na stavbu dodávat Stavebniny DEK pomocí vlastních nákladních automobilů. 

Adresa:  Křižíkova 1590 

256 01, Benešov 

Vzdálenost ze stavby je cca 2 km. 

 

Obr. 14 - navržená trasa pro dovoz výztuže (1) 

 

Viz POSOUZENÍ TRASY v bodě 2.1.2. ŠTĚRK.  
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Vrtná souprava bude na stavbě využita na provedení vrtaných CFA pilot pro založení zastřešení 

nástupišť. 

Vrtání pilot bude objednáno u firmy ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a. s. se sídlem v Praze. Vrtná souprava 

LIEBHERR LB 16 bude na stavbu dopravena na odpovídajícím podvalníku, např. tahačem VOLVO s 

čtyřosým hlubinným návěsem FAYMONVILLE DOLLY s ložnou výškou 50 cm a užitnou tonáží 

52,12 t. Kompletní dopravu tam i zpět včetně vyřízení povolení pro nadrozměrnou přepravu 

zajistí sám subdodavatel. 

Adresa:  Dobronická 1371 

148 26, Praha 4 

Vzdálenost ze stavby je cca 42 km. 

 

Obr. 15 - navržená trasa pro dovoz vrtné soupravy (1) 

  



68 

V rámci posouzení průjezdnosti trasy bylo provedeno měření v sedmi vytipovaných bodech, které 

by mohly být potažmo rizikové. Pro účely posouzení je uvažováno s poloměrem otáčení tahače s 

podvalníkem 12 m. 

 

 

Obr. 16 - posouzení kritických bodů na trase při dovozu vrtné soupravy (1) 
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Obr. 17 - posouzení kritické bodu č.1 na trase při dovozu vrtné soupravy (1) 

 

Obr. 18 - posouzení kritické bodu č.2 na trase při dovozu vrtné soupravy (1) 

 

Obr. 19 - posouzení kritické bodu č.3 na trase při dovozu vrtné soupravy (1) 
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Obr. 20 - posouzení kritické bodu č.4 na trase při dovozu vrtné soupravy (1) 

 

Obr. 21 - posouzení kritické bodu č.5 na trase při dovozu vrtné soupravy (1) 

 

Obr. 22 - posouzení kritických bodů č.6.1 a 6.2 na trase při dovozu vrtné soupravy (1) 
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Obr. 23 - posouzení kritických bodů č.7.1 a 7.2 na trase při dovozu vrtné soupravy (1) 

 

Dle výše uvedeného grafického posouzení je patrné, že na trase se nenachází žádný rizikový bod. 

Dotčené pozemní komunikace jsou dimenzované i na nestandardní nadrozměrnou přepravu. 
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Věžový jeřáb bude na stavbě přítomen po téměř celou dobu výstavby během provádění prací 

v prostoru terminálu zejména na objektu SO01 a částečně i SO02. Na stavbu bude dopraven před 

založením objektu SO01 a po dokončení hrubé vrchní stavby včetně zastřešení bude demontován 

a odvezen. 

Věžový samostavitelný jeřáb bude objednán u firmy JEŘÁBOVÝ A VÝTAHOVÝ SERVIS, s.r.o. se 

sídlem v Mukařově. Kompletní dopravu tam i zpět včetně montáže a demontáže zajistí sám 

subdodavatel. 

Adresa:  Pražská 322 

251 62, Mukařov 

Vzdálenost ze stavby je cca 32 km. 

 

Obr. 24 - navržená trasa pro dovoz věžového jeřábu (1) 

 



73 

V rámci posouzení průjezdnosti trasy bylo provedeno měření v sedmi vytipovaných bodech, které 

by mohly být potažmo rizikové. Pro účely posouzení je uvažováno s poloměrem otáčení tahače s 

podvalníkem 12 m. 

 

Obr. 25 - posouzení kritických bodů na trase při dovozu věžového jeřábu (1) 

 

Obr. 26 - posouzení kritické bodu č.1 na trase při dovozu věžového jeřábu (1) 
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Obr. 27 - posouzení kritické bodu č.2 na trase při dovozu věžového jeřábu (1) 

 

Posouzení bodů 3-7 viz POSOUZENÍ TRASY v bodě 2.2.1. VRTNÁ SOUPRAVA. 

Dle výše uvedeného grafického posouzení je patrné, že na trase se nenachází žádný rizikový bod. 

Dotčené pozemní komunikace jsou dimenzované na standardní nákladní dopravu. 
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Následující kapitola zpracovává základní koncepci staveništního provozu během výstavby budovy 

terminálu a zastřešení nástupišť, tj, poslední fáze první etapy realizace stavby Terminálu Benešov. 

Staveniště se, jak již bylo řečeno, nachází v centru města Benešov u Prahy a reprezentuje jej 

stávající dopravní uzel autobusové dopravy. 

V momentě předání staveniště, týkajícího se realizace poslední fáze první etapy Terminálu 

Benešov, se na staveništi nachází stávající konstrukce terminálu, zastřešení, podchodu a stávajících 

komunikací. Stávající konstrukce mají vesměs ocelovou konstrukci s nenosnými dřevěnými prvky, 

komunikace pak jsou provedeny z klasického souvrství tvořeného štěrkovým podsypem, směsí 

stmelenou cementem a asfaltovým betonem. Dále se v areálu nachází stávající kovové zábradlí 

nástupišť, několik betonových skruží a staré dopravní značení zastávek. 

Plocha je svažována a odvodňována do stávajících kanalizačních vpustí směrem k nově 

zrealizované opěrné zídce u budovy Agrodata (východním směrem) ve sklonu cca 2 %. Veškeré 

plochy jsou zpevněné, nemá tedy smysl řešit žádná dodatečná technická opatření. Snahou je 

zachovat stávající zpevněné plochy po co nejdelší čas výstavby, ideálně až do začátku realizace 

navazujících pozemních komunikací v prostoru terminálu. Komunikace budou odstraňovány jen 

v nejmenších možných plochách takovým způsobem, aby se eliminovala potřeba vytvářet nové 

zpevňované plochy. 

Ačkoliv je staveniště v centru, je dobře přístupné ze všech stran. Přístup je limitovaný pouze 

jednosměrností místních komunikací, kterou je třeba respektovat. 

 

 

 

Jedná se o vybavení staveniště dočasnými objekty pro administrativní činnost vedení stavby, tj. 

stavbyvedoucího a mistrů. Na stavbě je uvažováno s přítomností jednoho stavbyvedoucího a dvou 

mistrů. Z tohoto předpokladu je odvozen následující návrh. 

 

Optimální podlahová plocha pro administrativní činnost stavbyvedoucího je 15-20 m2. Z tohoto 

důvodu bude jako kancelář stavbyvedoucího použita stavební buňka TOI TOI BK1 o rozměrech 6 x 

2,5 x 2,8 m a plochou 15 m2. Součástí vnitřního vybavení buňky je elektrické topení, tři zásuvky, 

okna s plastovou žaluzií a nábytek dle požadavků stavbyvedoucího. Součástí kontejneru je 

elektrická přípojka o parametrech 380 V/32 A. Přes ni bude kontejner napojen na staveništní 

rozvody elektrické energie. 
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Obr. 1 - buňka stavbyvedoucího a mistrů (1) 

Optimální podlahová plocha pro administrativní činnost mistra je 8-12 m2. Z tohoto důvodu bude 

jako kancelář mistrů použita sestava dvou stavebních buněk TOI TOI BK1 o rozměrech 6 x 2,5 x 2,8 

m a plochou 15 m2, dohromady tedy 30 m2. Součástí vnitřního vybavení sestavy dvou buněk jsou 

dvě elektrická topení, šest zásuvek, dvě okna s plastovou žaluzií a nábytek dle požadavků mistrů. 

Součástí kontejnerů jsou i elektrické přípojky o parametrech 380 V/32 A. Přes ně budou kontejnery 

napojeny na staveništní rozvody elektrické energie. 

Tato kancelář bude též sloužit pro koordinační porady s jednotlivými subdodavateli. 

 

Příjezd na staveniště je možný ze severního směru přes hlavní ulici Nádražní, ze které se těsně před 

terminálem odbočí doleva do jednosměrné ulice Jiráskova, která již přímo navazuje na pojížděné 

plochy terminálu. Kromě jednosměrného provozu neplatí v dané lokalitě žádné další limitující 

požadavky. Místní komunikace budou z předchozích etap zhotovené bez vrchní obrusné vrstvy 

z asfaltového betonu, je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti při přejíždění prahů. 

Vzhledem k umístění stavby, která se nachází v centru města, bude nutné zajistit v přilehlém okolí 

umístění dočasných dopravních značek, informujících o změnách v dopravě, které budou 

vzhledem k rozsáhlému dotčenému území značné. 

Základní koncepcí je během poslední etapy, tzn. výstavby terminálu, uzavřít ulici Nádražní mezi 

ulicemi Jiráskova a Žižkova pro veškerou osobní a nákladní dopravu kromě autobusů, tj. prostředků 

městské a mimoměstské hromadné dopravy, a stavební dopravy. Zbytek ulic zůstane průjezdný 

v normálním režimu pouze s doplněním patřičného dopravního značení. 

Jedná se především o umístění dopravních značek v ulici Nádražní před křižovatkou s ulicí 

Jiráskovou informujících o zákazu vjezdu všem motorovým vozidlům v přímém směru (značka 

ZÁKAZ VJEZDU, MIMO BUS A VOZIDEL STAVBY viz Obr. 2) spolu s přikázaným směrem jízdy (značka 
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PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY viz Obr. 2) a o pracích na silnici (značka PRÁCE NA SILNICI viz Obr. 2) a o 

nerovnostech vozovky (značka NEROVNOST VOZOVKY viz Obr. 2). 

 

 

Obr. 2 - skupina značek umístěných v ulici Nádražní (2) 

 

Dále bude těsně před vjezdem na staveniště umístěna značka o zákazu vjezdu všem motorovým 

vozidlům mimo vozidla stavby a o maximální povolené rychlosti pojezdu na staveništi (značka MAX. 

POVOLENÁ RYCHLOST viz Obr. 3). Před vjezdem, který je zároveň vchod pro pěší, budou též umístěny 

cedule o všeobecném chování na staveništi a propagační tabule spojená s dotačním programem, 

na které bude zobrazena vizualizace díla spolu s údaji investora a hlavního zhotovitele. 

 

 

Obr. 3 - informační tabule se závaznými pokyny pro pohyb po staveništi (3) 

 

Cca 30 m před výjezdem ze staveniště bude na ulici Žižkova umístěna značka s upozorněním na 

výjezd vozidel ze stavby (značka POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY viz Obr. 4). Vedle bude též 

umístěna cedule informující o zákazu vjezdu všem motorovým vozidlům doprava na ulici Nádražní 

opět kromě vozidel stavby a městské hromadné dopravy. 
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Obr. 4 - značka POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY (4) 

 

V prostoru staveniště je navržena jedna hlavní dopravní trasa pro pojezd těžké mechanizace, 

zásobování apod. De facto se jedná pouze o vyznačený jednosměrný jízdní koridor o šířce 3 m, 

který musí zůstat po celou dobu výstavby průjezdný, protože materiálové řešení je stejné jako ve 

zbytku plochy staveniště, tzn. že povrch je tvořen stávající vrstvou směsi stmelené cementem o 

mocnosti cca 200 mm, tvořící podklad stávající vozovky. Délka komunikace je cca 125 m a vede 

téměř přímým severojižním směrem skrz východní část plochy staveniště. Max. povolená rychlost 

v prostoru staveniště je 10 km/h, v místech, kde se pracuje, 5 km/h a v místech, odkud není možný 

únik, pouze 3 km/h. 

Komunikace pro pěší tak nejsou z důvodu jednolitosti podkladu nijak zvláště řešeny. 

Parkování vozidel je možné v těsné blízkosti kanceláří vedení stavby již v nově zrekonstruované 

části před budovou Agrodata. Viz výkres ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO REALIZACI SPODNÍ STAVBY OBJEKTŮ 

SO01 A SO02. 

 

Pro výstavbu hrubé vrchní stavby budovy terminálu jsou navrženy v centrální části staveniště dvě 

skládky č. 1 a 2 o rozlohách 300 a 75 m2, kde bude skladován veškerý hmotný stavební materiál, 

zejména palety se zdícími prvky, plošné prvky systémových bednění, výztuž, prefabrikované 

železobetonové panely pro obklad fasády apod. Podklad všech ploch je tvořen stávající vrstvou 

směsi stmelené cementem. 

Pro výstavbu hrubé vrchní stavby zastřešení nástupišť jsou navrženy celkem tři skládky č. 3, 4 a 5 

o rozlohách 50, 50 a 65 m2, kde budou skladovány zejména hmotnější ocelové profily, plošné prvky 

zastřešení apod. Podklad všech ploch je taktéž tvořen stávající vrstvou směsi stmelené cementem. 

Kusový materiál pravidelných tvarů bude skladován do max. výšky 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvarů do max. výšky 1,0 m, paletovaný materiál do max. výšky 2,0 m. Stěnové 

prefabrikované panely pro obklad fasády budou ukládány ve svislé poloze a budou zapřené 
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opěrami. V případě nepaletovaného materiálu budou jednotlivé kusové prvky proloženy 

dřevěnými trámky o průměru cca 100 x 100 mm. 

Mezi jednotlivými figurami materiálu je nutné zabezpečit min. průchozí šířku 0,75 m s tím, že čela 

jednotlivých figur (např. prefabrikátů) musí být od sebe vzdálená min. 1,2 m. 

Veškerý ostatní, tzv. „lehce přemístitelný“ materiál, bude dopravován na stavbu až těsně před 

realizací a bude do stavby okamžitě zabudován, nebo bude skladován v uzamykatelném 

kontejneru, umístěném ve východní části staveniště v blízkosti šaten. Ve skladu budou taktéž 

skladovány nebezpečné látky a chemikálie. Ty budou skladovány v tzv. záchytných vanách, které 

slouží pro zachycení případného úniku kapalin. 

 

Obr. 5 - uzamykatelný kontejner sloužící jako sklad (1) 

 

 

V rámci realizace budovy terminálu a zastřešení nástupišť budou pro potřeby stavby zřízeny 

přípojky vody, elektřiny a kanalizace. 

Přípojka vody bude napojena z vodoměrné šachty, zřízené v předcházejících fázích výstavby 

v severní části staveniště v ulici Jiráskova, a bude dále vedena v zemní rýze v nezámrzné hloubce, 

tzn. min. 0,8 m pod povrchem. Přípojka bude ve vodoměrné šachtě osazena vlastním vodoměrem. 

Na vodu budou připojeny všechny hygienické kontejnery, tzn. sprchy pro pracovníky, WC a 

umývárna pro management a WC a umývárna pro pracovníky. 

Materiálově bude přípojka řešena z plastových HDPE trubek DN 20 mm o celkové délce cca 60 m. 

Přípojka elektřiny bude napojena ze stávajícího elektro rozvaděče umístěného na objektu č. p. 307 

s instalovaným výkonem 63 kW. Odtud bude vedena kousek po staveništním oplocení a následně 

rýhou v zemi v hloubce cca 0,3 m. Na elektřinu budou napojeny veškeré obytné kontejnery, 

hygienické kontejnery a vrátnice. Hlavní staveništní rozvaděč bude umístěn u buňky 

stavbyvedoucího, aby mohl v případě nouze odpojit celkový přísun elektřiny. Přípojka bude 

v rozvodné skříni osazena vlastním elektroměrem. 

Materiálově bude přípojka řešena z kabelů CYKY průměrů nadimenzovaných odborně způsobilou 

osobou. 
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Přípojka kanalizace bude napojena na nově zbudovanou revizní šachtu před budovou Agrodata. 

Bude uložena v zemní rýze v nezámrzné hloubce, tzn. min. 0,8 m. Napojeny budou všechny 

kontejnery s hygienickým zázemím, tzn. sprchy a záchody. 

Materiálově bude přípojka řešena z plastových KG trubek DN min. 150 mm o celkové délce cca 26 

m. 

 

Celé staveniště bude z důvodu zamezení pohybu nepovolaných osob oploceno systémovým 

neprůhledným oplocením tvořeného plotovými dílci ze svařovaných trubek s plechovou 

profilovanou výplní o rozměrech 2,2 x 2,0 m pronajatého od společnosti EUROPLOTY s.r.o. Tím 

bude splněna podmínka o oplocení staveniště výšky min. 1,8 m. Celková délka oplocení je cca 334 

m. 

 

Obr. 6 - mobilní oplocení s profilovanou plechovou výplní (5) 

 

Oplocení bude v severní části doplněno dvěma bránami, kdy jedna bude sloužit pro vjezd těžké 

mechanizace a zásobování a vstup pracovníků na staveniště, druhá bude sloužit vedení stavby pro 

příjezd ke kancelářím. První brána bude řešena jako automatická posuvná, druhá pouze 

rozebíratelnými dílci oplocení s posuvným kolečkem. Brány budou široké cca 4 m. V jižní části bude 

umístěna jedna výjezdová brána, která bude řešena stejně jako první, tzn. automatická posuvná. 

Obě brány budou doplněny vrátnicí, kde bude probíhat identifikace a evidence jednotlivých 

účastníků výstavbového procesu. Vrátnice bude tvořena vždy samostatným kontejnerem 

s vlastním WC (viz Obr. 7). Odpad ze severní vrátnice bude sveden kanalizačním potrubím do nově 

zbudované silniční vpusti, jižní vrátnice však bude osazena na fekální tank o objemu 9 m3. 
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Obr. 7 – vrátnice (1) 

Z důvodu zajištění protipožární ochrany na staveništi bude v každé kanceláři vedení stavby 

umístěn jeden ruční hasicí přístroj, který bude průběžně revidován a udržován 

v provozuschopném stavu. Jedná se celkově o tři kusy. 

 

Staveniště bude vybaveno několika kontejnery na tříděný a směsný odpad, které budou umístěny 

primárně ve východní části staveniště v blízkosti šaten pro pracovníky a dále po jednom kusu u 

každé vrátnice. Tyto kontejnery budou vyváženy standardně městskou odpadovou firmou. 

Na stavební odpad z výstavby budou v blízkosti pracovišť umístěny ocelové kontejnery, které 

budou vyváženy specializovanou firmou dle potřeby. 

S odpady se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění. 

 

Na stavbě nevzniká potřeba žádných speciálních výrobních zařízení. Veškerý materiál bude na 

stavbu dopravován buď formou prefabrikátů nebo v takovém stavu, že jej bude možno ihned 

zabudovat do konstrukce. 

 

 

Dle grafu potřeby pracovníků se na stavbě uvažuje ve špičce, v průběhu realizace dokončovacích 

prací, s přítomností 26 pracovníků. Optimální podlahová plocha pro jednoho pracovníka je 1,25-

1,75 m2. Z tohoto důvodu budou jako šatny použity tři stavební buňky TOI TOI BK1 o rozměrech 6 

x 2,5 x 2,8 m a plochou 15 m2, dohromady tedy 30 m2. Součástí vnitřního vybavení dvou buněk jsou 

dvě elektrická topení, šest zásuvek, dvě okna s plastovou žaluzií a nábytek dle požadavků. Každá 

buňka však musí obsahovat min. uzamykatelné skříňky a lavice, příp. i stoly. Součástí kontejnerů 

jsou i elektrické přípojky o parametrech 380 V/32 A. Přes ně budou kontejnery napojeny na 

staveništní rozvody elektrické energie. 

V průběhu předchozích dvou etap, tzn. realizace spodní stavby a hrubé vrchní stavby je uvažováno 

s maximálním počtem pracovníku pod 20, tudíž zde budou v těchto dvou etapách z finančních 

důvodů buňky pouze dvě. 
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Min. počet záchodových mís na deset pracovníků je jedna, tzn. že min. počet záchodových mís na 

staveništi jsou dle výše uvedených předpokladů dvě. Z hlediska zajištění komfortu však bude 

staveniště vybaveno jedním záchodovým kontejnerem TOI TOI WC kontejner SK2 pro pracovníky 

se čtyřmi mísami, čtyřmi pisoáry a dvěma umyvadly. Pro vedení stavby zde bude zřízen obdobný 

kontejner TOI TOI WC kontejner SK2, kde se bude vyskytovat i sprcha. 

 

Obr. 8 - WC kontejner (1) 

Tyto záchodové kontejnery budou doplněny jedním sprchovým kontejnerem TOI TOI SK5 pro 

pracovníky. 

 

Obr. 9 - sprchový kontejner (1) 

 

Všechny buňky budou umístěny ve východní části staveniště vedle sebe. 
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Na základě provedeného posouzení věžového jeřábu v příloze POSOUZENÍ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 

LIEBHERR 42 K.1 byl pro zajištění vertikální dopravy v souvislosti s realizací objektu SO01 zvolen 

samostavitelný LIEBHERR 42 K.1. 

Jeřáb bude umístěn v centrální části staveniště dle výkresu ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO REALIZACI 

SPODNÍ STAVBY OBJEKTŮ SO01 A SO02. Jeřáb bude uložen na stávající zpevněné plochy, na kterých 

budou ještě dodatečně osazeny betonové panely tloušťky min. 100 mm. 

Technické parametry jsou uvedeny v kapitole NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO VYBRANÉ 

TECHNOLOGICKÉ PROCESY. 

Na stavbě bude přítomen od dokončení zemních prací objektu SO01 zhruba po zahájení 

dokončovacích prací objektu SO02. Pro realizaci objektu SO02 bude využit pouze sekundárně. 

 

Na základě provedeného posouzení autojeřábu v příloze POSOUZENÍ AUTOJEŘÁBU LIEBHERR LTM 

1050 byl pro zajištění vertikální dopravy v souvislosti s realizací objektu SO02 zvolen autojeřáb 

LIEBHERR LTM 1050. 

Jeřáb bude umístěn dohromady ve čtyřech polohách dle výkresu ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO 

REALIZACI HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY OBJEKTŮ SO01 A SO02. U třetí pozice při montáži severní části 

zastřešení při ulici Nádražní bude třeba vyřídit povolení k dočasnému záboru komunikace, která 

tak bude zúžena v časech montáže cca na polovinu. Jeřáb bude během montáže zapatkován a 

uložen na dřevěné podkladní hranoly o rozměrech min. 100 x 100 mm. 

Technické parametry jsou uvedeny v kapitole NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ 

PROCESY. 

Na stavbě bude přítomen pouze během montáže ocelové konstrukce SO02. 

 

 

 

Účel MJ Počet MJ 
Střed. norma 

[l/MJ] 

Množství vody 

[l] 

Ošetřování betonu m3 221 150 33 150 

Zdění (včetně malty) m3 38 300 11 400 

Omítky m2 500 30 15 000 

Mytí vozidel ks 30 500 15 000 

Celkem 74 550 

*celková bilance 
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Účel MJ Počet MJ 
Střed. norma 

[l/MJ] 

Množství vody 

[l] 

Pracovníci bez sprchování ks 15 40 600 

Sprchy ks 15 45 675 

Celkem 1 275 

*denní bilance 

Celková průměrná spotřeba vody: 

Qn = (Pn*Kn)/(t*3600) = (V1*K1+V2*K2)/(t*3600) = ((74550/(7*20))*1,5+1275*2,7)/(8*3600) 

Qn = 0,147 l/s 

Staveništní přípojka vody bude tedy zřízena z plastových HDPE trubek DN 20 mm s maximálním 

průtokem Qmax = 0,6283 l/s při návrhové rychlosti 2,0 m/s. 

Qn = spotřeba vody [l/s] 

Pn = potřeba vody [l/den] 

Kn = koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (K1=1,5, K2=2,7) 

t = délka směny [h] 

Požární vodu je možné zajistit napojením na zemní hydrant, který se nachází jižně od staveniště 

poblíž křižovatky ulic Nádražní a Žižkova. 

 

Stroj, přístroj 
Příkon 

[kW] 

Počet 

[ks] 

Celkem 

[kW] 

Věžový jeřáb 11,00 1 11,00 

Ponorné čerpadlo 5,00 2 10,00 

Bourací kladivo 1,60 2 3,20 

Kotoučová pila 1,20 1 1,20 

Vrtačka 0,78 2 1,56 

Ruční bruska 0,72 1 0,72 

Svářečka 9,80 1 9,80 

Horkovzdušný automat 4,60 1 4,60 

Horkovzdušná pistole 1,60 1 1,60 

Celkem 43,68 

 

Stroj, přístroj 
Příkon 

[kW] 

Počet 

[ks] 

Celkem 

[kW] 

Kancelář stavbyvedoucího 0,10 1 0,10 

Kancelář mistra 0,10 2 0,20 

Šatna pro pracovníky 0,10 2 0,20 

Hygienické zázemí 0,10 3 0,30 

Vrátnice 0,10 2 0,20 
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Celkem 1,00 

 

Stroj, přístroj 
Příkon 

[kW] 

Počet 

[ks] 

Celkem 

[kW] 

Kancelář stavbyvedoucího 1,20 1 1,20 

Kancelář mistra 1,20 2 2,40 

Šatna pro pracovníky 1,20 2 2,40 

Hygienické zázemí 1,20 4 4,80 

Vrátnice 1,20 2 2,40 

Celkem 13,20 

 

Potřebný příkon: 

P = 1,1*[(0,5*P1+0,8*P2+0,8*P3)2+(0,7*P1)2]0,5 = 1,1*[(0,5*43,68+0,8*1+0,8*13,2)2+(0,7*43,68)2]0,5 

P = 49,65 kW 

1,1 = koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 = koeficienty současnosti elektromotorů 

0,8 = koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

Z výše uvedeného vyplývá, že potřebný příkon elektrické energie pro staveništní provoz během 

realizace spodní stavby je 49,65 kW. Stávající rozvaděč je dimenzovaný na 63,00 kW, příkon je tedy 

dostačující. Zbývající energetická rezerva pokryje příkony zbývajících elektrických přístrojů, se 

kterými není možné během návrhové fáze uvažovat, např. vybavení buněk (ledničky, varné konvice, 

počítače apod.) 

 

 

Hlavní zásobovací trasy pro dovoz materiálu a odvoz zeminy v průběhu realizace vybraných 

technologických etap objektů SO01 a SO02 jsou zpracovány v kapitole NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY 

PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ PROCESY. 

 

 

Základní požadavky na bezpečný provoz na staveništi v průběhu realizace vybraných 

technologických procesů jsou uvedeny v kapitole PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

NA STAVENIŠTI PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ PROCESY. 

 

 

Z hlediska zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí je nutné minimalizovat vliv výstavbové 

činnosti na okolí zejména snižováním prašnosti, hlučnosti a znečištění prostředí. 
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Mezi základní ekologická opatření patří zejména: 

▪ Průběžné čištění komunikací a předcházení znečištění používáním vysokotlakových 

vodních čističů. 

▪ Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 

nadměrným hlukem a produkcí nadměrného množství emisí a výfukových plynů. 

▪ Mechanizace bude na stavbě odstavena pouze na zpevněných plochách. 

▪ Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 

▪ Z důvodu možného úniku provozních kapalin od používané mechanizace bude stavba 

vybavena mobilní havarijní soupravou. 

▪ Nebezpečné a zdraví škodlivé látky budou skladovány v uzamykatelných kontejnerech na 

záchytných vanách, sloužící jako zásobník pro případ úniku. 

▪ Během horkých dní bude probíhat dodatečné kropení kvůli snižování prašnosti. 

S odpady se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění, který je 

doplněn aktualizovanou vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 

Podrobnější zpracování hlukové zátěže na okolí je uvedeno v kapitole HLUKOVÁ STUDIE STAVENIŠTĚ. 
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Následující kapitola zpracovává návrh strojní sestavy pro realizaci spodní stavby a hrubé vrchní 

stavby objektů SO01 a SO02. 

 

 

Kolové rýpadlo bude využito během provádění zemních prací pro výkop hlavní stavební jámy 

objektu SO01, rýh pro základové pásy a patky, rýh pro základové prahy objektu SO02 a rýh pro 

realizaci přípojek inženýrských sítí – vody, kanalizace, elektřiny a veřejného osvětlení. Na stavbě 

tak bude přítomno téměř nepřetržitě a v dané technologické etapě se bude jednat o hlavní 

stavební stroj. 

 

Výkon:      110 kW 

Provozní hmotnost s příslušenstvím:  16 130 – 19 040 kg 

Objem lopaty:     0,35 – 1,14 m3 

Maximální dosah v úrovni terénu:  9 400 mm 

Maximální hloubkový dosah:   6 100 mm 

Maximální rychlost pojezdu:   35 km/h 

 

 

Obr. 1 - kolové rýpadlo CATERPILLAR M316F (1) 
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Třístranný sklápěč MAN 8x6 bude na stavbě sloužit primárně pro odvoz přebytečné zeminy na 

skládku i pro její rozvoz po staveništi a pro dopravu štěrkového materiálu. 

 

Výkon:      294 kW 

Palivo:      nafta 

Zdvihový objem:    10 518 cm3 

Nápravy:     8x6 

Nástavba:     třístranný sklápěč 

Ložná plocha:     6100 x 2360 x 1000 mm 

Celkové rozměry:    9050 x 2550 x 3700 mm 

Užitečná hmotnost:    16 300 kg 

Celková hmotnost:    32 000 kg 

 

 

Obr. 2 - nákladní automobil MAN 8x6 (2) 
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Nakladač nebude na stavbě využíván zcela pravidelně, ale bude mít na starosti několik 

samostatných úkolů. Primárně bude využit pro realizaci zpětných zásypů a překládku zeminy ze 

staveništní deponie zpět na nákladní automobily, které pak zajistí její další rozvoz. Dále se bude 

jednat o celkovou úpravu staveništní deponie, kde bude složeno cca 617 m3 zeminy a 

v neposlední řadě také o případnou asistenci rýpadlu při skrývání zeminy. 

 

Výkon:      55 kW 

Provozní hmotnost:    5 750 kg 

Objem lopaty:     0,75 – 1,2 m3 

Celková délka s lopatou:   5 469 mm 

Celková šířka s lopatou:   2 045 mm 

Maximální výklopná výška:   2 478 mm 

Maximální hloubkový dosah:   95 mm 

 

 

Obr. 3 - nakladač CATERPILLAR 907 M (1) 
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Vrtná souprava bude využita k vrtání CFA pilot pro založení objektu SO02, tzn. zastřešení 

nástupišť. Dopravu na podvalníku na stavbu zajistí zvolený subdodavatel. Souprava bude na 

stavbě přítomna pouze během vrtání pilot a jejich betonáže. 

 

Výkon:      230 kW 

Celková výška:     27,46 m 

Celková hmotnost:    60,6 t 

Maximální tažná síla během vrtání:  520 kN 

Celková délka během dopravy:  17,15 m 

Maximální průměr vrtu:   800 mm 

 

 

Obr. 4 - vrtná souprava LIEBHERR LB 16 (3) 
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Autočerpadlo bude využito pro ukládání betonu do bednění během betonáže základů, kdy bude 

přečerpávat betonovou směs z autodomíchávačů přistavených v těsné blízkosti. Na stavbě bude 

přítomno vždy pouze na provedení konkrétního úkonu. 

 

Výkon:      až 162 m3/h 

Vertikální dosah:    37,3 m 

Horizontální dosah:    32,6 m 

Počet ramen:     5 

Průměr potrubí:    DN 125 

Délka koncové hadice:    3,5 m 

Šířka zapatkování – přední:   6,95 m 

Šířka zapatkování – zadní:   7,30 m 

 

 

Obr. 5 - mobilní čerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR (4) 
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Autodomíchávač bude sloužit pro dopravu čerstvé betonové směsi z betonárky na stavbu. 

Primárně pak během betonáže základových konstrukcí, kde bude doplněn autočerpadlem 

SCHWING. 

 

Objem bubnu:     8 m3 

Geometrický objem:    14,12 m3 

Sklon bubnu:     12,45 ° 

Otáčky bubnu:     0 – 12/min 

Celková hmotnost:    cca 30 t 

 

 

Obr. 6 - autodomíchávač STETTER C3 LIGHT LINE (4) 
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Tento nákladní automobil s hydraulickou rukou určený k převozu kontejnerů bude zajišťovat 

přívoz prázdných kontejnerů na stavební odpad vzniklý během výstavby a následný odvoz 

odpadu na skládku. Auto bude přistaveno vždy na základě konkrétní objednávky. 

Výkon:      338 kW 

Palivo:      diesel 

Konfigurace náprav:    6x4 

Maximální délka kontejneru:   6 m 

Objem převážených kontejnerů:  10 – 30 m3 

 

 

Obr. 7 - nákladní automobil MAN TGA (5) 
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Auto s rukou bude využito pro dopravu veškerého paletovaného materiálu, dovoz systémového 

bednění, betonářské výztuže, KARI sítí, dřevěných prvků apod. Jedná se tak o vysoce univerzální 

dopravní prostředek. 

 

Konfigurace náprav:    4x2 

Hydraulická ruka:    TEREX ATLAS 

Boční dosah ruky:    7,5 m 

Výška dosahu:     9 m 

Nosnost vozidla:    9 t 

Délka ložné plochy:    7 m 

 

 

Obr. 8 - nákladní automobil DAF AE 85XF (5) 
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Věžový jeřáb bude využit primárně pro realizaci objektu terminálu SO01, ale díky blízkosti 

realizovaného objektu zastřešení SO02 bude schopen pokrýt částečně i ten. Na stavbě pak bude 

přítomen od realizace základových konstrukcí po dokončení hrubé vrchní stavby objektu SO01. 

Následující manipulaci s těžkými břemeny pak již zajistí autojeřáb, objednaný vždy na konkrétní 

pracovní úkon. 

 

Poloměr otáčení v patě:   2,5 m 

Rozměry základny:    4 x 4 m 

Maximální délka vyložení:   36 m 

Max. únosnost při max. délce vyložení: 1200 kg 

Hmotnost konstrukce jeřábu:   11800 kg 

Hmotnost protizávaží:    25300 kg 

Napětí přívodního kabelu:   400 V 

 

 

Obr. 9 - samostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 (6) 
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Autojeřáb bude na stavbě přítomen zejména v průběhu montáže ocelové nosné konstrukce 

zastřešení terminálu, instalace střešní VZT jednotky, sloupů veřejného osvětlení apod. Objednán 

bude vždy na základě operativního plánu na konkrétní pracovní úkon. 

 

Maximální nosnost:    50 t 

Maximální délka vyložení:   38 m 

Maximální horizontální dosah:   44 m 

Maximální vertikální dosah:   54 m 

Půdorysný rozměr při zapatkování:  9,3 x 7,2 m 

 

 

Obr. 10 - autojeřáb LIEBHERR LTM 1050 (7) 
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Montážní plošina bude na stavbě přítomna během montáže zastřešení nástupišť. Bude z nich 

montována nosná i nenosná část zastřešení včetně střešní krytiny. 

 

Max. pracovní výška:    8,18 m 

Max. výška podlahy pracovního koše:  6,18 m 

Max. nosnost koše:    350 kg 

Rozměry pracovního koše:   2,30 x 0,80 m 

Rychlost pojezdu:    1,5 – 3,5 km/h 

Celková hmotnost:    1730 kg 

 

 

Obr. 11 - montážní plošina HAULLOTTE COMPACT 8 (8) 
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Čerpadla budou využita na odčerpávání spodní vody ze dna stavební jámy objektu SO01. 

Uvažovaná hladina spodní vody je cca 0,5 m nad dnem jámy. Čerpadla budou nasazena 

souběžně dvě a třetí bude nachystáno v záloze. 

 

Průtok:      45 000 l/h 

Hmotnost:     36 kg 

Dopravní výška:    23 m 

Maximální samonasávací hloubka:  7 m 

Maximální tlak:     2,5 bar 

 

 

Obr. 12 - čerpadlo HECHT 3680 (9) 

 

 

Bourací kladivo bude využito během demoličních prací na objektech SO01 a SO02 v místech, kam 

se těžká mechanizace nedostane. 

 

Výkon:      1600 W 

Napájení:     230 V 

Energie úderu:     47 J 

Počet příklepů:     1500/min 

Hmotnost:     17 kg 
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Obr. 13 - bourací kladivo SCHEPPACH AB 1600 (10) 

 

 

Vysokotlaký čistič bude využit pro očišťování staveništní mechanizace a pro čištění přilehlých 

pozemních komunikací. 

 

Objemový průtok:    380 l/h 

Maximální tlak:     120 bar 

Délka hadice:     6 m 

Hmotnost:     4,4 kg 

Rozměry:     60 x 27 x 30 cm 

 

 

Obr. 14 - vysokotlaký čistič KÄRCHER K3 (11) 
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Vibrační deska bude využita k místnímu hutnění štěrkových zásypů a zpětných zásypů vytěženou 

zeminou v místech, kam se nedostane těžká mechanizace. 

 

Výkon:      4100 W 

Hmotnost:     62 kg 

Odstředivá síla:    11 kN 

Počet úderů:     5500/min 

Maximální hloubka stlačení:   25 cm 

Objem nádrže:     3,8 l 

 

 

Obr. 15 - vibrační deska SCHEPPACH HP 1100 S (10) 

 

 

Vibrační pěch bude použit pro hutnění zeminy a štěrkových zásypů během provádění zemních 

prací. 

 

Výkon motoru:     4000 W 

Velikost stopy pěchu:    310 x 300 mm 

Výška zdvihu:     66 mm 

Počet úderů:     600-700 /min 

Hutnící síla:     10 kN 

Hloubka hutnění:    40-60 cm 

Hmotnost:     78 kg 
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Obr. 16 - vibrační pěch SCHEPPACH VS 1000 (10)  

 

 

Aku vibrátor bude použit pro hutnění betonu při betonáži základů. 

 

Napětí akumulátoru:    18 V 

Délka hadice:     1,2 m 

Váha:      3 kg 

Průměr hlavy:     29 mm 

Frekvence vibrací:    15000/min 

 

 

Obr. 17 - aku ponorný vibrátor DEWALT DCE531N (12) 
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Vibrační lišta bude využita pro plošné hutnění při betonáži základových desek. Z hlediska 

omezeného využití bude deska pronajata vždy jen na konkrétní pracovní úkon. 

 

Motor:      4-dobý HONDA GX-35 

Hmotnost:     14,5 kg 

Palivo:      benzín 

Frekvence:     až 9000/min 

Délka:      2 m 

 

 

Obr. 18 - vibrační lišta ENAR HURACAN H (13) 

 

 

Kotoučová pila bude využita na stavbě pro řezání dřevěných prvků, např. pro zřizování laviček 

apod. 

 

Příkon:      1200 W 

Maximální hloubka řezu:   55 mm 

Otáčky:      5600/min 

Síťové napětí:     220 – 240 V 

Hmotnost:     4 kg 
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Obr. 19 - kotoučová pila METABO KS 55 FS (14) 

 

 

Vrtačka bude během stavby využita pro vrtání otvorů různých průměrů do téměř jakéhokoliv 

materiálu včetně možnosti využití jako ruční bourací kladivo. Vše za použití odpovídajících vrtáků. 

 

Příkon:      780 W 

Síla jednotlivého úderu:   2,4 J 

Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo):  13/24/32 mm 

Hmotnost:     2,9 kg 

Rozměry:     370 x 84 x 214 mm 

 

 

Obr. 20 - vrtačka s příklepem MAKITA HR2470 (10) 
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Bruska bude používána zejména během práce s výztuží. Lze ji využít jak k broušení hran, tak 

k řezání prutů na potřebnou délku. 

 

Příkon:      720 W 

Hmotnost:     1,8 kg 

Napájení:     síťové 

Průměr kotouče:    125 mm 

Otáčky:      až 11000/min 

 

 

Obr. 21 - ruční úhlová bruska MAKITA GA5030R (9) 

 

 

Svářečka bude využita během práce s výztuží k jejímu svařování. 

 

Spotřeba energie:    5,8 kVA 

Napájení:     230 V 

Rozsah svařovacího proudu:   20 – 180 A 

Průměr drátu:     0,6/0,8/1,0 mm 

Průměr elektrod:    2,5 – 4 mm 

Podporované cívky s dráty:   až 5 kg 

Stupeň ochrany:    IP21S 

Čistá hmotnost:    12,5 kg 
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Obr. 22 - invertorová svářečka POWERMAT PM-IMG-230T (15) 

 

 

Pístové čerpadlo bude použito pro přečerpání betonu pro betonáž pilot. Bude napojeno na 

vrtnou soupravu LIEBHERR LB 16. 

 

Výkon:      34,5 kW 

Dopravní výkon:    17,4 m3/h 

Max. zrnitost:     32 mm 

Dopravní vzdálenost:    beton až 100 m 

Dopravní výška:    beton až 80 m 

Objem trychtýře:    360 l 

 

 

Obr. 23 - pístové čerpadlo PUTZMEISTER P 718 TD (16) 
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Horkovzdušný automat bude použit pro spojování hydroizolačních fólií na bázi PVC-P během 

provádění hydroizolačního souvrství objektu SO01. 

 

Příkon:      4600 W 

Napětí:      230 V 

Regulace teploty:    100-620 °C 

Regulace posuvu:    0,7-12 m/min 

Rozměry:     640 x 430 x 330 mm 

Hmotnost:     35 kg 

 

 

Obr. 24 - horkovzdušný svařovací automat LEISTER VARIMAT V2 (17) 

 

 

Horkovzdušná pistole bude použita pro spojování hydroizolačních fólií na bázi PVC-P ve špatně 

přístupných místech, rozích apod. 

 

Výkon:      1600 W 

Regulace teploty:    20-650 °C 

Délka síťového kabelu:    3 m 

Hmotnost:     1,4 kg 

 

 

Obr. 25 - horkovzdušná svařovací pistole ZX1600 (18) 
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Místo stavby:   Benešov, Středočeský kraj, okres Benešov, 

ulice Nádražní – Jiráskova – Žižkova, 

č.p. 390/1, 390/5 (SO01, IO01, IO16, IO18) 

č.p. 391/1, 391/3, 391/4, 391/5, 391/6, 391/7, 391/8 (SO01, SO02, 

IO01 IO02, IO08, IO10, IO11, IO12, IO13, IO14) 

č.p. 392, 394/2, 394/7, 394/8 (SO01, IO02, IO18) 

č.p. 3310/1, 3310/2 (SO01, SO02, SO03, IO01, IO06, IO07, IO08, 

IO11, IO13) 

č.p. 3311, 3312 (SO01, IO01, IO16) 

č.p. 3481/45 (SO03, IO18) 

Obec:    Benešov 

Název stavby:   Terminál Benešov 

Stavebník:   Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01, Benešov 

Projekční 0,000:  364,800 m n.m. ve výškovém systému B. p. v. 

Počet podlaží:   Jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží (1PP a 1NP) 

Zastavěná plocha:  SO01 (terminál) – 321 m2 

    SO02 (zastřešení) – 1467 m2 

    SO03 (podchod) – 216 m2 

Jedná se o novostavbu autobusového terminálu, prodloužení podchodu, zastřešení nástupišť, 

oplocení a sadových úprav. Stavbu tvoří šest stavebních objektů a devatenáct inženýrských 

objektů, přičemž v první etapě proběhne realizace čtyř stavebních a sedmnácti inženýrských 

objektů. 

Podrobnější popis objektu viz STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 

ETAP. 

 

Proces realizace zemních prací v prostoru terminálu, tzn. 3. – 4. fáze I. etapy dle TECHNICKÉ ZPRÁVY, 

zahrnuje výkop stavební jámy pro objekt SO01, vrtání pilot a výkopy pro zhotovení základových 

prahů. Výkopy rýh pro nová technická vedení jsou řešeny v samostatných inženýrských objektech 

a nejsou předmětem řešení této DP. Zemní práce budou zahájeny po dokončení demoličních prací 

v rámci stavebního objektu SO05, které obsahují odstranění stávajících konstrukcí a stavebních 

objektů v zájmovém území. Konkrétně se jedná o demolici stávajícího autobusového terminálu, 

zastřešení nástupišť, oplocení, opěrných zídek a stávajícího souvrství pozemních komunikací 

v ploše nutné pro realizace výše uvedených činností. 

Stavební jáma bude vyhloubena na úroveň -5,170 m a bude zajištěna pomocí svahování v poměru 

2:1. Podél dvou stran stavební jámy budou vyhloubeny rýhy o šířce cca 0,5 m pro odvod dešťových 

i podzemních vod, protože dno stavební jámy se nachází cca 0,5 m pod hladinou spodní vody. 
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Zhruba v polovině svahu na úrovni -2,200 m pak budou vytvořeny lavičky pro usnadnění přístupu 

a zlepšení smykové únosnosti zeminy. 

Následně proběhne hloubení rýh a jamek pro základové pásy a patky. 

Současně bude v rámci SO02 zahájen výkop jam pro základové prahy a přichystání pilotovací pláně 

pro zahájení vrtání pilot metodou CFA. Výkop bude proveden na úroveň cca -1,170 m. tzn. horní 

úroveň základových prahů. Odtud poté proběhne vrtání pilot průběžným šnekem do úrovní -6,670 

a -8,670 m, tzn. na délku pilot 4 a 6 m. 

 

 

Zemina – stavební jáma a výkopy rýh (těžená strojně) 

Č. Materiál 
Čistý objem 

[m3] 

Koef. nakyp. 

[-] 

Nakypř. obj. 

[m3] 

1 Výkop stavební jámy 1105 1,3 1437 

2 Výkop rýh pro odvodnění stavební jámy 11 1,3 15 

3 Výkop rýh pro základové pásy 70 1,3 91 

4 Výkop rýh pro základové patky 13 1,3 17 

 

Zemina – stavební jáma a výkopy rýh (těžená ručně) 

Č. Materiál 
Čistý objem 

[m3] 

Koef. nakyp. 

[-] 

Nakypř. obj. 

[m3] 

1 Výkop cca 10 % strojně těžené zeminy 12 1,3 16 

 

Zemina – pro násypy a zásypy (uložená na dočasné deponii) 

Č. Materiál 
Čistý objem 

[m3] 

Koef. nakyp. 

[-] 

Nakypř. obj. 

[m3] 

1 Zásyp stavební jámy  1,3  

2 Zásyp rýh pro odvodnění stavební jámy  1,3  

3 Zásyp rýh pro základové pásy  1,3  

4 Zásyp rýh pro základové patky  1,3  

 

Zemina – odvoz na skládku 

Č. Materiál 
Čistý objem 

[m3] 

Koef. nakyp. 

[-] 

Nakypř. obj. 

[m3] 

1 Vytěžená a nepoužitelná zemina 594 1,3 772 
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Štěrk – podsyp v tloušťce 300-600 mm 

Č. Materiál 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Štěrk frakce 16/32 97 165 

 

Zemina – stavební jámy pro základové prahy (těžená strojně) 

Č. Materiál 
Čistý objem 

[m3] 

Koef. nakyp. 

[-] 

Nakypř. obj. 

[m3] 

1 Výkop stavebních jam 474 1,3 617 

 

Zemina – vrtání pilot (těžená strojně) 

Č. Materiál 
Čistý objem 

[m3] 

Koef. nakyp. 

[-] 

Nakypř. obj. 

[m3] 

1 Vrtání CFA pilot 33 1,3 43 

Zemina – pro násypy a zásypy (uložená na dočasné deponii) 

Č. Materiál 
Čistý objem 

[m3] 

Koef. nakyp. 

[-] 

Nakypř. obj. 

[m3] 

1 Zásyp stavebních jam 337 1,3 438 

Zemina – odvoz na skládku 

Č. Materiál 
Čistý objem 

[m3] 

Koef. nakyp. 

[-] 

Nakypř. obj. 

[m3] 

1 Vytěžená a nepoužitelná zemina 170 1,3 221 

Řezivo pro lavičky (hranoly 100x100 mm a fošny) 

Značkovací sprej 

Značkovací dřevěné kolíky 

Hřebíky a vruty do dřeva 

Bezpečnostní výstražná páska 

Vápno 

 

Vytěžená přebytečná zemina bude nakládána kolovým rypadlem CATERPILLAR 312 C a odvážena 

na nákladních automobilech MAN 8x6 na skládku AZS 98, S.R.O. – OSTŘEDEK (Za betonárkou 1, 257 

24, Ostředek) cca 16 km vzdálenou. 
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Štěrk bude na stavbu dopraven sklápěčem MAN 8x6 z betonárky ZAPA BETON A.S. (Křižíkova 12/24, 

256 01, Benešov) vzdálené cca 2 km. 

Ostatní hmotnější vedlejší stavební materiál včetně řeziva bude na stavbu dopraven nákladním 

automobilem DAF AE 85XF ze stavebnin DEK (Křižíkova 1590, 256 01, Benešov) cca 2 km vzdálených. 

Ostatní drobnější stavební materiál si na stavbu dopraví sám zhotovitel, např. osobními automobily 

či dodávkami. 

Co se týče dopravy strojních sestav, vrtná souprava a nakladač budou na stavbu dopraveny na 

podvalníku, kolové rypadlo se pak dopraví samostatně. 

Při hloubení stavební jámy bude zemina odvážena průběžně, rypadlo bude vytěženou zeminu 

shazovat přímo na nákladní automobily. 

Během vrtání pilot bude přebytečná zemina odvezena až po vyvrtání vždy jedné piloty, protože CFA 

metoda nedovoluje jiný technologický postup. Tuto zeminu naloží na nákladní automobil nakladač 

CATERPILLAR 907 M. 

Zemina, která se později použije na zpětné zásypy, bude průběžně odvážena na dočasnou deponii 

již zmíněným nakladačem. Ve větších objemech bude ještě použit nákladní automobil. Přesná 

poloha deponie viz výkres ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO REALIZACI SPODNÍ STAVBY OBJEKTŮ SO01 A SO02. 

Štěrk bude dopraven sklápěčem přímo na místo určení, menší objemy budou přeloženy pomocí 

rypadla nebo nakladače. 

Složení ostatního materiálu na staveniště zajistí nákladní automobil pomocí vlastní hydraulické 

ruky. Materiál bude přemístěn přímo z valníku na skládky materiálu určené dle výše uvedené 

výkresové dokumentace. Primárně se bude materiál skládat co nejblíže místu realizace za dodržení 

minimálního pracovního prostoru. 

Přepravu drobnějšího stavebního materiálu a nářadí po staveništi pak zajistí pracovníci ručně. 

 

Vytěžená zemina, která se použije na zásypy, bude skladována na dočasných deponiích dle výkresu 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO REALIZACI SPODNÍ STAVBY OBJEKTŮ SO01 A SO02 do max. výšky 2,5 m, 

protože se nejedná o ornici. Boky zemních těles budou svahovány. V případě skladování v blízkosti 

výkopu je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost min. 0,5 m mezi hranou výkopu a svahem deponie. 

Štěrky budou přednostně umísťovány přímo na místu určení, v ostatních případech budou 

skladovány na dočasných skládkách do výšky cca 1,5 m. 

Řezivo bude skladováno na podkladních hranolech o rozměrech min. 100x100 mm a bude překryto 

nepromokavými plachtami. 

Nářadí, měřící pomůcky, přístroje a ostatní drobný stavební materiál budou skladovány v mobilním 

uzamykatelném kontejnerovém skladu. 

 

Pracoviště převezme stavbyvedoucí od čety provádějící demoliční práce na stavebním objektu 

SO05 za přítomnosti technického dozoru stavebníka. Součástí převzetí pracoviště bude zejména 
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předání projektové dokumentace, stavebního povolení, protokolu o vytyčení inženýrských sítí a 

hranic staveniště a výškového a polohového zaměření stavby. Všechny aktivity spojené 

s převzetím, zejména výsledky vstupních kontrol, budou zapsány do stavebního deníku. 

Předpokladem pro provádění zemních prací jsou částečně hotové demoliční práce v zájmových 

oblastech. Jedná se o prostory terminálu a zastřešení nástupišť, kde budou nejen kompletně 

odstraněny stávající konstrukce, ale především bude odkryto zemní těleso, tzn. odstraněno 

stávající souvrství komunikace. V ostatních částech autobusového nádraží budou plochy 

odbourávány postupně, proto se dopředu domluví konkrétní část, která se odstraní kompletně, 

zbytek bude následovat. Bez splnění výše uvedených podmínek nelze pracoviště převzít. Veškeré 

výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

 

 

Práce budou prováděny podle časového plánu zejména v listopadu, kdy předpokládáme dle 

dlouhodobého průměru vhodné klimatické podmínky pro provádění většiny činností. V Benešově 

se průměrná teplota v měsíci listopadu pohybuje kolem 9,4 °C. Za předpokladu, že by však 

docházelo k jakýmkoliv klimatickým výkyvům, bude se postupovat dle níže uvedeného. 

Zemní práce nebudou prováděny za zhoršené viditelnosti (minimálně 30 m). Práce mohou 

probíhat nepřetržitě v rozmezí teplot od 5 °C do 30 °C. Při teplotách vyšších než 30 °C, případně 

menších než 5 °C se bude postupovat dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v aktuálním znění, kterým 

se stanoví konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci. 

Při extrémních klimatických podmínkách, tzn. vytrvalém dešti či sněžení, se veškeré stavební práce 

zastaví, případně se bude pokračovat v omezeném režimu, který si nastaví stavbyvedoucí se svými 

subdodavateli. 

Dále je nezbytně nutné ochránit základovou spáru před extrémním rozbřednutím, případně 

namrznutím, a proto bude po celou dobu až do začátku realizace základových konstrukcí 

ponechána na dně stavební jámy vrstva zeminy v tloušťce cca 100 mm, která se odtěží až těsně 

před zahájením prací. 

 

Staveniště bude vybaveno odpovídajícím počtem staveništních buněk a mobilních toalet dle 

navrhovaného počtu pracovníků. Buňky a toalety budou umístěny na zpevněných plochách. Na 

zpevněných plochách budou též zřízeny skládky materiálu a uzamykatelné sklady pro skladování 

nářadí, měřících pomůcek drobného stavebního materiálu atd. 

 

Během demoličních prací bude odstraněno souvrství stávající pozemní komunikace pouze v ploše 

potřebné pro zahájení zemních prací na stavebních objektech SO01 a SO02. Ze zbytku stávajících 

zpevněných ploch bude odstraněna pouze vrchní vrstva z asfaltového betonu v tl. cca 120 mm a 

zbytek souvrství (s vrchní vrstvou ze směsi stmelené cementem) bude ponechán po co nejdelší čas 

výstavby, aby došlo k co největší finanční úspoře. 

 

Napojení staveniště na energie bude řešeno staveništními přípojkami z nově zbudovaných 

přípojek, které byly zhotoveny v přilehlých ulicích během předcházejících stavební fází 1 a 2 

(podrobnější rozdělení stavebních fází viz TECHNICKÁ ZPRÁVA). Pro účely staveništního provozu 
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bude zřízena vodovodní a elektro přípojka. Staveništní rozvaděč bude umístěn v blízkosti obytných 

buněk. Staveništní přípojky budou osazeny vlastním vodoměrem a elektroměrem. 

 

Přístup na staveniště bude řešen pomocí dvojice automatických posuvných bran, kterými bude 

umožněn příjezd a odjezd těžké techniky a ostatní mechanizace. U bran budou zřízeny vrátnice. 

Vjezdová brána se nachází v severní části staveniště, odjezdová pak v jižní části (viz výkres ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ PRO REALIZACI SPODNÍ STAVBY OBJEKTŮ SO01 A SO02). 

Pro konkrétní specifikaci prvků zařízení staveniště viz TECHNIICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

 

Pracovní doba je stanovena od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 s hodinovou pauzou na oběd. 

Všichni pracovníci budou na začátku etapy proškolení ohledně bezpečnostních předpisů BOZP, 

které se týkají zejména pohybu kolem strojních sestav a prací ve výkopech. Dále pak před každým 

dílčím procesem podstoupí proškolení o daném procesu. Bez kvalitní instruktáže nelze daný proces 

provádět. Za řádně provedenou instruktáž odpovídá mistr, případně vedoucí čety. 

Při pohybu po staveništi jsou povinni všichni pracovníci používat osobní ochranné pracovní 

pomůcky (dále OOPP), mezi které patří zejména helma, pevné pracovní boty a reflexní vesta. Za 

jejich používání bude odpovídat mistr, nebo vedoucí čety. V případě nerespektování tohoto 

pravidla mohou být pracovníci pokutování do výše 500 Kč. 

Všichni pracovníci musí být fyzicky i psychicky schopní daný pracovní proces provádět, případně 

musí disponovat patřičnými oprávněními, např. průkazem strojníka, řidičským průkazem apod. 

 

Na provádění zemních prací bude dohlížet stavbyvedoucí spolu s mistry. Dále se bude také 

kontrolovat čistota pozemních komunikací, zvláště během pojezdu nákladních automobilů na 

skládku a zpět. Komunikace budou uklízeny v případě potřeby, minimálně však jednou denně po 

skončení směny. Doporučený počet stavebních čet je min. jedna na každý stavební objekt, tzn. 

dohromady dvě, záleží však na konkrétních možnostech jednotlivých subdodavatelů. Následující 

tabulky proto specifikují pouze potřebnou kvalifikaci jednotlivých pracovníků a doporučený počet 

pro danou technologickou etapu. Jejich pole působnosti a pracovní náplň se však může překrývat 

a doplňovat. Strojní čety jsou vedeny samostatně: 

Stavební četa – SO01 (objekt terminálu) 

Profese Počet Náplň práce Kvalifikace 

Vedoucí čety* 1 Organizace celé čety 

Střední odborné vzdělání ukončené 

závěrečnou zkouškou a praxe 

v oboru 

Pomocný pracovník / 

dělník 
5 

Provádění výkopových 

prací, asistence 

strojníkům, přesun hmot 

Žádné kvalifikační požadavky, 

pouze poučení a proškolení o 

daném procesu 

Geodet** 1 
Vyměření stavební jámy 

hloubkově i výškově 

Oprávnění pro provádění 

zeměměřičských činností 

Asistent geodeta** 1 
Asistence hlavnímu 

geodetovi 

Oprávnění pro provádění 

zeměměřičských činností 



124 

*Pozn.: Vedoucí čety není samostatná osoba, ale nejzkušenější pracovník v pracovní četě. 

**Pozn.: Oba dva geodeti se budou pohybovat po staveništi při realizaci SO01 i SO02. 

Stavební četa – SO02 (zastřešení nástupišť) 

Profese Počet Náplň práce Kvalifikace 

Vedoucí čety* 1 Organizace celé čety 

Střední odborné vzdělání ukončené 

závěrečnou zkouškou a praxe 

v oboru 

Pomocný pracovník / 

dělník 
5 

Provádění výkopových 

prací, asistence 

strojníkům, přesun hmot 

Žádné kvalifikační požadavky, 

pouze poučení a proškolení o 

daném procesu 

Geodet** 1 
Vyměření stavební jámy 

hloubkově i výškově 

Oprávnění pro provádění 

zeměměřičských činností 

Asistent geodeta** 1 
Asistence hlavnímu 

geodetovi 

Oprávnění pro provádění 

zeměměřičských činností 

*Pozn.: Vedoucí čety není samostatná osoba, ale nejzkušenější pracovník v pracovní četě. 

**Pozn.: Oba dva geodeti se budou pohybovat po staveništi při realizaci SO01 i SO02. 

Strojní četa – SO01 i SO02 

Profese Počet Náplň práce Kvalifikace 

Řidič nákladního 

auta 
3 

Odvoz zeminy na skládku 

a dovoz materiálu 
Řidičské oprávnění skupiny C 

Řidič rypadla 1 
Hloubení stavební jámy a 

rýh 
Strojní průkaz 

Řidič nakladače 1 
Přesun vytěžené zeminy 

na deponii 
Strojní průkaz 

Řidič vrtné soupravy 1 Vrtání pilot Strojní průkaz 

 

 

 

1 nákladní automobil DAF AE 85XF s hydraulickou rukou TEREX ATLAS 

3 nákladní automobily MAN 8x6 

1 kolové rypadlo CATERPILLAR M316F 

1 kolový nakladač CATERPILLAR 907 M 

1 vrtná souprava LIEBHERR LB 16 

 

1 vrtačka bez příklepu NAREX EV 13 G-2 

1 bourací kladivo SCHEPPACH AB 1600 

1 vysokotlaký čistič KÄRCHER K3 

2 čerpadla na vodu HECHT 3680 

1 vibrační deska SCHEPPACH HP 1100 S 
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Co se týče ručního nářadí, budeme potřebovat zejména ruční pily, krumpáče, rýče, lopaty, sekery, 

kolečka, kladiva, palice, kleště a v neposlední řadě např. žebříky pro přístup do jámy. 

 

Jak již bylo zmíněné, každý pracovník na stavbě bude používat vlastní OOPP, tzn. vhodný pracovní 

oděv, pracovní obuv s pevnou podrážkou, helmu, pracovní rukavice a reflexní vestu. 

V případě práce s hlučnějšími stroji, např. bouracím kladivem či vibrační deskou, budou též 

pracovníci vybaveni ochrannými klapkami na uši. 

 

Kromě nářadí a strojů budeme potřebovat i měřící pomůcky, mezi které patří zejména klasické 

pásmo, svinovací metr, olovnice, vodováha a nivelační přístroj TOPCON AT-B3 s nivelační latí. 

 

 

Po předání pracoviště od čety provádějící demolici stávajících objektů se začne nejprve 

s hloubením stavební jámy pro budovu terminálu. Tomu bude předcházet vytyčení rohů výkopu 

specializovanou geodetickou firmou spolu se zaměřením jednotlivých rozhraní výkopu. Vytyčení 

bude vyznačeno značkovacím sprejem a dřevěnými kolíky v rozích. Hrany stavební jámy pak budou 

zvýrazněny vápnem. Po vytyčení zhotoví pracovní četa v rozích dřevěné lavičky, od kterých se pak 

bude doměřovat zbytek rozměrů stavební jámy. 

Převážnou část výkopů bude zajišťovat kolové rypadlo CATERPILLAR M316F v kooperaci s 

nákladními automobily MAN 8x6, které budou sloužit pro odvoz zeminy na skládku a pro převozy 

v rámci staveniště na dočasnou deponii. Ta bude umístěna primárně v centrální části staveniště 

(viz výkres ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO REALIZACI SPODNÍ STAVBY OBJEKTŮ SO01 A SO02), kde bude 

zemina uložena do třech figur o půdorysných rozměrech cca 10x10 m a max. výšce 2,5 m. Nejedná 

se již o ornici a je tedy možné ji skladovat až do této výše. Kratší převozy zeminy a její srovnávání 

v rámci dočasných skládek bude zajišťovat kolový nakladač CATERPILLAR 907 M. Ze začátku bude 

zemina odvážena primárně pryč ze staveniště na skládku v Ostředku cca 16 km vzdáleném, poté 

se až začne s ukládáním deponie na staveništi. Orientační bilance zeminy jsou specifikovány 

v předchozích kapitolách tohoto technologického předpisu. 

Postup hloubení je dán logickým sledem činností a prostorovými možnostmi staveniště. Výkop se 

začne provádět ze severozápadního rohu staveniště v místě napojení na již zbudovaný podchod 

v ulici Nádražní. Postupovat se bude východním směrem tak, aby byla vždy pokryta celková plocha 

v severojižním směru, návrat již není kvůli prostorovým dispozicím staveniště možný. Dno stavební 

jámy je v úrovni -5,170 m, hloubení však bude probíhat do úrovně cca -5,070 tak, aby na dně zbylo 

cca 100 mm neodtěžené zeminy, aby byla až do začátku realizace základových konstrukcí chráněná 

základová spára před rozbřednutím či promrznutím. 
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Hloubka výkopu v místech výtahové šachty je projektem určena na -6,190 m, tzn. o cca jeden metr 

víc než jinde. Hloubení výtahové šachty bude probíhat stejným způsobem do úrovně cca -6,090 m, 

tzn. o cca 100 mm míň kvůli již zmíněné ochraně základové spáry. 

Zároveň se bude průběžně provádět svahovaní v poměru 2:1, které vyplynulo z geologického 

průzkumu v lokalitě. V polovině svahu v úrovni cca -2,200 m pak bude mj. zřízena lavička proměnné 

šířky, min. však 0,6 m pro zvýšení bezpečnosti a pro usnadnění pohybu pracovníků. Přístup do jámy 

bude řešen pomocí žebříků. 

 

V hloubce cca -4,140 m byla při předběžných hydrogeologických průzkumech zjištěna ustálená 

hladina spodní vody. Proto bude pravděpodobně nutné zahájit odčerpávání spodní vody, které 

nám vytvoří základní pracovní podmínky pro pohyb ve stavební jámě. 

Při odkrytí dna jámy budou po obou delších stranách jámy, tzn. severní a jižní, vyhloubeny rýhy o 

šířce min. 0,5 m a hloubce min. 1,0 m, do kterých se během zarovnávaní dna jámy dno vyspáduje. 

Spádování ve sklonu min. 2 % bude provedeno zhruba na dvě poloviny, tzn. od osy jámy směrem 

k rýhám. Z takto zhotovených rýh budou vyvedeny hadice, které budou napojeny na dvě 

samostatná vodní čerpadla HECHT 3680. Ta budou umístěna buď přímo ve výkopu, nebo na 

průběžných lavičkách tak, aby byla dobře obsluhovatelná a přístupná pro případ revize či poruchy. 

Z čerpadel bude voda svedena dalšími hadicemi do nově zbudované kanalizační šachty v ulici 

Nádražní. Před vypuštěním do kanalizace je nutné vodu předčistit od hrubých nečistot a zbylé 

zeminy např. přes geotextilii vloženou pod poklopem. Geotextilii je pak nutno denně kontrolovat 

a udržovat v provozním stavu. 

 

Po odebrání zbývajících 10 cm zeminy ze dna stavební jámy nejprve provedeme měření únosnosti 

zeminy, jejíž modul přetvárnosti musí dosahovat min. hodnot Edef2 = 45 MPa. V případě, že nám 

zemní těleso vyhoví, zrealizuje se část základových konstrukcí (viz navazující technologický předpis) 

a poté provedeme štěrkový podsyp frakce 16/32 mm v tloušťce 300 mm mezi vybetonovanými 

základovými pásy. V místech napojení na nově zbudovaný podchod pro pěší až v tloušťce 600 mm. 

Štěrk následně zhutníme vibračními pěchy a deskami v celé ploše. 

V případě, že nám zemní těleso nevyhoví, provedeme zhutnění zeminy vibračními pěchy či deskami 

a až po dosažení požadované únosnosti provedeme výše zmíněný podsyp. 

 

Řešeno v rámci TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ 

SO01 A SO02. 

 

Po technologické pauze min. 24 hodin potřebné pro vyzrání krycího betonu začneme se zpětným 

zasypáváním 1PP původní vytěženou zeminou. Zeminu je třeba hutnit po cca každých 200 mm 

pomocí vibračních pěchů a desek. Zásypy bude provádět kolový nakladač CATERPILLAR 907 M. 
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Po založení terminálu a provedení částečného zpětného násypu vyhloubíme rýhy pro základové 

pásy a patky budovy terminálu. U základových pásů provádíme hloubení na úroveň -1,500 a -1,970 

m. Zhruba polovinu objemu vytěžené zeminy odvezeme na skládku do Ostředku, zbytek zeminy 

uložíme na skládku do centrální části staveniště. 

 

Řešeno v rámci TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ 

SO01 A SO02. 

 

Jedná se o provedení zbylých násypů stejným technologickým postupem, jaký je uveden v bodě 

7.5. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku AZS 98, S.R.O. – OSTŘEDEK cca 16 km vzdálenou. 

 

Technologický postup viz bod 7.3. 

 

 

Po vyhloubení stavební jámy pro objekt terminálu vytyčíme polohu budoucích základových prahů 

pro objekt SO02. Toto vytyčení opět provede specializovaná geodetická firma. Dále si vápnem 

vyznačíme cca 3 m široký pruh mezi budoucími základovými prahy a pomocí rypadla odtěžíme 

v tomto prostoru cca 860 mm zeminy tak, abychom se dostali na horní úroveň prahů ve výšce -

1,170 m. Tímto krokem si jednak vytvoříme srovnanou pilotovací pláň a zároveň můžeme v této 

rýze po založení zastřešení realizovat připojení terminálu kabely NN. Zeminu budeme ihned 

nakládat a odvážet pomocí nákladních automobilů na skládku AZS 98, S.R.O. – OSTŘEDEK cca 16 

km vzdálenou. Stěny výkopu pak mírně vysvahujeme v poměru cca 2:1, aby se nám do výkopu 

nesypala okolní zemina. 

 

Po vytvoření pilotovací pláně dopravíme na staveniště vrtnou soupravu a začneme s vrtáním. 

Specializovaná geodetická firma nejprve provede zaměření jednotlivých pilot a po vytyčení jejich 

poloh značkovacím sprejem a dřevěnými kolíky začneme s hloubením. Vrtání bude provádět vrtná 

souprava LIEBHERR LB 16. 

Vrtání bude probíhat tzv. CFA metodou, tzn. průběžným šnekem, kterým lze vrtat i bez pažení 

vývrtu. Na jednom stanovišti se vyhloubí vždy dva kusy pilot o rozdílných hloubkách. Hloubení 

probíhá přibližně z úrovně -1,170 m, hloubka vrtu bude tedy něco kolem 5,5 a 7,5 m, nutné je však 

přesné vyměření na úroveň -6,670 m a -8,670 m. Přebytečná zemina bude opět odvezena na 

deponii v centrální části staveniště. 

 

Řešeno v rámci bodu 7.20 TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

OBJEKTŮ SO01 A SO02. 
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Po provedené betonáži proběhne v prvním kroku odklizení vytěžené zeminy a její odvoz na deponii. 

Následně začneme s rozšiřováním stávajícího výkopu na předepsané rozměry tak, aby se mohli 

pracovníci ve výkopu pohybovat, tzn. min. 0,6 m od hrany základového prahu. Hloubení provádíme 

opět pomocí rypadla, které se však bude s lopatou pohybovat nejblíže 10 cm od hrany piloty, aby 

nedošlo k jejímu poškození. Zbytek zeminy kolem pilot odtěží pracovníci ručně. 

Hloubení se provede na spodní úroveň základových prahů, tzn. -2,670 m. 100 mm zeminy opět 

necháme neodtěžených do doby, než budeme schopni provést podkladní betonovou vrstvu. 

Svahování budeme realizovat opět v poměru 2:1. 

 

Po dosažení min. 70 % pevnosti betonu, tzn. po cca třech dnech, odbouráme vrchních cca 1,5 m 

hlavy pilot tak, abychom se dostali na spodní úroveň základových prahů ve výšce -2,670 m a mohli 

navázat s výztuží na již zabetonovaný armokoš. Po odbourání hlav a vyvezení sutě na skládku 

srovnáme dno výkopu. 

 

Řešeno v rámci bodu 7.23 TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

OBJEKTŮ SO01 A SO02. 

 

Hloubení rýh je nastíněno v kapitole SPECIALIZACE: REKONSTRUKCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

V PROSTORU TERMINÁLU, ale jinak je řešeno v rámci samostatných inženýrských objektů, které nejsou 

součástí řešení této DP. 

 

Z hlediska kvality prováděných prací je nutné kontrolovat základní požadavky, které musí být 

bezpodmínečně splněny, jinak nelze v pracích pokračovat, případně daný úsek převzít. Níže je 

uvedený základní seznam požadavků. Jejich výčet není úplný, stanovuje pouze minimální 

kontrolovatelnou hranici. 

Veškeré kontroly jsou samostatně zpracovány v kapitole KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 

REALIZACI ZEMNÍCH PRACÍ. 

 

Projektová dokumentace 

Připravenost staveniště a pracoviště 

Oprávnění k uložení zeminy na skládku 

Archeologický průzkum 

 

Způsobilost pracovníků 

Klimatické podmínky 

Pracovní stroje a pomůcky 

Dodávka materiálu 
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Rozměrové parametry (poloha, výška) 

Množství vypouštěné vody do kanalizace 

Vyplavování jemných částic do kanalizace 

Svahování a lavičky 

Rovinatost dna 

Nakládání se zeminou 

Ochrana základové spáry 

Stejnorodost 

Míra zhutnění 

Provedení štěrkového podsypu 

 

Rozměry dle PD 

Rovinatost 

 

Během celého procesu výstavby je třeba na staveništi a v jeho okolí dodržovat základní požadavky 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a účastníků výstavbového procesu, ale i 

veřejnosti výstavbou přímo dotčené. 

Vzhledem k rozsahu stavby bude na kontrolu bezpečnosti práce dohlížet koordinátor BOZP, který 

bude jmenován a zasmluvněn přímo objednatelem. Stavba je povinna vycházet koordinátorovi 

vstříc a společně řešit bezpečnostní problémy vznikající během výstavby. 

Co se týče základního přehledu právních dokumentů, budeme se řídit zejména následujícími 

právními předpisy: 

▪ Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v aktuálním znění 

▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění 

▪ Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v aktuálním znění 

▪ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění 

▪ 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, v aktuálním znění 

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

prostředí, v aktuálním znění 

▪ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, v aktuálním znění 

Mezi základní bezpečnostní opatření patří zejména: 

▪ U vjezdu i výjezdu ze staveniště bude umístěna vrátnice, kde bude probíhat evidence všech 

účastníků výstavbového procesu. 
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▪ U obou těchto vchodů budou umístěny výstražné tabule POZOR STAVENIŠTĚ doplněné o 

bezpečnostní značky ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ NEPOVOLANÝM OSOBÁM! 

▪ Všichni pracovníci na staveništi budou neustále používat osobní ochranné pracovní 

pomůcky, které jim vždy zajistí jejich zaměstnavatel. 

▪ Staveniště bude oploceno systémovým oplocením výšky 2,0 m. 

▪ Denně bude probíhat kontrola klimatických podmínek a vyhodnocování, zda by mohly mít 

dané podmínky vliv na bezpečnost provozu na stavbě. 

Podrobnější podmínky bezpečnosti práce pro konkrétní technologickou etapu jsou zpracované 

v samostatné kapitole PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PRO VYBRANÉ 

TECHNOLOGICKÉ PROCESY. 

 

Z hlediska zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí je nutné minimalizovat vliv výstavbové 

činnosti na okolí zejména snižováním prašnosti, hlučnosti a znečištění prostředí. 

Mezi základní ekologická opatření patří zejména: 

▪ Průběžné čištění komunikací a předcházení znečištění používáním vysokotlakových 

vodních čističů. 

▪ Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 

nadměrným hlukem a produkcí nadměrného množství emisí a výfukových plynů. 

▪ Mechanizace bude na stavbě odstavena pouze na zpevněných plochách. 

▪ Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 

▪ Z důvodu možného úniku provozních kapalin od používané mechanizace bude stavba 

vybavena mobilní havarijní soupravou. 

▪ Nebezpečné a zdraví škodlivé látky budou skladovány v uzamykatelných kontejnerech na 

záchytných vanách, sloužící jako zásobník pro případ úniku. 

▪ Během horkých dní bude probíhat dodatečné kropení kvůli snižování prašnosti. 

▪ S odpady se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění, který 

je doplněn aktualizovanou vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 
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Příklad zatřízení jednotlivých odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů: 

Materiál Klasifikace Kat.* 
Likvidace Recyklace Skládka Spalovna 

Společnost Společnost Společnost Společnost 

Topný olej a 

motor. nafta 
13 07 01 N 

SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
   

Beton 17 01 01 O  
SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 

SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
 

Dřevo 17 02 01 O  
SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
  

Plasty 17 02 03 O  
SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
  

Železo a ocel 17 04 05 O   
Kovošrot Benešov 

– Martin Jirků 
 

Směsné kovy 17 04 07 O   
Kovošrot Benešov 

– Martin Jirků 
 

Papír a lepenka 20 01 01 O  FII GROUP s.r.o.   

Směsný kom. 

odpad 
20 03 01 O    

SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 

* N = nebezpečný odpad, O = ostatní odpad 
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Místo stavby:   Benešov, Středočeský kraj, okres Benešov, 

ulice Nádražní – Jiráskova – Žižkova, 

č.p. 390/1, 390/5 (SO01, IO01, IO16, IO18) 

č.p. 391/1, 391/3, 391/4, 391/5, 391/6, 391/7, 391/8 (SO01, SO02, 

IO01 IO02, IO08, IO10, IO11, IO12, IO13, IO14) 

č.p. 392, 394/2, 394/7, 394/8 (SO01, IO02, IO18) 

č.p. 3310/1, 3310/2 (SO01, SO02, SO03, IO01, IO06, IO07, IO08, 

IO11, IO13) 

č.p. 3311, 3312 (SO01, IO01, IO16) 

č.p. 3481/45 (SO03, IO18) 

Obec:    Benešov 

Název stavby:   Terminál Benešov 

Stavebník:   Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01, Benešov 

Projekční 0,000:  364,800 m n.m. ve výškovém systému B. p. v. 

Počet podlaží:   Jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží (1PP a 1NP) 

Zastavěná plocha:  SO01 (terminál) – 321 m2 

    SO02 (zastřešení) – 1467 m2 

    SO03 (podchod) – 216 m2 

Jedná se o novostavbu autobusového terminálu, prodloužení podchodu, zastřešení nástupišť, 

oplocení a sadových úprav. Stavbu tvoří šest stavebních objektů a devatenáct inženýrských 

objektů, přičemž v první etapě proběhne realizace čtyř stavebních a sedmnácti inženýrských 

objektů. 

Podrobnější popis objektu viz STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 

ETAP. 

 

Realizace základových konstrukcí na objektech SO01 a SO02 spočívá v založení budovy terminálu 

a sloupů zastřešení nástupišť. V prvním případě se jedná o monolitické železobetonové základové 

konstrukce, tvořené základovými deskami, pásy a patkami. Základové desky vynáší plošné zatížení 

v 1PP a 1NP, základové pásy pak liniové zatížení od svislých konstrukcí opět v 1PP i 1NP a základové 

patky pak bodové zatížení od ocelových sloupků pouze v 1NP. Zjednodušeně řečeno proběhne 

realizace ve dvou na sebe navazujících etapách, kdy se v první etapě založí budova terminálu na 

úrovni 1PP v hlavní stavební jámě a následně pak v úrovni 1NP. Založení 1PP je pak dle 

předběžného hydrogeologického průzkumu cca jeden metr pod hladinou spodní vody. 

Z tohoto důvodu se procesy zemních prací a zakládání značně prolínají a je třeba na ně nahlížet 

jako na jeden celek. 
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Z konstrukčního hlediska je základová deska v úrovni 1PP tvořené podkladním betonem C 25/30, 

vyztuženém KARI sítí 150x150x8, v tloušťce 150 mm, hydroizolační fólií v tloušťce 1,5 mm 

s podkladními a separačními geotextiliemi a základovou deskou z betonu C 35/45 v tloušťce 400 

mm. 

V úrovni 1NP je základová deska tvořena již jen podkladním betonem C 25/30, vyztuženém KARI 

sítí 150x150x8, v tloušťce 150 mm a hydroizolační fólií v tloušťce 1,5 mm s podkladními a 

separačními geotextiliemi. 

Základové pásy pod obvodovými sendvičovými stěnami o rozměrech 800x400 mm jsou tvořeny 

podkladním betonem C 16/20 v tloušťce cca 100 mm a monolitickým železobetonem třídy C 25/30. 

Stejným způsobem je provedeno i založení schodiště v úrovni 1PP. V úrovni 1NP je pak schodiště 

založeno na pásu o rozměrech pouze 600x400 mm. 

Dvoustupňové základové patky o rozměrech 1000x1000 mm pak slouží pro vynesení ocelových 

sloupků. Jedná se opět o monolitický železobeton třídy C 25/30 realizovaný na prostý podkladní 

beton tloušťky 100 mm. 

U založení objektu SO02 jsou hlavním základovým prvkem vrtané piloty z monolitického 

železobetonu třídy C 25/30. Piloty budou vrtané průběžným šnekem metodou CFA. U každého 

nosného sloupu se jedná vždy o dvojici pilot o délkách 4 a 6 m vrtaných na úroveň -6,670 a -8,670 

m. Betonáž probíhá pomocí středové hadice umístěné uvnitř vrtací hlavy. 

Vrtání a následná betonáž bude probíhat z urovnané pilotovací pláně na úrovni -1,170 m. Piloty 

budou betonované o cca 1,5 m delší, takže během výkopových prací základových prahů je nutné 

vrchní část piloty odbourat a provést napojení armokoše piloty a výztuže základových prahů na 

úrovni -2,670 m. 

Základové prahy přenášející zatížení do pilot budou řešeny po betonáži pilot. Konstrukčně se opět 

jedná o monolitické železobetonové bloky z betonu třídy C 25/30. 

Pro všechny základové konstrukce se bude výhradně využívat systémového bednění. Pouze u 

atypických konstrukcí bude využito tradičního dřevěného bednění. U pilot se žádné pažení vrtu 

neuvažuje, zemina bude stabilizovaná samotným vrtacím šnekem a následně natlakovanou 

betonovou směsí. 

 

 

Vodostavební beton C 25/30, XC2 

Č. Konstrukce 
Objem 

[m3] 

1 Základové desky 45,4 

2 Základové pásy 21,5 

3 Základové patky 5,6 
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Beton C 35/45 

Č. Konstrukce 
Objem 

[m3] 

1 Základové desky 44,0 

 

Podkladní beton C 16/20 

Č. Konstrukce 
Objem 

[m3] 

2 Základové pásy 6,4 

3 Základové patky 1,5 

 

Betonářská výztuž BSt 500 S (B 500 B) 

Č. Konstrukce 
Hmotnost 

[t] 

1 Základové desky 10,55 

2 Základové pásy 3,38 

3 Základové patky 0,82 

 

Svařované KARI sítě 150x150x8 mm 

Č. Konstrukce 
Hmotnost 

[t] 

1 Základové desky 3,52 

 

Systémové bednění (informativní hodnoty) 

Č. Konstrukce 
Plocha 

[m2] 

1 Základové desky 26,2 

2 Základové pásy 59,7 

3 Základové patky 26,9 

 

Výplň pilot, beton C 25/30, XA1 

Č. Konstrukce 
Objem 

[m3] 

1 Piloty 40,4 
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Beton C 25/30, XF1 

Č. Konstrukce 
Objem 

[m3] 

1 Základové prahy 89,1 

 

Podkladní beton C 16/20 

Č. Konstrukce 
Objem 

[m3] 

1 Základové prahy 7,2 

 

Betonářská výztuž BSt 500 S (B 500 B) 

Č. Konstrukce 
Hmotnost 

[t] 

1 Piloty 6,1 

2 Základové prahy 15,6 

 

Systémové bednění (informativní hodnoty) 

Č. Konstrukce 
Plocha 

[m2] 

1 Základové prahy 188,1 

Řezivo 

Značkovací sprej 

Hřebíky a vruty do dřeva 

Bezpečnostní výstražná páska 

Olejový odbedňovací přípravek (vydatnost cca 0,05 l/m2) 

DOKA svorky 

Distanční lišty U-FIX pod dolní výztuž 

Distanční lišty UTH mezi dolní a horní výztuž 

Gumové ochranné prostředky na zakončení prutů výztuže 

Vázací drát 

 

Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem STETTER C3 LIGHT LINE z betonárky ZAPA 

BETON A.S. (Křižíkova 12/24, 256 01, Benešov) vzdálené cca 2 km. 

Výztuž, armokoše a ostatní hmotnější vedlejší stavební materiál včetně řeziva bude na stavbu 

dopraven nákladním automobilem DAF AE 85XF ze stavebnin DEK (Křižíkova 1590, 256 01, Benešov) 

cca 2 km vzdálených. Ostatní drobnější stavební materiál si na stavbu dopraví sám zhotovitel, např. 

osobními automobily či dodávkami. 
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Co se týče dopravy vrtné soupravy, tak ta bude na stavbu dopravena na podvalníku ještě před 

zahájením zemních prací. 

Podkladní beton bude do výkopu dopraven pomocí autočerpadla SCHWING S 38 SX REPTOR, které 

bude beton přečerpávat z vlastního zásobníku. Ten bude průběžně doplňován autodomíchávači 

STETTER C3 LIGHT LINE. Stejným způsobem budou realizovány i ostatní betonové konstrukce 

kromě těch na terénu, u kterých bude možné zaručit maximální výšku shozu 1,5 m. V tom případě 

se shoz betonu obejde bez autočerpadla. 

Betonáž pilot bude realizována s tím rozdílem, že čerpadlo bude napojeno na středovou hadici 

procházející vnitřkem vrtacího šneku vrtné soupravy a beton bude přečerpáván při vytahování 

šneku z výkopu. 

Složení ostatního materiálu na staveniště zajistí nákladní automobil pomocí vlastní hydraulické 

ruky. Materiál bude přemístěn přímo z valníku na skládky materiálu určené dle výkresu ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ PRO REALIZACI SPODNÍ STAVBY OBJEKTŮ SO01 A SO02. Primárně se bude materiál skládat 

co nejblíže místu realizace za dodržení minimálního pracovního prostoru. 

Přesuny hmotnějšího materiálu po staveništi zajistí ve svém dosahu věžový jeřáb LIEBHERR 42 K.1. 

Přepravu drobnějšího stavebního materiálu a nářadí po staveništi pak zajistí pracovníci ručně. 

 

Výztuž bude skladována na podkladních hranolech min. 100x100 mm tak, aby před jejím uložením 

do konstrukce nedošlo ke styku se zeminou. Navíc bude skladována v takovém stavu, v jakém byla 

dodána, tzn. naležato s vlastními identifikačními štítky. 

Řezivo bude skladováno na podkladních hranolech o rozměrech min. 100x100 mm a bude ideálně 

překryto nepromokavými plachtami. 

Komponenty pro systémové bednění budou skladovány opět v takovém stavu, v jakém byly 

dodány, tzn. v systémových kontejnerech dle druhovosti komponentů. Menší lehce přemístitelné 

komponenty budou skladovány v uzamykatelných kontejnerech. 

Odbedňovací přípravky a ostatní tekuté chemikálie budou skladovány v uzamykatelných 

kontejnerech na záchytných vanách pro případ úniku zdraví nebezpečných látek. 

Nářadí, měřící pomůcky, přístroje a ostatní drobný stavební materiál budou skladovány v mobilním 

uzamykatelném kontejnerovém skladu. 

 

Pracoviště převezme stavbyvedoucí od čety provádějící zemní práce za přítomnosti technického 

dozoru stavebníka. Součástí převzetí pracoviště bude zejména předání projektové dokumentace, 

stavebního povolení, protokolu o vytyčení inženýrských sítí a hranic staveniště a výškového a 

polohového zaměření stavby. Všechny aktivity spojené s převzetím, zejména výsledky vstupních 

kontrol, budou zapsány do stavebního deníku. 

Předpokladem pro provádění základů jsou částečně hotové zemní práce na stavebních objektech 

SO01 a SO02. Konkrétně se jedná o vyhloubenou stavební jámu objektu terminálu s provedeným 
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štěrkovým podsypem a o srovnanou pilotovací pláň objektu SO02. Zbytek zemních prací bude 

prováděn v průběhu realizace základových konstrukcí z důvodu zachování technologického sledu 

jednotlivých činností. Bez splnění výše uvedených podmínek nelze pracoviště převzít. Veškeré 

výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

 

 

Práce na základových konstrukcí budou prováděny podle časového plánu zejména v listopadu, kdy 

předpokládáme dle dlouhodobého průměru vhodné klimatické podmínky pro provádění většiny 

činností. V Benešově se průměrná denní teplota v měsíci listopadu pohybuje kolem 9,4 °C. Za 

předpokladu, že by však docházelo k jakýmkoliv klimatickým výkyvům, bude se postupovat dle níže 

uvedeného. 

Práce na základových konstrukcích nebudou prováděny za zhoršené viditelnosti (minimálně 30 m). 

Práce mohou probíhat nepřetržitě v rozmezí teplot od 5 °C do 30 °C. Při teplotách vyšších než 30 

°C, případně menších než 5 °C se bude postupovat dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v aktuálním 

znění, kterým se stanoví konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci. 

Při extrémních klimatických podmínkách, tzn. vytrvalém dešti či sněžení, se veškeré stavební práce 

zastaví, případně se bude pokračovat v omezeném režimu, který si nastaví stavbyvedoucí se svými 

subdodavateli. 

Dále je nezbytně nutné ochránit základovou spáru před extrémním rozbřednutím, případně 

namrznutím, a proto bude po celou dobu až do začátku realizace základových konstrukcí 

ponechána na dně stavební jámy vrstva zeminy v tloušťce cca 100 mm, která se odtěží až těsně 

před zahájením prací. 

Kromě jiného je nutné zajistit hydrataci cementu pomocí průběžného vlhčení betonových 

konstrukcí. Vlhčení provádíme pouze tehdy, pokud se průměrné denní teploty pohybují nad 10 °C. 

S vlhčením je vhodné začít cca 24 hodin po vybetonování, aby nedocházelo k vyplavování cementu. 

Beton je též nutné chránit před nepříznivými klimatickými vlivy např. používáním nepromokavých 

plachet, aby se minimalizovalo množství odpařované vody. A nakonec je nezbytné chránit beton 

v průběhu zrání před nadměrnými nárazy a otřesy. 

 

Staveniště bude vybaveno odpovídajícím počtem staveništních buněk a mobilních toalet dle 

navrhovaného počtu pracovníků. Buňky a toalety budou umístěny na zpevněných plochách. Na 

zpevněných plochách budou též zřízeny skládky materiálu a uzamykatelné sklady pro skladování 

nářadí, měřících pomůcek drobného stavebního materiálu atd. 

 

Zbytek stávajících zpevněných asfaltových ploch bude ponechán po co nejdelší čas výstavby, aby 

došlo k co největší finanční úspoře. 

 

Napojení staveniště na energie bude řešeno staveništními přípojkami z nově zbudovaných 

přípojek, které byly zhotoveny v přilehlých ulicích během předcházejících stavební fází 1 a 2 

(podrobnější rozdělení stavebních fází viz TECHNICKÁ ZPRÁVA). Pro účely staveništního provozu 
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bude zřízena vodovodní a elektro přípojka. Staveništní rozvaděč bude umístěn v blízkosti obytných 

buněk. Staveništní přípojky budou osazeny vlastním vodoměrem a elektroměrem. 

 

Přístup na staveniště bude řešen pomocí dvojice automatických posuvných bran, kterými bude 

umožněn příjezd a odjezd těžké techniky a ostatní mechanizace. U bran budou zřízeny vrátnice. 

Vjezdová brána se nachází v severní části staveniště, odjezdová pak v jižní části (viz výkres ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ PRO REALIZACI SPODNÍ STAVBY OBJEKTŮ SO01 A SO02). 

Pro konkrétní specifikaci prvků zařízení staveniště viz TECHNIICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

 

Pracovní doba je stanovena od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 s hodinovou pauzou na oběd. 

Všichni pracovníci budou na začátku etapy proškolení ohledně bezpečnostních předpisů BOZP, 

které se týkají zejména pohybu kolem strojních sestav a prací ve výkopech. Dále pak před každým 

dílčím procesem podstoupí proškolení o daném procesu. Bez kvalitní instruktáže nelze daný proces 

provádět. Za řádně provedenou instruktáž odpovídá mistr, případně vedoucí čety. 

Při pohybu po staveništi jsou povinni všichni pracovníci používat osobní ochranné pracovní 

pomůcky (dále OOPP), mezi které patří zejména helma, pevné pracovní boty a reflexní vesta. Za 

jejich používání bude odpovídat mistr, nebo vedoucí čety. V případě nerespektování tohoto 

pravidla mohou být pracovníci pokutování do výše 500 Kč. 

Všichni pracovníci musí být fyzicky i psychicky schopní daný pracovní proces provádět, případně 

musí disponovat patřičnými oprávněními, např. průkazem strojníka, řidičským průkazem apod. 

 

Na provádění zemních prací bude dohlížet stavbyvedoucí spolu s mistry. Dále se bude také 

kontrolovat čistota pozemních komunikací, zvláště během pojezdu nákladních automobilů na 

skládku a zpět. Komunikace budou uklízeny v případě potřeby, minimálně však jednou denně po 

skončení směny. Doporučený počet stavebních čet je min. jedna na každý stavební objekt, tzn. 

dohromady dvě, záleží však na konkrétních možnostech jednotlivých subdodavatelů. Následující 

tabulky proto specifikují pouze potřebnou kvalifikaci jednotlivých pracovníků a doporučený počet 

pro danou technologickou etapu. Jejich pole působnosti a pracovní náplň se však může překrývat 

a doplňovat. Strojní čety jsou vedeny samostatně: 

Stavební četa – SO01 (objekt terminálu) 

Profese Počet Náplň práce Kvalifikace 

Vedoucí čety* 1 Organizace celé čety 

Střední odborné vzdělání ukončené 

závěrečnou zkouškou a praxe 

v oboru 

Betonář 2 
Lití čerstvého betonu, 

zhutňování, vlhčení 

Střední odborné vzdělání ukončené 

maturitou nebo výučním listem 

Železář 2 
Vázání výztuže, montáž 

ocelových konstrukcí 

Střední odborné vzdělání ukončené 

maturitou nebo výučním listem 

Svářeč 1 

Vázání výztuže, montáž 

ocelových konstrukcí a 

jejich svařování 

Střední odborné vzdělání ukončené 

maturitou nebo výučním listem, 

platný svářečský průkaz 
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Tesař 3 
Příprava a montáž 

bednění 

Střední odborné vzdělání ukončené 

maturitou nebo výučním listem 

Pomocný pracovník / 

dělník 
2 

Příprava bednění, přesun 

hmot, lití čerstvého 

betonu, zhutňování, 

vlhčení 

Žádné kvalifikační požadavky, 

pouze poučení a proškolení o 

daném procesu 

*Pozn.: Vedoucí čety není samostatná osoba, ale nejzkušenější pracovník v pracovní četě. 

Stavební četa – SO02 (zastřešení nástupišť) 

Profese Počet Náplň práce Kvalifikace 

Vedoucí čety* 1 Organizace celé čety 

Střední odborné vzdělání ukončené 

závěrečnou zkouškou a praxe 

v oboru 

Betonář 2 
Lití čerstvého betonu, 

zhutňování, vlhčení 

Střední odborné vzdělání ukončené 

maturitou nebo výučním listem 

Železář 2 
Vázání výztuže, montáž 

ocelových konstrukcí 

Střední odborné vzdělání ukončené 

maturitou nebo výučním listem 

Svářeč 1 

Vázání výztuže, montáž 

ocelových konstrukcí a 

jejich svařování 

Střední odborné vzdělání ukončené 

maturitou nebo výučním listem, 

platný svářečský průkaz 

Tesař 3 
Příprava a montáž 

bednění 

Střední odborné vzdělání ukončené 

maturitou nebo výučním listem 

Pomocný pracovník / 

dělník 
2 

Příprava bednění, přesun 

hmot, lití čerstvého 

betonu, zhutňování, 

vlhčení 

Žádné kvalifikační požadavky, 

pouze poučení a proškolení o 

daném procesu 

*Pozn.: Vedoucí čety není samostatná osoba, ale nejzkušenější pracovník v pracovní četě. 

Strojní četa – SO01 i SO02 

Profese Počet Náplň práce Kvalifikace 

Řidič nákladního 

auta 
1 

Dovoz stavebního 

materiálu 
Řidičské oprávnění skupiny C 

Řidič vrtné soupravy 1 Vrtání pilot Strojní průkaz 

Řidič čerpadla 1 
Čerpání betonu do 

připraveného bednění 
Řidičské oprávnění skupiny C 

Řidič 

autodomíchávače 
2 

Doprava čerstvého 

betonu na staveniště 
Řidičské oprávnění skupiny C 

Jeřábník 1 
Přesun materiálu po 

staveništi 

Řidičské oprávnění skupiny C, 

jeřábnický průkaz třídy D 

 

 

 

1 nákladní automobil DAF AE 85XF s hydraulickou rukou TEREX ATLAS 
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1 vrtná souprava LIEBHERR LB 16 

1 mobilní čerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR 

2 autodomíchávače STETTER C3 LIGHT LINE 

1 samostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 

 

1 vrtačka bez příklepu NAREX EV 13 G-2 

1 vysokotlaký čistič KÄRCHER K3 

2 čerpadla na vodu HECHT 3680 

1 vibrační deska SCHEPPACH HP 1100 S 

1 aku ponorný vibrátor DEWALT DCE531N 

1 vibrační lišta ENAR HURACAN H 

1 kotoučová pila METABO KS 55 FS 

1 ruční úhlová bruska MAKITA GA5030R 

1 invertorová svářečka POWERMAT PM-IMG-230T 

 

Co se týče ručního nářadí, budeme potřebovat zejména ruční pily, armovací kleště, lopaty, sekery, 

kolečka, kladiva, palice, kombinované kleště, štípačky a v neposlední řadě např. žebříky pro přístup 

do jámy. 

 

Jak již bylo zmíněné, každý pracovník na stavbě bude používat vlastní OOPP, tzn. vhodný pracovní 

oděv, pracovní obuv s pevnou podrážkou, helmu, pracovní rukavice a reflexní vestu. 

Svářeči nebudou v žádném případě vybaveni během sváření reflexní vestou, která se velice snadno 

vznítí. 

 

Kromě nářadí a strojů budeme potřebovat i měřící pomůcky, mezi které patří zejména klasické 

pásmo, svinovací metr, olovnice, vodováha a nivelační přístroj TOPCON AT-B3 s nivelační latí. 

 

 

V prvním kroku nejprve odstraníme zbývajících 100 mm zeminy nad základovou spárou a 

proškrábneme rýhy pro uložení podkladního betonu. Poté přeměříme modul přetvárnosti 

podkladní zeminy na úrovni 1PP, který musí dosahovat min. hodnoty Edef2 = 45 MPa a provedeme 

přejímku základové spáry za účasti statika a TDS. Po přejímce pak podkladní beton třídy C 16/20 

uložíme do rýhy pomocí autočerpadla v tloušťce 100 mm. 

 

Po provedení podkladního betonu a min. třídenní technologické pauze začneme s vybedňováním 

základových pásů obvodových stěn v úrovni 1PP a základové paty pro schodiště vyrovnávající 
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změnu výškové úrovně mezi 1PP a 1NP. Bednění bude zhotovené primárně ze systémových prvků 

DOKA, atypické rozměry budou vyrobeny přímo na stavbě z bednících překližek a dřevěných 

hranolů. 

Po vybednění pásů v požadovaném rozsahu dle PD a technologických podkladů výrobce 

provedeme jejich vyztužení a betonáž. 

Výztuž mohou do bednění ukládat pouze kvalifikovaní pracovníci – železáři a pracovníci jimi 

proškolení. Její uložení musí odpovídat aktuální PD. Kromě zajištění správné polohy je nutné výztuž 

stabilizovat pomocí vázacích drátů a případných svarů tak, aby se během následné betonáže 

neposouvala a jinak nedeformovala. Důležité je také dodržet požadovanou tloušťku krycí vrstvy 

pomocí distančních prvků. Do bednění ukládáme pouze neznečištěnou výztuž. 

Před ukládáním výztuže do bednění zkontrolujeme, zda byl celý povrch bednění opatřen 

odbedňovacím přípravkem. Odbedňovací přípravek není možné aplikovat v okamžiku, kdy už je v 

bednění uložená výztuž. 

Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem STETTER C3 LIGHT LINE z betonárky ZAPA 

BETON A.S. v Benešově vzdálené cca 2 km. Kvalita dodaného betonu musí být minimálně dle 

předepsaných požadavků v PD. Beton bude do bednění přečerpán pomocí mobilního autočerpadla 

SCHWING S 38 SX REPTOR. Během betonáže je potřeba zajistit maximální výšku shozu 1,5 m, aby 

nedošlo k rozmíšení betonové směsi. 

Před začátkem přečerpávání je nutné čerpací potrubí propláchnout a místo první dávky betonu 

použít vápenocementovou maltu, aby se na vnitřním povrchu potrubí vytvořila mazlavá vrstva pro 

lepší pohyb čerstvého betonu. 

Beton je třeba během ukládání neustále zhutňovat, abychom vyplnili vzduchové mezery mezi zrny. 

Zhutňování provádíme pomocí ponorných vibrátorů s gumovým krytem z důvodu ochrany 

bednění. Frekvence vibrování by se měla pohybovat kolem 50/s. Vibrátory zasouváme do čerstvého 

betonu po takových vzdálenostech, aby se akční rádiusy jednotlivých vibrátorů překrývali, tzn. po 

cca 450 mm. Doba zhutňování okolo jednoho vpichu se pohybuje mezi 20-60 s. Výška zhutňované 

vrstvy nesmí být větší než 1,25 násobek délky ponorného tělesa vibrátoru, tzn. větší než 550 mm. 

V případě zhutňování dalších vrstev je nutné vsunout vibrátor cca 50-100 mm pod povrch 

předcházející vrstvy, aby se obě vrstvy spojily. Zhutněný beton poznáme tak, že na povrchu 

vystoupí cementová malta. 

Po provedení betonáže je nutné zachovat technologickou přestávka min. 24 hodin, než začneme 

s navazujícími procesy. 

Odbednění provedeme po cca třech dnech od betonáže. 

 

Řešeno v rámci bodu 7.3 TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ OBJEKTŮ SO01 

A SO02. 

 

Před zahájením betonáže proběhne pokládka KARI sítí 150x150x8 mm s min. přesahem dvou ok, 

tzn. 30 cm. Zároveň se nesmí sítě po okrajích dotýkat zeminy, vždy je nutné zaručit alespoň 
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minimální krytí výztuže, tzn. cca 25 mm. V ploše je též nutné rozmístit distanční podložky U-FIX 25 

a zajistit krytí výztuže mezi zhutněným štěrkovým podkladem a sítěmi.

Po takto provedené pokládce proběhne samotná betonáž desky v tloušťce 150 mm, kterou 

provádíme do prostoru mezi základovými pásy, které nám v podstatě vytváří bednící formu. Tímto 

krokem si zajistíme pevnou vodorovnou plochu pro realizaci základové desky na úrovni -4,740 m. 

Betonáž proběhne stejně jako v bodě 7.2 s tím rozdílem, že hutnění budeme přednostně provádět 

pomocí vibračních plovoucích lišt. 

Po betonáži opět nutní technologická přestávka min. 24 hodin a kompletní odbednění po cca třech 

dnech. 

 

Po technologické pauze změříme vlhkost podkladu, která by neměla přesáhnout 6 %. V negativním 

případě prodloužíme pauzu a počkáme do vyschnutí podkladu. Poté začneme s pokládkou 

separační geotextilie o plošné hmotnosti min. 300 g/m2, která nám tak vytvoří spodní ochrannou 

vrstvu pro navazující hydroizolační fólii. Textilii klademe s přesahy min. 50 mm, optimálně 100 mm.  

Hydroizolační vrstvu tvoří fólie na bázi PVC-P v tloušťce min. 1,5 mm. Tato fólie musí mít též 

protiradonový atest do oblastí s vysokým rizikem výskytu radonu. Fólii spojujeme primárně pomocí 

horkovzdušného automatu, horkovzdušnou pistolí s přítlačným válečkem pouze v obtížně 

přístupných místech. Přesahy volíme min. 50 mm, optimálně 80 mm. U okrajů musíme ponechat 

dostatečný přesah fólie pro pozdější napojení na svislé konstrukce. 

Na fólii pokládáme tentokrát ochrannou geotextilii taktéž o plošné hmotnosti min. 300 g/m2 a 

s přesahy min. 50 mm, optimálně 100 mm. 

 

Následně začneme s bedněním čel základové desky v tloušťce 380 mm z vodostavebního betonu 

C 35/45, která tak bude vytvářet masivní základovou konstrukci schopnou odolávat spodní vodě. 

Bednění čel provádíme opět primárně pomocí systémových prvků DOKA. 

Vyztužení provádíme dle výkresů stavebně-konstrukčního řešení, které je součástí PD, podobným 

způsobem jako v bodě 7.2 a 7.4. 

Betonáž provádíme stejným způsobem jako v bodě 7.4. Následuje technologická pauza min. 24 

hodin a po třech dnech můžeme čela odbednit. 

 

Po vybetonování základové desky zrealizujeme monolitické železobetonové svislé konstrukce, které 

přímo navazují na základovou desku a na konstrukci prodloužení podchodu. Součástí je i hydroizolační 

napojení na základovou desku včetně realizace těsnících plechů a bobtnavých pásků. Jejich řešení však 

není předmětem tohoto technologického předpisu. 

 

Po vybetonování svislých nosných konstrukcí zrealizujeme monolitické železobetonové schodiště, které 

výškově spojuje úroveň 1PP s úrovní 1NP v místech východu do terminálu. Součástí je i provedení krycího 
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betonu v tloušťce 50 mm na provedenou HI, násypu z vytěžené zeminy a betonového podkladu pro 

schodišťovou konstrukci. Toto řešení však není předmětem tohoto technologického předpisu. 

 

Po vybetonování schodiště zrealizujeme monolitické železobetonové vodorovné konstrukce, tvořící 

„střešní“ konstrukci podchodu a celého 1PP. Jejich řešení však není předmětem tohoto technologického 

předpisu. 

 

Na svislých a vodorovných nosných konstrukcí 1PP bude po jejich dokončení provedeno kontaktní 

zateplení z extrudovaného polystyrenu v tloušťce 80 mm. Desky budou pouze mechanicky kotveny 

pomocí talířových hmoždinek do betonu tak, aby v betonu byly zakotveny v délce min. 60 mm, tzn. 

délka hmoždinek musí být min. 140 mm. Desky budou kladeny na sraz tak, aby nikde nevznikala 

průběžná spára. 

 

Po provedení tepelné izolace v prostoru 1PP napojíme již provedené hydroizolační souvrství s nově 

prováděným. To bude provedeno ve stejném technologickém sledu jako v bodě 7.5 s tím rozdílem, 

že u svislých hydroizolací je nutné průběžné liniové kotvení pomocí poplastovaných pásků, na které 

se fólie natavuje. Na úrovni terénu je opět potřeba provést hydroizolaci s dostatečným přesahem 

(cca 500 mm) pro její budoucí napojení na vodorovnou hydroizolaci na podkladní betonové desce 

1NP. 

V místech vodorovné nosné konstrukce podchodu bude na hydroizolační vrstvu vybetonováno 50 

mm krycího betonu C 20/25, který tak bude sloužit jako krycí vrstva pro hydroizolaci namáhanou 

zatížením od zpětného zásypu vytěženou zeminou. Po betonáži je opět nutné zachovat min. 24 

hodin technologickou pauzu. 

 

Řešeno v rámci bodu 7.5 TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ OBJEKTŮ 

SO01 A SO02. 

 

Technologický postup viz bod 7.2. 

 

Na základové pásy budou zrealizovány navazující nadzákladové zdi, tvořící spodní část sendvičové 

fasády tvořené 190 mm monolitického železobetonu, 150 mm tepelné izolace z minerální vaty a 60 mm 

krycích železobetonových prefabrikovaných panelů. Jejich řešení však není předmětem tohoto 

technologického předpisu. 

 

Na nově zbudované sendvičové nadzákladové zdi bude provedeno hydroizolační souvrství dle 

technologické sledu uvedeného v bodě 7.11. 
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Řešeno v rámci bodu 7.5 TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ OBJEKTŮ 

SO01 A SO02. 

 

Řešeno v rámci bodu 7.9 TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ OBJEKTŮ 

SO01 A SO02. 

 

Technologický postup viz bod 7.4. 

 

Technologický postup viz bod 7.5. 

 

Vrtání pilot řešeno v rámci bodu 7.4 TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 

OBJEKTŮ SO01 A SO02. 

Vzhledem ke zvolené metodě vrtání CFA, tzn. průběžným šnekem, bude betonáž probíhat při 

vytahování vrtáku z vývrtu středovou hadicí, umístěnou uvnitř vrtacího šneku. Vrtné práce se tak 

obejdou bez jakéhokoliv dodatečného pažení vývrtu. Beton C 25/30, XA1 bude do vývrtu 

přečerpáván přes pístové čerpadlo, kam bude beton dodáván pomocí autodomíchávačů 

z betonárky ZAPA BETON A.S. v Benešově vzdálené cca 2 km. Čerpadlo bude propojeno s čerpací 

hadicí vrtné soupravy. Hadice musí být v betonu ponořena vždy alespoň 1,5 m, aby nedocházelo 

k rozmíšení betonu. Betonáž provádíme tak dlouho, dokud nedosáhneme úrovně pilotovací pláně 

ve výšce -1,170 m. 

 

Řešeno v rámci bodu 7.13 TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ OBJEKTŮ 

SO01 A SO02. 

 

Po dosažení min. 60 % pevnosti betonu, tzn. po cca třech dnech, odbouráme vrchních cca 1,5 m 

hlavy pilot tak, abychom se dostali na spodní úroveň základových prahů ve výšce -2,670 m a mohli 

navázat s výztuží na již zabetonovaný armokoš. Vybouranou suť budeme průběžně vyvážet na 

skládku AZS 98, S.R.O. – OSTŘEDEK (Za betonárkou 1, 257 24, Ostředek) cca 16 km vzdálenou. 

Během odbourávání není možné jakýmkoliv způsobem poškodit výztuž, s ručními bouracími 

kladivy je tak nutno pracovat velmi opatrně. 

Na dně opět ponecháváme cca 100 mm zeminy, abychom ochránili základovou spáru před 

promrznutím či rozbřednutím. Tuto zeminu skryjeme až těsně před zahájením prací na podkladní 

betonové vrstvě. Ta bude pod základovými prahy vytvořena z betonu C 16/20 v tloušťce 100 mm 

tak, aby výsledná úroveň základové spáry byla již výše zmíněných -2,670 m. 
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Technologický postup viz bod 7.2 s tím rozdílem, že třída použitého betonu bude C 25/30, XF1. 

 

Z hlediska kvality prováděných prací je nutné kontrolovat základní požadavky, které musí být 

bezpodmínečně splněny, jinak nelze v pracích pokračovat, případně daný úsek převzít. Níže je 

uvedený základní seznam požadavků. Jejich výčet není úplný, stanovuje pouze minimální 

kontrolovatelnou hranici. 

Veškeré kontroly jsou samostatně zpracovány v kapitole KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 

REALIZACI ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ. 

 

Projektová dokumentace 

Připravenost staveniště a pracoviště 

Dodávka bednění 

Dodávka výztuže 

Skladování materiálu 

 

Způsobilost pracovníků 

Klimatické podmínky 

Pracovní stroje a pomůcky 

Vytyčení základů 

Provedení bednění 

Geometrická přesnost bednění 

Prostupy bedněním 

Dilatační a pracovní spáry 

Vyvázání výztuže 

Vyztužování pilot (osazování armokoše) 

Dodávka betonu 

Betonáž základů 

Betonáž pilot 

Ošetřování betonu 

Kontrola hlavy pilot 

Odbedňování základů 

 

Kontrola rozměrů a polohy dle PD 

Geometrická přesnost 

Kvalita betonu 
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Během celého procesu výstavby je třeba na staveništi a v jeho okolí dodržovat základní požadavky 

na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a účastníků výstavbového procesu, ale i 

veřejnosti výstavbou přímo dotčené. 

Vzhledem k rozsahu stavby bude na kontrolu bezpečnosti práce dohlížet koordinátor BOZP, který 

bude jmenován a zasmluvněn přímo objednatelem. Stavba je povinna vycházet koordinátorovi 

vstříc a společně řešit bezpečnostní problémy vznikající během výstavby. 

Co se týče základního přehledu právních dokumentů, budeme se řídit zejména následujícími 

právními předpisy: 

▪ Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v aktuálním znění 

▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění 

▪ Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v aktuálním znění 

▪ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění 

▪ 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, v aktuálním znění 

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

prostředí, v aktuálním znění 

▪ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, v aktuálním znění 

Mezi základní bezpečnostní opatření patří zejména: 

▪ U vjezdu i výjezdu ze staveniště bude umístěna vrátnice, kde bude probíhat evidence všech 

účastníků výstavbového procesu. 

▪ U obou těchto vchodů budou umístěny výstražné tabule POZOR STAVENIŠTĚ doplněné o 

bezpečnostní značky ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ NEPOVOLANÝM OSOBÁM! 

▪ Všichni pracovníci na staveništi budou neustále používat osobní ochranné pracovní 

pomůcky, které jim vždy zajistí jejich zaměstnavatel. 

▪ Staveniště bude oploceno systémovým oplocením výšky 2,0 m. 

▪ Denně bude probíhat kontrola klimatických podmínek a vyhodnocování, zda by mohly mít 

dané podmínky vliv na bezpečnost provozu na stavbě. 

Podrobnější podmínky bezpečnosti práce pro konkrétní technologickou etapu jsou zpracované 

v samostatné kapitole PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PRO VYBRANÉ 

TECHNOLOGICKÉ PROCESY. 
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Z hlediska zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí je nutné minimalizovat vliv výstavbové 

činnosti na okolí zejména snižováním prašnosti, hlučnosti a znečištění prostředí. 

Mezi základní ekologická opatření patří zejména: 

▪ Průběžné čištění komunikací a předcházení znečištění používáním vysokotlakových 

vodních čističů. 

▪ Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 

nadměrným hlukem a produkcí nadměrného množství emisí a výfukových plynů. 

▪ Mechanizace bude na stavbě odstavena pouze na zpevněných plochách. 

▪ Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 

▪ Z důvodu možného úniku provozních kapalin od používané mechanizace bude stavba 

vybavena mobilní havarijní soupravou. 

▪ Nebezpečné a zdraví škodlivé látky budou skladovány v uzamykatelných kontejnerech na 

záchytných vanách, sloužící jako zásobník pro případ úniku. 

▪ Během horkých dní bude probíhat dodatečné kropení kvůli snižování prašnosti. 

▪ S odpady se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění, který 

je doplněn aktualizovanou vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 

Příklad zatřízení jednotlivých odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů: 

Materiál Klasifikace Kat.* 
Likvidace Recyklace Skládka Spalovna 

Společnost Společnost Společnost Společnost 

Topný olej a 

motor. nafta 
13 07 01 N 

SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
   

Beton 17 01 01 O  
SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 

SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
 

Dřevo 17 02 01 O  
SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
  

Plasty 17 02 03 O  
SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 
  

Železo a ocel 17 04 05 O   
Kovošrot Benešov 

– Martin Jirků 
 

Směsné kovy 17 04 07 O   
Kovošrot Benešov 

– Martin Jirků 
 

Papír a lepenka 20 01 01 O  FII GROUP s.r.o.   

Směsný kom. 

odpad 
20 03 01 O    

SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 

* N = nebezpečný odpad, O = ostatní odpad 

 



 

 



152 

  

1.1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ............................................................................................... 153 

1.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ ........................................................................ 153 

1.3. OPRÁVNĚNÍ K ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU ................................................................... 153 

1.4. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ................................................................................................. 154 

  

2.1. ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKŮ .................................................................................................. 154 

2.2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY ......................................................................................................... 154 

2.3. PRACOVNÍ STROJE A POMŮCKY ............................................................................................ 154 

2.4. DODÁVKA MATERIÁLU ............................................................................................................ 154 

2.5. ROZMĚROVÉ PARAMETRY (POLOHA, VÝŠKA) ...................................................................... 154 

2.6. MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÉ VODY DO KANALIZACE ............................................................... 155 

2.7. VYPLAVOVÁNÍ JEMNÝCH ČÁSTIC DO KANALIZACE ............................................................. 155 

2.8. SVAHOVÁNÍ A LAVIČKY ........................................................................................................... 155 

2.9. ROVINATOST DNA ................................................................................................................... 155 

2.10. NAKLÁDÁNÍ SE ZEMINOU .................................................................................................. 155 

2.11. OCHRANA ZÁKLADOVÉ SPÁRY .......................................................................................... 156 

2.12. STEJNORODOST ................................................................................................................... 156 

2.13. MÍRA ZHUTNĚNÍ .................................................................................................................. 156 

2.14. PROVEDENÍ ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU ............................................................................... 156 

  

3.1. ROZMĚRY DLE PD .................................................................................................................... 156 

3.2. ROVINATOST ............................................................................................................................ 156 

  

  

 

  



153 

 

 

Před započetím prací je nutné zkontrolovat veškeré dokumenty a právní náležitosti, související se 

zamýšlenou výstavbou. Mezi tyto dokumenty patří zejména kompletní projektová dokumentace 

(dále PD), zpracovaná autorizovaným projektantem, platné stavební povolení, příslušná vyjádření 

od dotčených orgánů státní správy (dále DOSS) a správců sítí apod. PD musí být vypracovaná 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění a se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění. Nesmí být překročena 

platnost stanovisek, která bývá standardně jeden rok. 

 

Před zahájením zemních prací kontrolujeme celkovou připravenost staveniště, tj. zejména 

napojení staveništními přípojkami na el. energii, vodu a kanalizaci a jejich funkčnost, základní 

požadavky na BOZP, tzn. oplocení celého staveniště z plotových dílců o výšce min. 1,8 m pro 

zamezení volného pohybu nepovolaných osob po staveništi, udržování přilehlých komunikací 

v takovém stavu, abychom nijak neomezovali bezpečný pohyb dopravy a chodců apod. Z hlediska 

BOZP se řídíme zejména základními požadavky definovanými nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

v aktuálním znění. Dále kontrolujeme dodržování hygienických norem, ať už z hlediska 

dostatečného hygienického zázemí pro pracovníky, tak dodržování limitů hluku z výstavby apod. 

V neposlední řadě pak kontrolujeme vybavenost staveniště odpovídajícím počtem kontejnerů na 

komunální, tříděný či stavební odpad, prvků protipožární ochrany, tj. přenosných hasících přístrojů, 

mobilních havarijních souprav apod. 

Mezi kontrolu pracoviště patří zejména kontrola provedených prací, tj. odstranění stávajících 

konstrukcí původního terminálu a odstranění původního souvrství vozovky v požadovaném 

rozsahu. Zemní těleso musí být odkryté v celé ploše potřebné pro založení objektů SO01 a SO02. 

Nesmíme také zapomenout na kontrolu vytyčení základních geodetických bodů, tj. dvou 

polohopisných a jednoho výškového. 

 

Zemina polovina vytěžené zeminy z výkopu bude odvezena na skládku, zbylá polovina bude 

umístěna v prostoru staveniště a bude využita pro zpětné zásypy a obsypy. Z hlediska zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění, je nutné nakládat se zeminou odváženou ze staveniště 

a určenou pro „likvidaci“ jako se stavebním odpadem, tzn. její uložení je možné pouze na oficiálních 

skládkách, které se likvidací zeminy zabývají. V žádném případě není možné zeminu ukládat volně 

v krajině. Na zeminu přesouvanou v prostoru staveniště se toto omezení nevztahuje. 

Výše uvedené se vztahuje pouze na zeminu nekontaminovanou. V případě likvidace 

kontaminované zeminy je nutné s ní nakládat ve zpřísněném režimu definovaném výše uvedeným 

zákonem o odpadech a zeminu je nutné uložit na specializovaných skládkách k biodegradaci. 

V žádném případě není možné kontaminovanou zeminu použít pro zpětné zásypy. 
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Minimálně jeden měsíc před zahájením výkopových prací je nutné informovat stavební úřad o 

chystaném zahájení této činnosti. Na základě tohoto oznámení bude po dobu realizace zemních 

prací stavbě přidělen archeolog, který bude průběžně kontrolovat, zda nedošlo k nějakému 

historickému objevu. Průběžné kontroly budou zaznamenávány do stavebního deníku (dále SD). 

V případě, že dojde k odkrytí historických objektů, práce musí být zastaveny až do odvolání 

stvrzené dotyčným archeologem. Po ukončení zemních prací bude zapsaná do SD výstupní 

kontrola. 

 

 

Před každým pracovním procesem dbáme na řádné proškolení pracovníků o daném procesu a 

zásadách BOZP, zejména pak o nutnosti užívání osobních ochranných pomůcek. Dále 

kontrolujeme platnost průkazů a osvědčení pro vykonávání specifických činností. Dle uvážení 

stavbyvedoucího budou probíhat namátkové kontroly na přítomnost alkoholu či jiných omamných 

látek v krvi. 

 

Kontrola klimatických podmínek bude probíhat alespoň čtyřikrát denně – ráno, v poledne a dvakrát 

večer. Práce mohou probíhat nepřetržitě v rozmezí teplot od 5 °C do 30 °C, kdy průměrná denní 

teplota nesmí klesnout pod 5 °C (průměr minimální a maximální teploty za 24 h). Při teplotách 

vyšších než 30 °C, případně menších než 5 °C se bude postupovat dle nařízení vlády č. 361/2007 

Sb. v aktuálním znění, kterým se stanoví konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci. Práce 

nebudou prováděny při teplotách menších než 0 °C, při zhoršené viditelnosti (minimálně 30 m) a 

při větru přesahujícím rychlost 11 m/s. Kontrolu klimatických podmínek bude provádět 

každodenně mistr. 

 

Každý den před započetím prací je nutná kontrola strojní mechanizace a výbavy, kterou provede 

mistr spolu se strojníky. U velkých strojů se jedná zejména o únik provozních kapalin, nadměrné 

znečištění, funkčnost výstražných signalizací a o celkový technický stav. Po skončení pracovní doby 

je nutné stroje zaparkovat na zpevněné plochy k tomu určené a zabránit jejich samovolnému 

pohybu. 

U menších elektrických strojů kontrolujeme hlavně nepoškozenost přívodních kabelů. V případě 

porušení gumové izolace je nutné poškozené kabely vyměnit. O průběžnou kontrolu se stará 

obsluha přístroje, tzn. konkrétní zodpovědný pracovník. 

 

Na základě porovnání dodacích listů se skutečností kontrolujeme při každé přejímce požadovanou 

specifikaci, objem a kvalitu jednotlivých materiálů. 

 

Před samotným zahájením výkopových prací je nutné přesně vytyčit polohu stavební jámy a pilot. 

Toto vytyčení provede specializovaná geodetická firma. Vytyčení se řídí mj. mezními odchylkami, 
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stanovenými v ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, kdy mezní 

odchylka výšky vodorovné roviny pro vytyčení výkopu je při vzdálenosti měřících bodů menší než 

100 m ± 25 mm. Mezní odchylka polohy ve vodorovné rovině je pro vzdálenost objektů kategorie 

A (specifikace viz ČSN 73 0420-2) se vzdáleností objektů menší než 20 m ± 10 mm, od 20 do 50 m 

± 15 mm a pro vzdálenost od 50 do 100 m ± 25 mm. 

Pro výkopy základových rýh jsou pak maximální vytyčovací odchylky přímek půdorysné osnovy při 

vzdálenosti do 16 m ± 40 mm, od 16 do 25 m ± 60 mm, od 20 do 40 m ± 100 mm a od 40 m ± a/400 

mm, kde „a“ je vzdálenost. 

 

V průběhu odčerpávání odpadních spodních vod do kanalizace je třeba vést evidenci o 

vypouštěném množství pro potřeby správců povodí a příslušného vodoprávního úřadu. Evidence 

se řídí pokyny danými vyhláškou č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení 

a o údajích pro vodní bilanci v aktuálním znění. 

 

Podobným způsobem měříme během vypouštění odpadních vod do kanalizace míru 

znehodnocení vody zejména přítomností zbytků zeminy, jak hrubých, tak jemnějších částic. Výskyt 

těchto částic ve vodě je potřeba maximálně eliminovat, např. umísťováním filtračních geotextilií 

pod litinové rámy kanalizačních šachet, do kterých vodu svádíme. Geotextilie je třeba denně 

kontrolovat a v při nadměrném zanesení vyměnit. 

 

Během výkopových prací je nutné dbát na zajištění stability stěn stavební jámy pomocí svahování, 

které bude prováděno pod projektovaným sklonem 2:1, které vyplynulo z geologických průzkumů 

v dané lokalitě. Max. povolená odchylka je dle ČSN 73 3050 stanovena na 2 °. Rovinnost je pak 

limitována ± 50 mm na 4 m. Kromě toho bude po obvodu jámy zřízena průběžná lavička ve výškové 

úrovni cca -2,200 m o šířce min. 0,5 m. 

Nutné je též dodržovat min. bezpečnou vzdálenost od hrany svahu pro pojezd těžkou mechanizací, 

která činí 1,5 m. 

 

Po vyhloubení stavební jámy je nutné přeměřit rovinatost dna, jehož výškové odchylky nesmí 

přesáhnout ± 50 mm na 3 m, bodově pak + 30 mm a – 50 mm. Kontrolu provede stavbyvedoucí 

nebo mistr. 

 

Princip nakládání se zeminou je částečně uveden v bodě 1.3. 

Při hloubených vykopávkách je třeba kontrolovat, že cca první polovina objemu vytěžené zeminy 

bude odvážena na skládku mimo staveniště, zatímco druhá polovina bude umístěna v prostoru 

staveniště pro provedení zpětných zásypů a obsypů. V případě, že dojde ke kontaminaci zeminy 

např. únikem provozních kapalin nebo pohonných hmot od používané mechanizace, je nutné 

nejprve postižené místo sanovat mobilní havarijní soupravou a posléze za účasti specializované 

firmy kontaminovanou zeminu odvézt na skládku k biodegradaci. 
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Dále je nutné v prostoru staveniště kontrolovat zřizované deponie zeminy, umístěné v centrálním 

prostoru staveniště, z hlediska max. povolených rozměrů. Max. výška deponie je 2,5 m a její 

půdorysné rozměry cca 10x10 m. 

 

Před kompletním dokončením zemních prací je potřeba zkontrolovat, že zhruba 100 mm zeminy u 

dna je ponecháno kvůli ochraně základové spáry vůči povětrnostním podmínkám, tzn. promrznutí 

či rozbřednutí. Tato vrstva zeminy bude odstraněna až těsně před zahájením zakládání. Odkrytou 

základovou spáru musí poté zkontrolovat jak stavbyvedoucí, tak statik a TDS, kteří ji musí převzít. 

Přejímka bude zaznamenána do stavebního deníku spolu se stručným popisem. 

 

Tato kontrola souvisí s předchozí kontrolou během přejímky základové spáry, kdy kromě ochranné 

vrstvy zeminy je nutné zkontrolovat, že v dané ploše má zemina stejnorodý charakter, a tudíž si 

základy budou sedat rovnoměrně. Jedná se o vizuální prohlídku, kdy se zaměřujeme zejména na 

barevnost zeminy a výskyt případných dutin či trhlin. Výsledky pozorování se zapíší do stavebního 

deníku. 

 

Před zahájením prací na základech je potřeba provést zhutnění zeminy, abychom v maximální 

možné míře zamezili jejímu budoucímu sedání. Prostor pod základovými deskami, pásy a patkami 

je dle projektu potřeba zhutnit min. na hodnotu Edef2 = 45 MPa. Stejným způsobem se budou po 

zbudování suterénu hutnit i zpětné zásypy. 

 

Při navážení vrstvy štěrku kontrolujeme zejména použitou frakci a tloušťku vrstvy. Frakce v celé 

ploše pod základovou deskou 1PP je předepsána jako 16/32 mm a mocnost vrstvy se pohybuje od 

300 do 600 mm. 600 mm se ale nachází pouze u napojení na nově zbudovaný podchod, kde je 

třeba vyrovnat výškový rozdíl, ve zbytku plochy je podsyp v tloušťce 300 mm. 

 

 

Po vyhloubení potřebných výkopů je třeba zkontrolovat skutečnost s projektem zejména z hlediska 

prostorového a výškového umístění. Co se týče hlavní stavební jámy pro objekt SO01, tak její dno 

je na úrovni -5,170 m, v místě výtahové šachty -6,190 m. U základových pásů jsou to tři úrovně -

1,000 m, -1,600 m a -1,970 m. Půdorysné rozměry je potřeba zkontrolovat jednotlivě na základě 

projektové dokumentace. 

 

Stejně jako v bodě 2.9 je max. povolená odchylka rovinatosti dna ± 50 mm na 3 m. 

  



 

  

K
O

N
T

.

Č.
NÁZEV 

KONTROLY
POPIS KONTROLY ZPŮSOB KONTROLY MĚŘÍCÍ PARAMETR ZDROJ

KONTROLU 

PROVEDE
ČETNOST

ZÁZNAM O 

KONTROLE

VÝSLEDEK 

KONTROLY

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO:

DATUM: DATUM: DATUM:

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

STAVBYVEDOUCÍ,

STATIK
JEDNORÁZOVĚ

ZÁPIS DO SD,

PROTOKOL

14 STEJNORODOST
KONTROLA TRHLIN, DUTIN A STEJNORODÉHO MATERIÁLU 

(ZEMINY) V PLOŠE
VIZUÁLNĚ - TP

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ

18

17 ZÁPIS DO SD

V
Ý

S
T

U
P

N
Í

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ROVINATOST

MĚŘENÍM

MĚŘENÍM

MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÉ VODY DO 

KANALIZACE
MĚŘENÍM

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í

ZÁPIS DO SD

KONTROLU PROVĚŘIL KONTROLU PŘEVZALKONTROLU PROVEDL

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

JEDNORÁZOVĚ

STAVBYVEDOUCÍ,

TDS

vyhl. č. 499/2006 Sb.,

zákon č. 183/2006 Sb.,

ČSN 01 3481

VIZUÁLNĚ -

OPRÁVNĚNÍ K ULOŽENÍ ZEMINY NA 

SKLÁDKU
ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ PŘED ZAHÁJENÍM UKLÁDÁNÍ NA SKLÁDKU VIZUÁLNĚ povolení zákon č. 185/2001 Sb. STAVBYVEDOUCÍ JEDNORÁZOVĚ

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

ZÁPIS DO SDSTAVBYVEDOUCÍVIZUÁLNĚ
OHLÁŠENÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU MIN. 1 MĚSÍC PŘED ZAHÁJENÍM 
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11

KONTROLA ROVINATOSTI DNA STAVEBNÍ JÁMY

zákon č. 20/1987 Sb.

1x DENNĚMISTR

STAVBYVEDOUCÍ, 

GEODET

MISTRTP

TP,

n.v. č. 361/2007 Sb.

KONTROLA VĚTRU, SRÁŽEK,

TEPLOTY, VIDITELNOSTI

VIZUÁLNĚ

KONTROLA FUNKČNOSTI FILTRŮ Z NETKANÉ GEOTEXTILIE A 

JEJICH PRŮBĚŽNÁ VÝMĚNA

objem vyplavovaných částic, 

zanesení filtru

6 ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKŮ
KONTROLA ODBORNÉ

A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
VIZUÁLNĚ

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

4x denně měření

teploty (5-30°C)

viditelnost min. 30m

rychlost větru do 11m/s

únik provozních kapalin, 

dostatečné množství 

pohonných hmot apod.

obsah alkoholu a jiných 

návykových látek v krvi

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU STROJŮ MISTR

STAVBYVEDOUCÍ,

STATIK

JEDNORÁZOVĚ

1x DENNĚ

STAVBYVEDOUCÍ, 

GEODET

1x DENNĚ

1x PŘED ZAHÁJENÍM 

PRACÍ, HLOUBKA 

PRŮBĚŽNĚ

STAVBYVEDOUCÍ, 

MISTR

BĚHEM PROVÁDĚNÍ 

SVAHOVÁNÍ

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

STAVBYVEDOUCÍ PRŮBĚŽNĚ ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ROVINATOST DNA VÝKOPU

PD

PD

prostorové odchylky

TP

JEDNORÁZOVĚ

13 OCHRANA ZÁKLADOVÉ SPÁRY

ponechat vrstvu zeminy v 

tloušťce cca 100 mm do 

zahájení prací na základech

KONTROLA ZS PŘED ROZBŘEDNUTÍM, PROMRZNUTÍM APOD. PRŮBĚŽNĚ

STAVBYVEDOUCÍ JEDNORÁZOVĚPD, TPMĚŘENÍ MOCNOSTI, KONTROLA POUŽITÉ FRAKCE A ZHUTNĚNÍ MĚŘENÍM

STAVBYVEDOUCÍ, 

GEODET

STAVBYVEDOUCÍ, 

GEODET

STAVBYVEDOUCÍ JEDNORÁZOVĚ

JEDNORÁZOVĚ

15

výškové odchylky ± 50 mm na 

3 m

ROZMĚRY DLE PD

mocnost 300-600 mm dle PD,

frakce 16/32

TP
výškové odchylky ± 50 mm na 

3 m, bodově pak +30 / -50 mm

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM
KONTROLA POLOHY DLE PD, HLOUBKA VÝKOPU

EVIDENCE ČERPANÉHO A VYPOUŠTĚNÉHO MNOŽSTVÍ VODY DO 

KANALIZACE
10

ROVINATOST DNA

VYPLAVOVÁNÍ JEMNÝCH ČÁSTIC DO 

KANALIZACE
VIZUÁLNĚ

12

16

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

SVAHOVÁNÍ A LAVIČKY
KONTROLA SKLONU DLE PD, VÝŠKOVÁ A ROZMĚROVÁ POLOHA 

LAVIČEK

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

prostorové a výškové odchylky 

± 50 mm
PD, TP

9

MĚŘENÍ PŮDORYSNÉHO ROZMĚRU, POLOHY A HLOUBKY

PROVEDENÍ ŠTĚRKOVÉHO 

PODSYPU

MÍRA ZHUTNĚNÍ MĚŘENÍ MODULU PŘETVÁRNOSTI ZEMINY MĚŘENÍM min. hodnota Edef2 = 45 MPa
ČSN 72 1006,

PD

7

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

KLIMATICKÉ PODMÍNKY

ROZMĚROVÉ PARAMETRY 

(POLOHA, VÝŠKA)

8 PRACOVNÍ STROJE A POMŮCKY

8 DODÁVKA MATERIÁLU
KONTROLA DODANÉHO MATERIÁLU (FRAKCE. MNOŽSTVÍ 

APOD.)

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

12 NAKLÁDÁNÍ SE ZEMINOU
KONTROLA DEPONIE, PODMÍNEK SKLADOVÁNÍ, MNOŽSTVÍ 

VYVÁŽENÉ A PONECHÁVANÉ ZEMINY

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

max. výška deponie 2,5 m, 

půdorysné rozměry deponie 

15x15 m

TP

12

JEDNORÁZOVĚ,

1x DENNĚ
PROFESNÍ PRŮKAZY

4x DENNĚ

objem vody

prostorové a výškové odchylky 

včetně vytyčení budoucích 

objektů

MISTR

MISTR

TP,

TECHNICKÉ LISTY

vyhláška č. 431/2001 Sb.

ČSN 73 0420-1,

ČSN 73 0420-2,

PD

frakce, množství, ostatní 

podmínky dodávky
TP, DL MISTR JEDNORÁZOVĚ
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Tato tabulková příloha je doplněna výše uvedenou textovou částí. 

 

 

TDS - technický dozor stavebníka 

SD - stavební deník 

PD - projektová dokumentace 

TP - technologický předpis 

DL - dodací listy 

 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění 

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění 

- zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v aktuálním znění 

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění 

- vyhláška č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby v aktuálním znění 

- vyhláška č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní 

bilanci v aktuálním znění 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v aktuálním 

znění 

- ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

- ČSN 73 0415 Geodetické body 

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
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Před započetím prací je nutné zkontrolovat veškeré dokumenty a právní náležitosti, související se 

zamýšlenou výstavbou. Mezi tyto dokumenty patří zejména kompletní projektová dokumentace 

(dále PD), zpracovaná autorizovaným projektantem, platné stavební povolení, příslušná vyjádření 

od dotčených orgánů státní správy (dále DOSS) a správců sítí apod. PD musí být vypracovaná 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění a se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění. Nesmí být překročena 

platnost stanovisek, která bývá standardně jeden rok. 

 

Před zahájením zemních prací kontrolujeme celkovou připravenost staveniště, tj. zejména 

napojení staveništními přípojkami na el. energii, vodu a kanalizaci a jejich funkčnost, základní 

požadavky na BOZP, tzn. oplocení celého staveniště z plotových dílců o výšce min. 1,8 m pro 

zamezení volného pohybu nepovolaných osob po staveništi, udržování přilehlých komunikací 

v takovém stavu, abychom nijak neomezovali bezpečný pohyb dopravy a chodců apod. Z hlediska 

BOZP se řídíme zejména základními požadavky definovanými nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

v aktuálním znění. Dále kontrolujeme dodržování hygienických norem, ať už z hlediska 

dostatečného hygienického zázemí pro pracovníky, tak dodržování limitů hluku z výstavby apod. 

V neposlední řadě pak kontrolujeme vybavenost staveniště odpovídajícím počtem kontejnerů na 

komunální, tříděný či stavební odpad, prvků protipožární ochrany, tj. přenosných hasících přístrojů, 

mobilních havarijních souprav apod. 

Mezi kontrolu pracoviště patří zejména kontrola provedených prací, tj. odstranění stávajících 

konstrukcí původního terminálu a odstranění původního souvrství vozovky v požadovaném 

rozsahu. Zemní těleso musí být odkryté v celé ploše potřebné pro založení objektů SO01 a SO02. 

Nesmíme také zapomenout na kontrolu vytyčení základních geodetických bodů, tj. dvou 

polohopisných a jednoho výškového. 

 

Kontrolu bednění provádíme na základě objednaného množství a dodacích listů, které jsou 

nezbytnou součástí dodávky. Jedná se zejména o druhy a množství jednotlivých položek 

systémového bednění a ostatního doplňkového materiálu. Vizuálně pak zkontrolujeme jejich 

neporušenost a celistvost. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, případně mistr. 

 

U dodávka výztuže kontrolujeme hlavně množství a druh jednotlivých prutů. Ty musí být dodávány 

ve svazcích opatřených identifikačními štítky. Součástí dodávky jsou certifikáty kvality výztuže a 

prohlášení o shodě, sloužící jako písemné ujištění výrobce o tom, že výrobek splňuje technické 

požadavky dle předpisů platných na území ČR. Dále kontrolujeme, jestli nedošlo během přepravy 

k jakémukoliv znehodnocení výztuže, jestli není výztuž umaštěna či jinak znečištěna a není na ní 

volná rez. 
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Výztuž bude skladována ve svazcích na podkladních hranolech o rozměrech min. 100x100 mm. 

Nesmí být v žádném případě položena na zemní pláni, aby nedošlo ke korozi nebo jinému 

znehodnocení vlivem povětrnostních podmínek, zejména vlhkosti. Mírné znečištění povrchu rzí 

není na závadu. Každá položka bude mít svůj vlastní identifikační štítek, podle kterého lze daný 

prut jednoznačně identifikovat. 

Komponenty pro systémové bednění budou skladovány dle druhovosti v jednotlivých kontejnerech 

a na paletách, které budou součástí dodávky. 

Odbedňovací přípravky a drobný doplňkový materiál budou skladovány v uzamykatelném skladu 

– kontejneru. 

Dřevěná prkna a bednící překližky budou skladovány na podkladních hranolech, tak aby nedošlo k 

přímému kontaktu se zeminou a dřevní materiál se neznehodnotil. 

Veškeré skladovací plochy musí být odvodněny a řádně zpevněny. 

 

 

Před každým pracovním procesem dbáme na řádné proškolení pracovníků o daném procesu a 

zásadách BOZP, zejména pak o nutnosti užívání osobních ochranných pomůcek. Dále 

kontrolujeme platnost průkazů a osvědčení pro vykonávání specifických činností. Dle uvážení 

stavbyvedoucího budou probíhat namátkové kontroly na přítomnost alkoholu či jiných omamných 

látek v krvi. 

 

Kontrola klimatických podmínek bude probíhat alespoň čtyřikrát denně – ráno, v poledne a dvakrát 

večer. Práce mohou probíhat nepřetržitě v rozmezí teplot od 5 °C do 30 °C, kdy průměrná denní 

teplota nesmí klesnout pod 5 °C (průměr minimální a maximální teploty za 24 h). Při teplotách 

vyšších než 30 °C, případně menších než 5 °C se bude postupovat dle nařízení vlády č. 361/2007 

Sb. v aktuálním znění, kterým se stanoví konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci. Práce 

nebudou prováděny při teplotách menších než 0 °C, při zhoršené viditelnosti (minimálně 30 m) a 

při větru přesahujícím rychlost 11 m/s. Kontrolu klimatických podmínek bude provádět 

každodenně mistr. 

 

Každý den před započetím prací je nutná kontrola strojní mechanizace a výbavy, kterou provede 

mistr spolu se strojníky. U velkých strojů se jedná zejména o únik provozních kapalin, nadměrné 

znečištění, funkčnost výstražných signalizací a o celkový technický stav. Po skončení pracovní doby 

je nutné stroje zaparkovat na zpevněné plochy k tomu určené a zabránit jejich samovolnému 

pohybu. 

U menších elektrických strojů kontrolujeme hlavně nepoškozenost přívodních kabelů. V případě 

porušení gumové izolace je nutné poškozené kabely vyměnit. O průběžnou kontrolu se stará 

obsluha přístroje, tzn. konkrétní zodpovědný pracovník. 
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Kontrola vytyčení základových konstrukcí se týká základových pásů, patek, desek a pilot. Toto 

vytyčení provede specializovaná geodetická firma. Vytyčení se řídí mj. mezními odchylkami, 

stanovenými v ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, kdy mezní 

odchylka výšky vodorovné roviny pro vytyčení základů je při vzdálenosti vytyčených bodů menší 

než 40 m ± 5 mm a při vzdálenosti od 40 do 100 m ± 7 mm. Mezní odchylka polohy ve vodorovné 

rovině je pro vzdálenost objektů kategorie A (specifikace viz ČSN 73 0420-2) se vzdáleností objektů 

menší než 20 m ± 10 mm, od 20 do 50 m ± 15 mm a pro vzdálenost od 50 do 100 m ± 25 mm. 

 

Během montáže bednění kontrolujeme zejména jeho prostorovou tuhost, rozmístění jednotlivých 

systémových prvků a správnost jejich použití v konstrukci a kotvící vzdálenosti spínacích tyčí. Tyto 

parametry se kontrolují dle přiložené výkresové dokumentace, zpracované konkrétním 

subdodavatelem. Kromě toho je nutné kontrolovat očišťování jednotlivých systémových prvků, 

zejména panelů, od hrubých nečistot a dbát na důkladnou aplikaci odbedňovacího přípravku o 

vydatnosti cca 50 ml/m2. Ve spolupráci se statikem se před ukládáním betonu do bednění posoudí 

tuhost a stabilita konstrukce. Bez souhlasu statika není možné zahájit vyztužování a betonáž. 

 

Z geometrie bednění se kontroluje zejména jeho svislost, která nesmí překročit ± h/200 mm, 

maximálně však ± 30 mm, kde „h“ je výška bednění. Výška bednění se zkontroluje dle přiložené 

výkresové dokumentace. 

 

Dle PD je nutné zkontrolovat prostorovou polohu všech prostupů základovými konstrukcemi 

včetně jejich počtu a průměrů, materiálového provedení a celkového technologického zpracování.  

Prostupy budou v případě vedení elektro rozvodů standardně řešeny korugovanými trubkami, tzv. 

„husími krky“, v případě kanalizace to budou KG trubky a v případě vody HDPE trubky.  Nutná 

koordinace se ZTI a elektrikáři. 

 

Rozdělení konstrukce na jednotlivé dilatační celky musí být řešeno v rámci stavebně-konstrukční 

části PD. Statik tak musí jasně stanovit, kde a jakým způsobem budou dilatace provedeny. 

V případě objektu SO01 se jedná zejména o dilataci mezi prodloužením podchodu SO03 a spodní 

stavbou SO01, kde je navržena dilatační spára v celém profilu podchodu. Doporučené vzdálenosti 

jednotlivých dilatačních celků jsou zpracovány v ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování 

betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 

Problematika pracovních spár bude řešena vždy před zahájením betonáže jednotlivých 

konstrukčních celků, aby se do cca třech dní od betonáže mohly tyto dodatečně prováděné spáry 

zrealizovat. Řezání do max. 1/3 tloušťky konstrukce realizujeme na základě schémat vypracovaných 

projektantem. 

 

Před zahájením betonáže je nutná kontrola vyvázání výztuže. Tu provádí opět stavbyvedoucí za 

přítomnosti jak statika, tak TDS. Jedná se o jednu z nejdůležitějších kontrol, proto je třeba dbát na 
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řádnou kvalitu jejího provedení. Kontrolujeme správnost použitých průměrů a délek prutů dle 

výkresové dokumentace, provedení spojů pomocí vázacího drátu nebo koutových svarů, kotevní 

délky a dostatečné přesahy, vzdálenosti jednotlivých prutů, dodržení krycí vrstvy pomocí 

distančních prvků atd. 

Co se týče vzdáleností jednotlivých prutů, musíme splnit maximální povolené odchylky od 

projektovaných vzdáleností. Ty jsou určeny výškou průřezu „h“ následovně. Při výšce průřezu h ≤ 

150 mm je max. odchylka ±10 mm, při h = 400 mm je max. odchylka ±15 mm a při h ≥ 2500 mm je 

max. odchylka ±10 mm. 

V neposlední řadě kontrolujeme kvalitu použité výztuže, která nesmí být mastná, nadměrně 

znečištěná nebo obalená volnou rzí. 

 

Při každé dodávce betonu kontrolujeme jeho kvalitu dle objednávky, dodacího listu a provedené 

zkoušky přímo na staveništi. Dodací list musí obsahovat zejména identifikační údaje dodavatele a 

odběratele, čas a místo naplnění, název a místo staveniště, technické parametry betonu, čas a 

místo doručení spolu s časem zahájení a ukončení vyprazdňování. Mezi základní parametry, které 

kontrolujeme, jsou pevnostní třída, stupeň vlivu prostředí, dodané množství a stupeň konzistence. 

Ten se určí pomocí jedné ze čtyř zkoušek dle Obr. 1. Nejčastější je však zkouška sednutí kužele, kdy 

pro nejrozšířenější konzistenci S3 je optimální hodnota sednutí 100-150 mm. Zkouška se provádí 

na kuželu o průměru 200 mm a výšce 300 mm. Beton pro provedení zkoušky se odebere po 

vyprázdnění prvních cca 0,3 m3 betonu z autodomíchávače. Zároveň se odebere vzorek pro 

alespoň tři zkušební krychle o rozměrech 150x150x150 mm. Tyto vzorky označíme štítkem s datem 

pořízení, identifikačním číslem dodávky a zjištěnou konzistencí. Pomocí těchto vzorků lze při 

pochybnostech po vyzrání, po alespoň 28 dnech, určit skutečnou pevnost betonu pomocí 

destruktivních či nedestruktivních zkoušek v laboratoři. 
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Obr. 1 - zkoušky konzistence čerstvého betonu (1) 

 

Před začátkem ukládání betonu do bednění je nutné čerpací potrubí řádně propláchnout a jako 

první dávku použít vápenocementovou maltu s vyšším obsahem cementu, aby se na vnitřním 

povrchu potrubí vytvořila mazlavá vrstva pro lepší pohyb čerstvého betonu. Během betonáže 

kontrolujeme výšku shozu, která nesmí být větší jak 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonové 

směsi. Betonáž provádíme pouze při teplotách vyšších než 5 °C. Pro pohyb po výztuži je nutné zřídit 

dřevěné lávky z fošen, abychom nezpůsobili její posunutí, ohnutí a jiné znehodnocení, které by 

mělo vliv na statické vlastnosti celé konstrukce. 

V průběhu betonáže je nutná kontrola důkladného zhutňování betonu z důvodu dosažení jeho 

požadovaných vlastností. Zhutňování provádíme buď pomocí ponorných vibrátorů s gumovým 

krytem z důvodu ochrany bednění, nebo vibračních lišt, které používáme pro hutnění plošných 

konstrukcí, např. desek. Optimální frekvence vibrátorů je kolem 50/s. Vibrátory zasouváme do 

čerstvého betonu po takových vzdálenostech, aby se akční rádiusy jednotlivých vibrátorů 
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překrývali, tzn. po cca 450 mm. Doba zhutňování okolo jednoho vpichu se pohybuje mezi 20-60 s. 

Výška zhutňované vrstvy nesmí být větší než 1,25násobek délky ponorného tělesa vibrátoru, tzn. 

větší než 550 mm. V případě zhutňování další vrstvy je nutné zasunout vibrátor cca 50-100 mm pod 

povrch předcházející vrstvy, aby se obě vrstvy správně spojily. 

Zhutňování desek provádíme pomocí plovoucích vibračních lišt. Lištou pohybujeme tak, abychom 

pokryli celou plochu rovnoměrně, protože účinná výška vibrování je 200-250 mm. Jednotlivé 

vibrované pruhy by se měly překrývat o cca 100-150 mm. Zhutněný beton poznáme tak, že na 

povrch vystoupí cementové mléko. 

 

Konkrétní podmínky pro betonáž pilot jsou uvedeny v ČSN EN 1536 +A1 Provádění speciálních 

geotechnických prací – Vrtané piloty. Během betonáže pilot sledujeme zejména polohu čerpací 

hadice, která je vedena středem vrtacího šneku, aby byla v betonu ponořena vždy min. 1,5 m a 

nedocházelo tak ke znehodnocování betonové směsi. Kontrolujeme také množství 

spotřebovaného betonu, které porovnáváme s předpokládaným množstvím, a výšku betonáže, 

kterou provádíme až do úrovně pilotovací pláně, tzn. -1,170 m. 

Hadici je z betonu potřeba vytahovat pomalu, aby nedošlo k podtlaku a betonová směs se 

neznehodnotila. 

 

Osazování armokoše provádíme pomocí autojeřábu, který výztuž do piloty pomalu vtlačí. U 

armokoše kontrolujeme zejména počet, průměry a délky jednotlivých prutů spolu s osazením 

distančních podložek. Ty musí být osazeny v příčném směru min. po třech kusech, které mohou 

být od sebe v podélném směru vzdálené max. 3 m. Výšková úroveň uložení armokoše má dle ČSN 

EN 1536 +A1 max. povolenou odchylku ± 150 mm. 

 

V průběhu tvrdnutí betonu dbáme na jeho řádné ošetřování. Vlhčení betonu provádíme min. 

dvakrát denně při teplotách vyšších než 10 °C, jinak je vlhčení zbytečné. S vlhčením začínáme 

standardně 24 hodin od zhutnění, kdy má beton takovou pevnost, že nedochází k vyplavování 

cementu. Intenzita a celková doba vlhčení závisí na počasí, obecně se ale snažíme vlhčení provádět 

po dobu sedmi dní. Kromě toho musíme všechny odkryté plochy betonu chránit před působením 

povětrnostních podmínek ideálně pomocí nepromokavých plachet, které zabraňují i nadměrnému 

vysychání betonu. Zhutněný beton také nesmí být během procesu tvrdnutí, a to po dobu min. třech 

dní, vystaven nadměrným nárazům a otřesům, aby se neporušila jeho struktura. 

 

S odbouráváním hlav pilot můžeme začít až po dosažení min. pevnosti 10 MPa. Tu zjistíme 

nedestruktivní zkouškou pomocí Schmidtova tvrdoměru. Během bourání kontrolujeme zejména 

šetrnost prováděných prací, kdy zeminu můžeme odkopávat strojně jen do vzdálenosti cca 10-15 

cm od stěny piloty, zbytek pouze ručně. U bourání betonu pak dbáme na neporušenost výztuže a 

na celkovou výškovou úroveň vybourané piloty, která se může pohybovat mezi + 40 a – 70 mm (viz 

ČSN EN 1536 +A1). 
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S odbedňováním můžeme začít po dosažení cca 70 % pevnosti betonu, zpravidla po třech dnech 

při působení dlouhodobých průměrných teplot v dané lokalitě. Pevnost betonu ověříme 

nedestruktivní zkouškou pomocí Schmidtova tvrdoměru. Demontáž provádíme v opačném sledu, 

než v jakém probíhala montáž. Jakékoliv zjevné vady na konstrukci konzultujeme ihned se statikem. 

Odbedňování provádíme tak, aby nedocházelo k nadměrnému přetěžování konstrukce a jinému 

poškození způsobenému dynamickými rázy. Zvláštní pozornost věnujeme odbedňování rohů, aby 

nedošlo k jejich uštípnutí. 

 

 

Dle stavebně-konstrukčního řešení PD zkontrolujeme projektované rozměry a polohu na 

zrealizovaných základových prvcích. Kontrolujeme mezilehlou vzdálenost jednotlivých prvků a 

jejich průřezy. Geometrickou přesnost kontrolujeme dle dalšího bodu 3.2. 

 

Kromě celkových rozměrů kontrolujeme i přesnost provedení, která je dána normou ČSN EN 13670 

Provádění betonových konstrukcí. Co se týče deskových konstrukcí, tam se jedná o vodorovnou 

odchylku ± 15 mm na 2 m, lokálně pak ± 6 mm na 0,2 m a o odchylku přímosti hran, která je dána 

max. povolenou odchylkou ± 8 mm na 1 m, ne však víc než ± 20 mm. U stěnových konstrukcí se 

pak jedná např. o odchylku polohy v půdoryse, která nesmí být větší než ± 25 mm. 

 

Nakonec stavbyvedoucí s TDS vizuálně zkontrolují celkový vzhled konstrukce. Na povrchu nesmí 

být výrazné praskliny a trhliny, prohlubně, rýhy a štěrková hnízda. Plocha vadných míst nesmí být 

větší než 5 % z celkové plochy konstrukce. 
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ZÁPIS DO SD

15
VYZTUŽOVÁNÍ PILOT (OSAZOVÁNÍ 

ARMOKOŠE)

ČISTOTA VÝZTUŽE, KRYTÍ, POUŽITÍ DISTANČNÍCH PODLOŽEK, 

STYKOVÁNÍ, PROSTOROVÉ UMÍSTĚNÍ, PRŮMĚRY PRUTŮ, ÚROVEŇ 

HORNÍ HRANY ARMOKOŠE

VIZUÁLNĚ

min. 3 distanční vložky v příčném směru (max. 

po 3 m), úroveň horní hrany armokoše ±150 

mm

ČSN EN 1536 +A1
STAVBYVEDOUCÍ, 

STATIK

PŘI KAŽDÉM 

OSAZOVÁNÍ
ZÁPIS DO SD

13 DILATAČNÍ A PRACOVNÍ SPÁRY
ROZMÍSTĚNÍ DILATAČNÍCH A PRACOVNÍCH SPÁR DLE PD VČETNĚ 

JEJICH PROVEDENÍ
VIZUÁLNĚ poloha a počet dle PD

PD,

ČSN EN 1992-1-1
ZÁPIS DO SD

10

7

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

KLIMATICKÉ PODMÍNKY

PROVEDENÍ BEDNĚNÍ

8 PRACOVNÍ STROJE A POMŮCKY

JEDNORÁZOVĚ,

1x DENNĚ
PROFESNÍ PRŮKAZY

4x DENNĚ

svislost ±h/200 mm (max. ±30 mm), výška dle 

PD

nepoškozené, bez zbytků betonu, oleje, 

provedení dle podkladů výrobce, prostorová 

tuhost

MISTR

MISTR

TP,

TECHNICKÉ LISTY

ČSN 73 0210-1

ČSN EN 13670

9 VYTYČENÍ ZÁKLADŮ
KONTROLA VYTYČENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE PD ZA 

PŘÍTOMNOSTI GEODETA
MĚŘENÍM poloha dle PD, směrová i výšková

ČSN 73 0420-1

ČSN 73 0420-2,

PD

STAVBYVEDOUCÍ, 

GEODET
JEDNORÁZOVĚ

estetika

KONTROLA ROZMĚRŮ A POLOHY 

DLE PD

dosažení min. 60 % pevnosti betonu

ČSN EN 13670

poloha výztuže (h = výška průřezu):

h≤150 mm => ±10 mm

h =400 mm => ±15 mm

h≥ 2500 mm => ±10 mm

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

ČISTOTA POUŽÍVANÉHO BEDNĚNÍ, KONTROLA SPOJŮ, POUŽITÝCH 

PRVKŮ A JEJICH UPEVNĚNÍ

KONTROLA VÝŠKY A CELKOVÝCH ROZMĚRŮ BEDNĚNÍ VČETNĚ 

SVISLOSTI
11

VYVÁZÁNÍ VÝZTUŽE

PROSTUPY BEDNĚNÍM
VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

14

21

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

MĚŘENÍ PŮDORYSNÉHO ROZMĚRU, POLOHY A HLOUBKY

ODBEDŇOVÁNÍ ZÁKLADŮ

18 BETONÁŽ PILOT
VÝŠKA UKLÁDÁNÍ, ÚROVEŇ HLADINY, MNOŽSTVÍ BETONU U KAŽDÉ 

PILOTY
VIZUÁLNĚ

min. sednutí betonu 100 mm po 4 hod, sednutí 

kužele 150mm ±30 mm, objem 

spotřebovaného betonu u každé piloty

ČSN EN 1536 +A1

19

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

KONTROLA POVRCHU BETONU, VZHLED A CELISTVOST

PD

TP

prostorové odchylky

ČSN EN 206-1,

ČSN EN 13670,

DL,

ČSN EN 12350-2

JEDNORÁZOVĚ

16 DODÁVKA BETONU

doba zpracovatelnosti cca 90 min, teplota min. 

5 °C, sednutí kužele S2 (50-90 mm, ±20 mm), S3 

(100-150 mm, ±30 mm), S4 (160-210 mm, ±30 

mm)

SLOŽENÍ, SPECIFIKACE, TŘÍDA, KONZISTENCE, DOBA 

ZPRACOVATELNOSTI, TEPLOTA BETONU

PŘI KAŽDÉ 

DODÁVCE

STAVBYVEDOUCÍ JEDNORÁZOVĚ
ČSN EN 13670,

ČSN EN 12390-3

DODRŽENÍ TECHNOLOGICKÝCH PŘESTÁVEK A POSTUPU 

ODBEDŇOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA PEVNOSTI BETONU

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

STAVBYVEDOUCÍ, 

STATIK

STAVBYVEDOUCÍ, 

GEODET

STAVBYVEDOUCÍ PRŮBĚŽNĚ

JEDNORÁZOVĚ

ZÁPIS DO SD

MISTR

STAVBYVEDOUCÍ

JEDNORÁZOVĚ 

PŘED BETONÁŽÍ

JEDNORÁZOVĚ

STAVBYVEDOUCÍ, 

STATIK

1x DENNĚ

JEDNORÁZOVĚ

STAVBYVEDOUCÍ JEDNORÁZOVĚ

ZÁPIS DO SD

V
S

T
U

P
N

Í

12

ČISTOTA VÝZTUŽE, KRYTÍ, POUŽITÍ DISTANČNÍCH PODLOŽEK, 

STYKOVÁNÍ, PŘESAHY, PROSTOROVÉ UMÍSTĚNÍ, PRŮMĚRY PRUTŮ, 

KOTVÍCÍ DÉLKA

TP

JEDNORÁZOVĚ
STAVBYVEDOUCÍ, 

GEODET

STAVBYVEDOUCÍ, 

STATIK

STAVBYVEDOUCÍPD

TP,

n.v. č. 361/2007 Sb.

KONTROLA VĚTRU, SRÁŽEK,

TEPLOTY, VIDITELNOSTI

VIZUÁLNĚ

POLOHA JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ VČETNĚ JEJICH PROVEDENÍ poloha a počet dle PD

6 ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKŮ
KONTROLA ODBORNÉ

A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
VIZUÁLNĚ

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM

4x denně měření teploty (5-30°C)

viditelnost min. 30m

rychlost větru do 11m/s

únik provozních kapalin, dostatečné množství 

pohonných hmot apod.

obsah alkoholu a jiných návykových látek v 

krvi

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU STROJŮ

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

ZÁPIS DO SDMISTRVIZUÁLNĚKONTROLA PODMÍNEK SKLADOVÁNÍ PRO KONKRÉTNÍ MATERIÁLY -

2
PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ A 

PRACOVIŠTĚ

PRŮBĚŽNĚ

KONTROLA VYTYČENÍ VÝŠKOPISNÝCH A  POLOHOPISNÝCH BODŮ, 

KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ

5

ZÁPIS DO SD

3

4 KONTROLA DRUHU A MNOŽSTVÍ DODANÉHO MATERIÁLU
VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM
množství a druhovost TP, DODACÍ LISTY STAVBYVEDOUCÍ JEDNORÁZOVĚ ZÁPIS DO SD

vyhl. č. 268/2009 Sb.,

ČSN 73 0415
-

SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

KONTROLA KOMPLETNOSTI A CELISTVOSTI, SPRÁVNOSTI,

PLATNOST STAVEBNÍHO POVOLENÍ

VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM
ZÁPIS DO SD

STAVBYVEDOUCÍ,

TDS, GEODET

JEDNORÁZOVĚ

JEDNORÁZOVĚ

STAVBYVEDOUCÍ,

TDS

vyhl. č. 499/2006 Sb.,

zákon č. 183/2006 Sb.,

ČSN 01 3481

VIZUÁLNĚ -

DODÁVKA BEDNĚNÍ KONTROLA TYPU A MNOŽSTVÍ DODANÉHO MATERIÁLU
VIZUÁLNĚ,

MĚŘENÍM
množství a druhovost TP, DODACÍ LISTY STAVBYVEDOUCÍ JEDNORÁZOVĚ ZÁPIS DO SD

DODÁVKA VÝZTUŽE

KONTROLU PROVĚŘIL KONTROLU PŘEVZALKONTROLU PROVEDL

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

24

22 ZÁPIS DO SD

V
Ý

S
T

U
P

N
Í

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

ZÁPIS DO SD

KVALITA BETONU

MĚŘENÍM

VIZUÁLNĚ

GEOMETRICKÁ PŘESNOST BEDNĚNÍ MĚŘENÍM

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í

STAVBYVEDOUCÍ PRŮBĚŽNĚ ZÁPIS DO SD

17 BETONÁŽ ZÁKLADŮ VÝŠKA UKLÁDÁNÍ, HUTNĚNÍ BETONU VIZUÁLNĚ výška shozu max. 1,5 m, hutnění po cca 45 cm ČSN EN 13670

OŠETŘOVÁNÍ BETONU
ZAČÁTEK OŠETŘOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA PEVNOSTI BETONU, DÉLKA 

OŠETŘOVÁNÍ, VYDATNOST
VIZUÁLNĚ

min. teplota pro vlhčení 10 °C, začátek vlhčení 

po cca 24 hod, délka vlhčení 7 dní

TP,

ČSN EN 13670
MISTR 1x DENNĚ ZÁPIS DO SD

20 KONTROLA HLAVY PILOT
ÚROVEŇ HORNÍ HRANY, NEPORUŠENOST BĚHEM ODKOPÁVÁNÍ, 

ODBOURÁNÍ A OČIŠTĚNÍ
VIZUÁLNĚ

úroveň horní hrany +40 mm a -70 mm, 

odbourávání nejdříve po dosažení pevnosti 10 

Mpa

ČSN EN 1536 +A1 STAVBYVEDOUCÍ
PRŮBĚŽNĚ BĚHEM 

ODKRÝVÁNÍ
ZÁPIS DO SD

23 GEOMETRICKÁ PŘESNOST
ROZMĚROVÁ PŘESNOST VÝSLEDNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

V POROVNÁNÍ S NORMOVÝMI ODCHYLKAMI
MĚŘENÍM

poloha v půdorysu ±25 mm, ve svislém směru 

±20 mm, výška ±25 mm, kotvící prvky v 

půdorysu ±10 mm

ČSN EN 13670,

ČSN 73 0210-1

STAVBYVEDOUCÍ, 

GEODET
JEDNORÁZOVĚ ZÁPIS DO SD
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Tato tabulková příloha je doplněna výše uvedenou textovou částí. 

 

 

TDS - technický dozor stavebníka 

SD - stavební deník 

PD - projektová dokumentace 

TP - technologický předpis 

DL - dodací listy 

 

 

Obr. 1 - zkoušky konzistence čerstvého betonu (1) .............................................................................165 

 

 

(1) [Online] https://www.hgf.vsb.cz/cs/. 

 

 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění 

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění 

- vyhláška č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby v aktuálním znění 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v aktuálním 

znění 

- ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

- ČSN 73 0415 Geodetické body 

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN EN 1536 +A1 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 

- ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - Podmínky provádění - Část 1: Přesnost 

osazení 

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 
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Tato kapitola pojednává o zásadách bezpečného provozu na staveništi v průběhu realizace spodní 

stavby, tzn. zemních prací a zakládání. V úvodu je vzhledem k rozsahu stavby nastíněna potřeba 

zpracování plánu BOZP a ustanovení koordinátora, v následujících kapitolách tu jsou zmíněny 

základní legislativní předpisy a obecné povinnosti zaměstnavatele a v závěru jsou tu uvedena 

možná bezpečnostní rizika s návrhem řešení jejich eliminace. 

 

Povinnost zpracování plánu BOZP vzniká při výskytu konkrétních prováděných prací, které lze 

klasifikovat jako rizikové. Klasifikaci provádíme podle přílohy č. 5 k nařízení vlády (dále NV) 

591/2006 Sb. v aktuálním znění. 

V tomto případě se jedná zejména o (viz NV 591/2006 Sb.): 

1) Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu 

o hloubce větší než 5 m. 

2) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického 

vybavení. 

3) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 

dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Povinnost ustanovení koordinátora BOZP vyplývá z požadavků zákona 309/2006 Sb. v aktuálním 

znění. V případě, že budou na staveništi působit pracovníci více než jednoho zhotovitele, je investor 

povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti s přihlédnutím ke složitosti a 

rozsahu stavby. 

Doplňující kritéria pro povinné ustanovení koordinátora (viz zákon 309/2006 Sb.): 

1) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den. 

2) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Při splnění alespoň jednoho bodu vzniká opět povinnost ustanovení koordinátora bezpečnosti. 

V našem případě se předpokládá doba výstavby na cca 24 měsíců, tzn. celkový plánovaný objem 

prací během realizace přesáhne zákonný limit 500 pracovních dnů v přepočtu na jednoho 

pracovníka. Vzhledem k takovému rozsahu stavby je tedy nutné, aby investor smluvně zajistil dle 

zákona 309/2006 Sb. v aktuálním znění pozici koordinátora bezpečnosti na stavbě. 
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Z legislativního hlediska se budeme řídit zejména následujícími právními předpisy: 

▪ Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v aktuálním znění 

▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění 

▪ Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v aktuálním znění 

▪ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, v aktuálním znění 

▪ 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, v aktuálním znění 

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

prostředí, v aktuálním znění 

▪ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, v aktuálním znění 

Výše uvedený výčet právních předpisů je pouze informativní, v žádném případě není úplný. 
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Mezi základní bezpečnostní opatření na staveništi patří zejména: 

▪ U vjezdu i výjezdu ze staveniště bude umístěna vrátnice, kde bude probíhat evidence všech 

účastníků výstavbového procesu. 

▪ U obou těchto vchodů budou umístěny výstražné tabule POZOR STAVENIŠTĚ doplněné o 

bezpečnostní značky ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ NEPOVOLANÝM OSOBÁM! 

▪ Všichni pracovníci na staveništi budou neustále používat osobní ochranné pracovní 

pomůcky, které jim vždy zajistí jejich zaměstnavatel. Toto platí i pro všechny návštěvy, které 

se budou pohybovat v prostoru staveniště. 

▪ Staveniště bude oploceno systémovým oplocením výšky 2,0 m. 

▪ Denně bude probíhat kontrola klimatických podmínek a vyhodnocování, zda by mohly mít 

dané podmínky vliv na bezpečnost provozu na stavbě. 

Dále je na základě zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, v aktuálním znění, zhotovitel povinen zajistit zejména následující: 

(1) Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, 

montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně 

technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich 

trvání (dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu 

(dále jen „zadavatel stavby“) na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen 

„staveniště“), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující 

výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě 

zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud stavbu provádí pro sebe. 

(2) Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 

fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 

kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 

které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
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i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu 

prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat 

na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 

blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 

předáno 
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Z důvodu zamezení pohybu nepovolaných osob bude staveniště obehnáno systémovým dílcovým 

oplocením výšky 2 m. Na oplocení se umístí výstražné tabulky informující veřejnost o zákazu 

pohybu v prostorách stavby. Oplocení bude doplněno v severní části staveniště vstupní vjezdovou 

branou šířky 4 m a v jižní části staveniště výjezdovou branou opět šířky 4 m. U každé brány se zřídí 

vrátnice, kde se budou evidovat příchody a odchody, případně příjezdy a odjezdy všech 

zúčastněných subjektů, pohybujících se v prostorách stavby. 

Před zahájením výkopových prací budou na základě projektové dokumentace (dále PD) vytyčeny 

veškeré dotčené inženýrské sítě. To bude provedeno buď způsobilou osobou s následným 

ověřením jednotlivých provozovatelů, nebo bude rovnou provedeno samotnými provozovateli. 

Vytyčení bude obsahovat jak směrové, tak hloubkové uložení. Za provedení a předání vyznačení 

inženýrských sítí hlavnímu zhotoviteli zodpovídá investor. 

S druhem sítě, jejími ochrannými pásmy a jejím směrovým a hloubkovým uložením budou vždy 

seznámeni všichni pracovníci, pracující v jejich blízkosti. 

O použití stavební mechanizace v blízkosti inženýrských sítí a v jejich ochranném pásmu rozhodne 

hlavní zhotovitel po domluvě s jednotlivými provozovateli. 

Během souběžného ručního a strojního provádění zemních prací je zakázáno zdržovat se 

v nebezpečném dosahu stroje. Všichni pracovníci budou vybaveni reflexní vestou a pracovní 

přilbou a ostatními osobními ochrannými pracovními pomůckami (dále OOPP). Strojník je povinen 

před každým započetím prací zkontrolovat, zda se nachází v dosahu pracovního nástroje 

pracovníci a pokud ano, je povinen informovat je o započetí prací a o nutnosti vyklizení daného 

prostoru. 

Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být práce okamžitě zastaveny 

až do odstranění těchto předmětů. 

Při pohybu pracovníků ve stavební jámě hrozí při nadměrném zatížení hrany výkopu usmýknutí 

svahu a následný sesuv. Z tohoto důvodu se budou stroje pohybovat ve vzdálenosti min. 0,5 m od 

hrany svahu. 

Stavební jáma pro hlavní stavební objekt bude svahována v poměru 2:1. Svahování stěn bude cca 

v polovině přerušeno lavičkou o šířce 0,8 m z důvodu hlubší stavební jámy (cca 5,5 m). 
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Při výkopu rýh pro nové podzemní vedení se nepředpokládá výkop hlubší než 1,3 m. V případě že 

by však hloubka 1,3 m byla překročena, musíme zajistit pažení výkopu. 

Pro pracovníky pracující ve výkopech hlubší než 1,5 m budou zřízeny bezpečné výstupy (sestupy) 

vzdálené od sebe maximálně 30 m. Žebříky musí přesahovat okraj jámy o min. 1,1 m. Sklon žebříků 

musí být min. 2,5:1. 

Pro výstup a sestup do výkopů nelze používat konstrukci pažení. 

Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník osamoceně. 

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 

veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. 

Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým 

zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se 

zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 

dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 

Vzhledem k tomu, že se dno stavební jámy nachází cca 0,5 m pod hladinou spodní vody, bude 

zajištěno nepřetržité odčerpávání spodní vody do veřejné kanalizace pomocí jednoho čerpadla. 

Odčerpaná voda bude před vypuštěním do kanalizace zbavena kalu a hrubých nečistot pomocí 

filtru pevných částic. Čerpadlo bude doplněno ještě jedním záložním čerpadlem pro případ 

technické závady primárního stroje. 

Na začátku každé pracovní směny zkontroluje mistr, případně vedoucí čety, stav vody v jámě a na 

základě toho stavbyvedoucí určí, zda se bude v zemních pracích pokračovat, nebo nikoliv. 

 

Během armování je nutné dbát na zakrývání vyčnívajících konců výztuže tak, aby nedošlo 

k poranění pracovníků. Ideálním řešením je opatřit konce prutů systémovými plastovými 

koncovkami, případně jiným vhodným materiálem. 

Rozvodné skříně včetně navazujících páteřních rozvodů budou na staveništi zřízeny a pravidelně 

revidovány pouze odborně způsobilými osobami. Jakákoliv manipulace s hlavním a vedlejšími 

staveništními rozvaděči je přísně zakázána. Výjimkou je odpojení dodávky elektrického proudu 

např. během požáru na staveništi, při přetížení sítě apod. V takovém případě bude proud primárně 

odpojen v hlavním staveništním rozvaděči umístěném u kanceláře stavbyvedoucího. Všichni 

pracovníci na stavbě přítomní budou poučeni o jeho přesné poloze a možnostech odpojení. 

Veškeré rozvodné kabely na staveništi nesmí být jakýmkoliv způsobem mechanicky namáhány, a 

budou proto vedeny primárně v zemních rýhách s dodatečným krytím v místech pojezdu těžké 

mechanizace (např. ocelovými pláty). Zbytek kabelů vedených k samotným pracovním nástrojům 

bude vždy odpojen a uklizen po dokončení konkrétní činnosti. 
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Všichni svářeči budou vybaveni platným svářečským průkazem, svářečskou helmou a svářečskými 

rukavicemi. V žádném případě nebudou mít během sváření oblečenou reflexní vestu, která je velice 

dobře vznětlivá. 

Během betonáže budou pracovníci vybaveni ochrannými brýlemi, chránícími pracovníky před 

odstřikujícím betonem. Zakázána je betonáž, tedy manipulace s koncovou hadicí autočerpadla, 

z vyvýšených míst bez ochrany hrany volného pádu, ať už prvky kolektivní nebo individuální 

ochrany. V případě betonáže pomocí delší hadice vedené po terénu, musí být tato hadice po celé 

délce dostatečně zajištěna, aby nedocházelo k jejímu samovolnému pohybu. S koncovou hadicí 

budou manipulovat vždy min. dva pracovníci, aby nedošlo k povalení pracovníka. Betonáž bude 

probíhat vždy na dostatečně pevném a stabilním povrchu. 



 

 

 



180 

2.1. SO01 – TERMINÁL .................................................................................................................... 181 

2.2. SO02 – ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ ............................................................................................ 181 

4.1. ZEMNÍ PRÁCE ........................................................................................................................... 182 

4.2. ZAKLÁDÁNÍ ............................................................................................................................... 182 

6.1. ZEMNÍ PRÁCE ........................................................................................................................... 185 

6.2. ZAKLÁDÁNÍ ............................................................................................................................... 187 

 



181 

 

Viz TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

 

 

V rámci posouzení staveništní hlukové zátěže je pro nás stěžejní realizace spodní stavby dvou na 

sebe navazujících stavebních objektů SO01 a SO02. Z tohoto důvodu zde nejsou uvedeny 

charakteristiky ostatních realizovaných objektů. 

 

Objekt terminálu tvoří jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které plynule navazuje 

na prodloužení podchodu. Konstrukční systém je navržen převážně jako monolitický s podpůrnou 

nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými sloupy. Obvodové stěny jsou tvořeny sendvičovou 

betonovou stěnou s vloženou tepelnou izolací. Základní nosná část je monolitická. Ta je poté 

doplněná o tepelnou izolaci a následně o betonové prefabrikované panely, osazované na 

systémové kotvy HALFEN. Vodorovné nosné konstrukce včetně schodiště a výtahové šachty jsou 

také tvořené monolitickým železobetonem. Výplně otvorů jsou provedeny z velkoplošných 

izolačních trojskel. Vzhledem ke stávajícímu spádu terénu dnešního autobusového nádraží je 

odbavovací hala umístěna na úrovni hlavního nástupního ostrůvku v ulici Nádražní a východní 

strana provozní budovy má betonovou podezdívku. 

 

S ohledem na dispoziční požadavky jsou plochy nástupiště navrženy jako dva samostatné 

konstrukční celky. Jeden na podélná průjezdná výstupní stání vždy po dvou místech za sebou a 

druhý jako zastřešení hlavního nástupiště s podélnými nástupišti na západní straně a šikmými 

nástupními stáními na východní straně při ulici Nádražní. Jedná se o dva na sobě nezávislé ocelové 

přístřešky nad nástupními ostrůvky. 

 

Ocelový přístřešek č. 1 je větší a vyšší a jeho část zasahuje až nad SO01 – Objekt terminálu. Ocelový 

přístřešek č. 2 je menší a stojí samostatně u východní strany terminálu při vjezdu do celého 

komplexu. Konstrukce obou přístřešků je obdobná. Jedná se o soustavu ocelových sloupů, na 

kterých jsou uloženy hlavní nosníky. Hlavní nosník tvoří oporu pro příčné vykonzolované nosníky 

nepravidelného I-profilu. Zastřešení je tvořeno hladkými plnými deskami z polykarbonátu na 

systémové ocelové podkonstrukci. Podhled je pak tvořen nepravidelně perforovaným cortenovým 

plechem, přes který bude prosvítat denní světlo. 

 

Založení ocelových sloupů je řešeno pomocí rozměrných betonových monolitických patek, které 

jsou kvůli dosažení potřebné únosnosti usazeny vždy na dvojici monolitických železobetonových 

pilot o průměru 600 mm, z nichž jedna je dlouhá 6 m a druhá 4 m. 

 

 

Hlavním důvodem zpracování této studie bylo samotné umístění stavby v centru města a s tím 

související hygienické limity na provádění hlučných prací. Okolní zástavbu tvoří zejména bytové 



182 

domy a kancelářské prostory, které budou po dobu výstavby obtěžovány nadměrným hlukem. 

Proto bylo za pomoci specializovaného softwaru HLUK 9+ staveniště vymodelováno a posouzeno 

za použití limitních podmínek uvedených níže. 

Jak již bylo řečeno, tato studie se tedy zabývá posouzením hlukové zátěže při realizaci spodní 

stavby, tzn. zemních prací a zakládání, dvou na sebe navazujících objektů SO01 a SO02. Z hlediska 

zemních prací se ve stručnosti jedná o vrtání pilot pro založení nosných sloupů zastřešení SO02 a 

hloubení stavební jámy objektu SO01. Z hlediska zakládání se pak jedná o betonáž základových 

pásů a patek objektu SO01 pomocí autočerpadla. 

V rámci posouzení se řídíme zejména nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v aktuálním znění, které 

specifikuje základní požadavky na hygienické limity na pracovišti. Výchozí hodnota pro jakékoliv 

posuzování je stanovena na 50 dB. K této hodnotě se připočítávají odpovídající korekce v závislosti 

na denní době, okolním prostředí atd. V našem případě je tato korekce stanovena na +15 dB pro 

denní dobu a +5 dB pro noční dobu. Noční provoz na staveništi nepředpokládáme, tzn. výsledná 

maximální hladina hluku je 65 dB. 

Pro posuzování hlukové zátěže byl využit specializovaný software HLUK 9+. 

 

 

 

V první etapě se zabýváme kombinovaným provozem vrtné soupravy, kolového rýpadla a 

nákladního automobilu. Charakteristiky strojní sestavy jsou následující. 

Vrtná souprava LIEBHERR LB 16 

LWA: 112 dB 

Kolové rýpadlo CATERPILLAR M316F 

LWA: 103 dB 

Nákladní automobil MAN 8x6 

LWA: 101 dB 

 

Ve druhé etapě řešíme kombinovaný provoz autočerpadla, autodomíchávače a věžového jeřábu. 

Autočerpadlo SCHWING S 38 SX REPTOR 

LWA: 119 dB 

Autodomíchávač STETTER C3 LIGHT LINE 

LWA: 100 dB 

Věžový jeřáb LIEBHERR 42 K.1 

LWA: 97 dB 
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Níže vyobrazená situace obsahuje rozmístění jednotlivých posuzovaných bodů zejména na 

fasádách okolních objektů a zdrojů hluku v rámci staveniště. 

 

 

Obr. 1 - zařízení staveniště s umístěním zdrojů hluku a bodů výpočtu (1) 
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Obr. 2 - tabulka zdrojů hluku (1) 

 

 

Obr. 3 - tabulka bodů výpočtu (1) 

 



185 

 

 

 

Obr. 4 - první poloha vrtné soupravy v kombinaci s rýpadlem a nákladním automobilem (1) 

 

 

Obr. 5 - legenda průběhu izofonií (1) 
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Obr. 6 - pátá poloha vrtné soupravy v kombinaci s rýpadlem a nákladním automobilem (1) 

 

 

Obr. 7 - osmá poloha vrtné soupravy v kombinaci s rýpadlem a nákladním automobilem (1) 
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Obr. 8 - šestnáctá poloha vrtné soupravy v kombinaci s rýpadlem a nákladním automobilem (1) 

 

 

Obr. 9 - autočerpadlo s autodomíchávačem v kombinaci s věžovým jeřábem (1) 
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Z výše uvedeného vyplývá, že v blízkém prostoru staveniště bude téměř všude překročena max. 

povolené hladina hluku 65 dB. V rámci zachování hygienických limitů bude nutné práce na spodní 

stavbě rozdělit během jednotlivých pracovních dnů na pracovní a nepracovní hodiny, kdy bude 

nutné zachovat určitý poměr mezi oběma skupinami, min. 1:1. Vzhledem k velikosti staveniště je 

ekonomicky nesmyslné navrhovat opatření vedoucí k redukci hluku, např. protihlukové stěny, je 

však nutné maximálně využít samotné staveništní zdroje, např. deponie zeminy orientované 

k východní straně staveniště apod. 

Toto opatření, omezující pracovní nasazení strojů na polovinu, bude mít zásadní vliv na prodloužení 

doby výstavby a na zvýšení celkových nákladů. Na druhou stranu povede k úspoře nákladů, které 

by vznikly návrhem dodatečných protihlukových opatření. 
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V rámci specializovaného zadání této diplomové práce jsem se rozhodl pro řešení areálových 

pozemních komunikací formou zkráceného technologického předpisu spolu s časovým plánem a 

základním finančním propočtem. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci autobusového 

terminálu, se tato problematika relativně nabízí. Konkrétně se jedná o demolici stávajícího 

souvrství vozovky a chodníků a realizaci pojížděné plochy terminálu s obrusnou vrstvou 

z asfaltového betonu a o pochozí plochy nástupišť s finální vrstvou z cementového betonu. 

Součástí řešení je i problematika odvodnění pomocí odvodňovacího obrubníku. 

Tento předpis nezahrnuje realizaci pozemních komunikací v přilehlých ulicích, jejichž rekonstrukce 

předchází této realizační fázi. Následující řešení se vztahuje ke 4. fázi I. etapy dle TZ stejně jako předchozí 

technologické předpisy řešící problematiku zemních prací a založení terminálu a zastřešení nástupišť. 

 

 

Z hlediska dopravního režimu zůstává napojení na veřejné komunikace stejné. Vjezd na plochu k 

příjezdovým a odjezdovým stáním zůstává v ulici Jiráskova a výjezd v ulici Žižkova. 

Vjezdy z Jiráskovy ulice jsou navrženy dva, a to šířky 7,0 m a 7,25 m. Pravá strana vozovky slouží 

jako zastávkový jízdní pruh, levá strana pak pro průjezd autobusů na plochu terminálu a k 

zastávkám šikmého řazení. Mezi nimi se nachází nástupní ostrůvek o šířce 2,50 m. Za zastávkami s 

podélným řazením začíná plocha s bočním stáním se šikmým řazením pod úhlem 45° čelem k ulici 

Nádražní. Rozměry stání jsou 5,0 m x 17,0 m (sedm stání) a 5,0 m x 14,0 m (tři stání). Celkový počet 

stání v šikmém řazení je deset, v podélném řazení pak tři. 

Levá strana plochy terminálu je ukončena chodníkovým obrubníkem a opěrnou zdí s vegetací. Tato 

zeď vyrovnává terénní rozdíl mezi plochou terminálu a komunikací u Agrodata. Podél této zdi jsou 

navržena tři odstavná, manipulační stání pro autobusy o max. šířce 3,0 m. 

Spojení chodníku u budovy terminálu s chodníkem podél parkoviště Kiss & Ride je veden šikmo 

přes vozovku a ostrůvkové nástupiště. Výškově je umístěn na zvýšený přejízdný práh a chodcům 

umožní bezbariérový přístup mezi parkovištěm a budovou terminálu. 

 

Výškové řešení plochy terminálu vyplývá z výšek rekonstruovaných komunikací, stávajících budov 

a výškového osazení budovy terminálu. Plocha terminálu klesá jednosměrným sklonem od 

nástupiště podél Nádražní ulice k chodníku u parkoviště Kiss & Ride. Příčný sklon se pohybuje mezi 

2,5 a 4 %. Chodníky a nástupiště mají příčný sklon 2 %. 

 

Povrchové vody z plochy terminálu jsou svedeny do nově navržených uličních vpustí UV 1 – UV 4 a 

do odvodňovacích žlabů ŽL 2 délky 42 m a ŽL 3 délky 32,50 m umístěných podél opěrné zdi se 

zelení. Odvedení povrchové vody z místa mezi ostrůvkem a chodníkem bude pomocí 

odvodňovacího žlabu ŽL 1 délky 15,50 m. Vpusti budou mít ocelolitinový rám s mříží 500x500 mm 

třídy D 400 včetně košů na splaveniny typu A4 výšky 600 mm. Odvodnění pláně bude řešeno 

drenážními trubkami z HD-PE DN 100 SN 8 včetně revizních šachet. 
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Následující tabulky uvádějí podrobný popis jednotlivých skladeb. Stávajících i navrhovaných. 

 

 – pojížděná plocha autobusového terminálu a pojížděná plocha autobusového 

terminálu v místech přejízdného prahu 

Celková plocha: cca 2855 m2 

č. Materiál 
Tloušťka 

[mm] 

1 Asfaltový beton 190 

2 Podkladní vrstva z kameniva stmeleného cementem (KSC) 200 

3 Štěrkový podsyp 200 

Celkem 590 

 

 – plocha nástupišť pro pohyb cestujících 

Celková plocha: cca 1276 m2 

č. Materiál 
Tloušťka 

[mm] 

1 Asfaltový beton 40 

2 Podkladní beton 100 

3 Štěrkový podsyp 100 

Celkem 240 

 

 

 – pojížděná plocha autobusového terminálu 

Komunikace byla navržena dle technických podmínek TP 170 a zatříděna jako: D0–N–5 P III TDZ III 

Celková plocha: cca 2750 m2 

č. Materiál Technická charakteristika 
Tloušťka 

[mm] 

1 Asfaltový beton obrusný ACO 11 + 50/70 40 

2 Postřik spojovací – pojivo silniční asfalt PS-A, 0,25 kg/m2 - 

3 
Asfaltový beton ložný – se zvýšenou 

odolností proti trhlinám 
ACL 16 + 50/70 60 

4 Postřik spojovací – pojivo silniční asfalt PS-A, 0,25 kg/m2 - 

5 Asfaltový beton podkladní ACP 16 + 50/70 50 

6 
Postřik infiltrační – pojivo kationaktivní 

asfaltová emulze 
PI-E, 0,8 kg/m2 - 

7 Směs stmelená cementem SC C 3/4 160 

8 Štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA GE 250 

Celkem 560 
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Obr. 1 - navrhovaná skladba konstrukce v ploše terminálu (1) 

 – pojížděná plocha autobusového terminálu v místech přejízdného prahu 

Komunikace byla navržena dle technických podmínek TP 170 a zatříděna jako: D0–N–5 P III TDZ III 

Celková plocha: cca 105 m2 

č. Materiál Technická charakteristika 
Tloušťka 

[mm] 

1 
Asfaltový beton obrusný – pojivo 

modifikované pryžovým granulátem 
ACO 11 + 50/70 40 

2 Postřik spojovací – pojivo silniční asfalt PS-A, 0,25 kg/m2 - 

3 
Asfaltový beton ložný – se zvýšenou 

odolností proti trhlinám 
ACL 16 + 50/70 60 

4 Postřik spojovací – pojivo silniční asfalt PS A, 0,25 kg/m2 - 

5 Asfaltový beton podkladní ACP 16 + 50/70 50 

6 
Postřik infiltrační – pojivo kationaktivní 

asfaltová emulze 
PI-E, 0,8 kg/m2 - 

7 Směs stmelená cementem SC C 3/4 160 

8 Štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA GE 250 

Celkem 560 
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 – plocha nástupišť pro pohyb cestujících 

Komunikace byla navržena dle technických podmínek TP 170 a zatříděna jako: D2–T–4 P III TDZ CH 

Celková plocha: cca 1276 m2 

č. Materiál Technická charakteristika 
Tloušťka 

[mm] 

1 Cementový beton III CB III 120 

2 Štěrkodrť frakce 0/63 ŠDB GE 150 

Celkem 270 

 

 

Obr. 2 - navrhovaná skladba konstrukce nástupišť (1) 

 

 

Stávající asfaltový beton, tl. 190 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1 543 1303 

Celkem 543 1303 

 

Stávající asfaltový beton, tl. 40 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 2 51 122 

Celkem 51 122 
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Stávající podkladní vrstva z kameniva stmeleného cementem (KSC), tl. 200 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1 571 1199 

Celkem 571 1199 

 

Stávající podsyp ze štěrkodrti, tl. 200 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1 571 971 

Celkem 571 971 

 

Stávající podsyp ze štěrkodrti, tl. 100 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 2 128 218 

Celkem 128 218 

 

Stávající podkladní beton, tl. 100 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 2 128 307 

Celkem 128 307 

 

Stávající betonové obrubníky, ABO 1000x300x150 mm, včetně betonového lože 

č. Specifikace 
Délka 

[m] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1 a 2 445 43 

Celkem 445 43 

 

 

Asfaltový beton, ACO 11 + 50/70, obrusná vrstva, tl. 40 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1 110 264 

Celkem 110 264 
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Asfaltový beton, ACO 11 + 50/70, obrusná vrstva, pojivo modif. pryžovým granulátem, tl. 40 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 2 4,2 10 

Celkem 4,2 10 

 

Postřik spojovací, PS-A, 0,25 kg/m2 

č. Specifikace 
Plocha 

[m2] 

Hmotnost 

[kg] 

1 Skladba č. 1 5500 1375 

2 Skladba č. 2 210 53 

Celkem 5710 1428 

 

Asfaltový beton, ACL 16 + 50/70, se zvýšenou odolností proti trhlinám, ložná vrstva, tl. 60 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1 165 396 

2 Skladba č. 2 6,3 15 

Celkem 171,3 411 

 

Postřik infiltrační, PI-E, 0,8 kg/m2 

č. Specifikace 
Plocha 

[m2] 

Hmotnost 

[kg] 

1 Skladba č. 1 2750 2200 

2 Skladba č. 2 105 84 

Celkem 2855 2284 

 

Asfaltový beton, ACP 16 + 50/70, podkladní vrstva, tl. 50 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1 138 331 

2 Skladba č. 2 5,3 13 

Celkem 143,3 344 

 

Směs stmelená cementem, SC C 3/4, tl. 160 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1 440 924 

2 Skladba č. 2 16,8 35 

Celkem 456,8 959 



199 

Štěrkodrť frakce 0/32, ŠDA GE, tl. 250 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1 687,5 1169 

2 Skladba č. 2 26,3 45 

Celkem 713,8 1214 

Cementový beton III, CB III, tl. 120 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 3 153,1 322 

Celkem 153,1 322 

Štěrkodrť frakce 0/63, ŠDB GE, tl. 150 mm 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 3 191,4 326 

Celkem 191,4 326 

Betonové obrubníky, ABO 1000x250x150 mm, osazované do betonového lože C 20/25 

č. Specifikace 
Délka 

[m] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1, 2 a 3 331 32 

Celkem 331 32 

Beton C 20/25 pro osazení obrubníků, cca 84 l/m 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

1 Skladba č. 1, 2 a 3 28 

Celkem 28 

Odvodňovací žlaby, Monoblock PD 1000x150x230 mm, osazované do betonového lože C 20/25 

č. Specifikace 
Délka 

[m] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1, 2 a 3 88 3,3 

Celkem 88 3,3 
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Odvodňovací obrubníky, KerbDrain 1000x125x255 mm, osazované do betonového lože C 20/25 

č. Specifikace 
Délka 

[m] 

Hmotnost 

[t] 

1 Skladba č. 1, 2 a 3 68 2,2 

Celkem 68 2,2 

 

Beton C 20/25 pro osazení odvodňovacích žlabů, cca 84 l/m 

č. Specifikace 
Objem 

[m3] 

1 Skladba č. 1, 2 a 3 13 

Celkem 13 
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Pro odstranění stávajícího asfaltového krytu plochy terminálu bude použita silniční fréza WIRTGEN 

W 210 XP s hloubkovým dosahem až 330 mm a šířkou záběru 2 m. Stejně tak bude použita pro 

odstranění stávající vrstvy z kameniva stmeleného cementem. 

 

Provozní hmotnost:    28,8 t 

Standardní šířka záběru:   2000 mm 

Hloubkový dosah:    0-330 mm 

Šířka dopravníku:    850 mm 

Teoretický výkon frézování:   375 m3/h 

 

 

Obr. 3 - silniční fréza WIRTGEN W 210 XP (2) 
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Frézu bude doplňovat vždy jeden nákladní automobil MAN 8x6, na který bude pomocí pásového 

dopravníku nakládán vybouraný asfaltový beton. Stejně tak bude sloužit pro odvoz štěrkového 

podsypu. 

Podrobný popis viz NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ PROCESY. 

 

Stávající štěrkový podsyp pak odstraní kolové rýpadlo CATERPILLAR M316F, které bude štěrk 

překládat rovnou na nákladní automobil MAN 8x6 a ten tak bude průběžně odvážen. 

Nástupní ostrůvky z asfaltového betonu budou odstraněny opět kolovým rýpadlem CATERPILLAR 

M316F v součinnosti s nákladními automobily. 

Podrobný popis viz NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ PROCESY. 
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Hutnění pláně na požadovanou pevnost provede tahačový válec CATERPILLAR CP54B. 

 

Výkon:      98 kW 

Max. pojezdová rychlost:   11 km/h 

Provozní hmotnost:    11,1 t 

Šířka válce:     2134 mm 

Průměr válce:     1549 mm 

Rozměry celého stroje:    5,85 x 2,30 m 

 

 

Obr. 4 - tahačový válec CATERPILLAR CP54B (3) 
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Dovoz štěrku a cementové stabilizace pro provedení podkladních vrstev zajistí nákladní automobily 

MAN 8x6. Jejich rozprostření a následné urovnání provede kolový nakladač CATERPILLAR 907 M. 

Podrobný popis viz NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ PROCESY. 

 

Hutnění štěrkového podsypu a kameniva stabilizovaného cementem zajistí tentokrát již 

tandemový vibrační válec CATERPILLAR CD10. 

 

Výkon:      75 kW 

Max. pojezdová rychlost:   12 km/h 

Provozní hmotnost:    10,12 t 

Šířka válce:     1700 mm 

Průměr válce:     1202 mm 

Rozměry celého stroje:    4,32 x 1,87 m 

 

 

Obr. 5 - tandemový vibrační válec CATERPILLAR CD10 (4) 
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Asfaltový distributor bude využit k provedení infiltračních a spojovacích postřiků. Poprvé po 

provedení směsi stmelené cementem a poté vždy pro spojení dvou vrstev z asfaltového betonu. 

 

Kapacita nádrže:     4000 l 

Max. šířka postřiku:    4000 mm 

Vydatnost postřiku:    0,2-3,0 kg/m2 

Celková hmotnost:    9400 kg 

Celkové rozměry:    6960 x 2200 x 2410 mm 

 

 

 

Obr. 6 – distributor (5) 
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Provádění všech třech vrstev z asfaltového betonu provede pásový finišer CATERPILLAR AP555F 

spolu s nákladními automobily MAN 8x6, které budou finišer zásobovat čerstvou asfaltovou směsí. 

Maximální pracovní šířka finišeru je 7,5 m. 

 

Výkon:      106 kW 

Pokládka (s pěchovací lištou):   až 25 m/min 

Max. pojezdová rychlost:   11 km/h 

Max. teoretický výkon pokládky:  1168 t/h 

Objem násypného zásobníku:   6,7 m3 

Standardní šířka pokládky:   2,55-5 m 

Max. šířka pokládky:    7,5 m 

Max. hloubka pokládky:   305 mm 

 

 

Obr. 7 - pásový finišer CATERPILLAR AP555F (6) 
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V první fázi dojde k odstranění vrchní obrusné a všech dalších navazujících vrstev asfaltového 

betonu. Mocnost vrstvy by se měla dle provedených sond pohybovat kolem 190 mm, takže by jej 

silniční fréza WIRTGEN W 210 XP měla být schopna vyfrézovat v jednom záběru. Maximální 

hloubkový dosah tohoto modelu je 330 mm s šířkou záběru 2 m. Fréza se bude pohybovat v ploše 

terminálu po dvoumetrových záběrech v delším severojižním směru, aby se co nejvíce eliminoval 

proces otáčení. 

Fréza bude vždy doplněna jedním nákladním automobilem MAN 8x6, který bude pomocí pásového 

dopravníku průběžně nakládán a vytěžený materiál bude vždy po dosažení maximální únosnosti 

odvážet na skládku AZS 98, S.R.O. – OSTŘEDEK (Za betonárkou 1, 257 24, Ostředek) cca 16 km 

vzdálenou. V záloze bude vždy čekat jeden prázdný nákladní automobil, aby mohlo okamžitě dojít 

k výměně plného za prázdný. Silniční fréza je v této fázi nejdražším, a tudíž primárním strojem, 

který musí zůstat maximálně vytížen. 

 

Stejným způsobem bude odstraněna vrstva kameniva stmeleného cementem (dále KSC), jejíž 

tloušťka by se měla na základě předběžných geologických sond pohybovat kolem 200 mm. 

 

Po odstranění KSC nahradí silniční frézu kolové rýpadlo CATERPILLAR 312 C, které začne pomocí 

bouracího kladiva odbourávat nástupní ostrůvky v ploše terminálu. Ty by měly být dle předběžných 

sond tvořeny 40 mm asfaltového betonu, 100 mm podkladního betonu prostého a 100 mm 

podkladního štěrku. Po rozrušení souvrství naloží rýpadlo vzniklou suť na nákladní automobily 

MAN 8x6, které ji odvezou na skládku zmíněnou v bodě 5.1. 

 

Během odstraňování nástupních ostrůvků by se nám měly pravděpodobně začít odkrývat založené 

silniční obrubníky, které tak budeme průběžně vytrhávat. Samotné vytrhávání obrubníků zajistí 

kolové rýpadlo CATERPILLAR 312 C svou lžicí, či jiným pracovním nástrojem, stejně jako nakládání 

na nákladní automobily. Hrubé demoliční práce rýpadlo zvládne, následné začišťování a 

odbourávání zbylých konstrukcí budou ale muset zajistit pracovníci ručně, tzn. ručními bouracími 

kladivy apod. Všechen stavební odpad bude opět odvezen na skládku AZS 98, S.R.O. – OSTŘEDEK. 

 

Po odstranění nástupních ostrůvků a vytrhání obrubníků začneme s odstraňováním stávajícího 

štěrkového podsypu. Odstraňování bude provádět kolové rýpadlo CATERPILLAR 312 C 

v součinnosti s nákladními automobily MAN 8x6, které budou odstraňovaný materiál průběžně 

odvážet na skládku. Mocnost vrstvy by měla být dle předběžných průzkumů cca 200 mm v ploše 

terminálu a 100 mm v místech stávajících nástupišť. 

Pod nástupními ostrůvky bude úroveň založení pravděpodobně o něco vyšší než v ploše terminálu, 

proto bude potřeba odkrýt zemní těleso a případné terénní nerovnosti srovnat. 
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V momentě, kdy bude zemní pláň odkrytá a zarovnaná, začneme s hloubením rýh pro přípojky 

inženýrských sítí, jmenovitě se jedná o kanalizační přípojku – splaškovou i dešťovou, vodovodní 

přípojku a rozvody veřejného osvětlení. 

Tyto přípojky jsou včetně zemních prací řešeny v samostatných inženýrských objektech, které nejsou 

předmětem řešení této DP. 

 

Po zasypání všech přípojek nejprve prověříme míru zhutnění celé pláně a výškovou přesnost jak 

v pojížděné ploše terminálu, tak v místech nástupišť. Pod pojížděnými plochami terminálu musí 

modul přetvárnosti zeminy dosahovat minimální hodnoty Edef,1 = 60 MPa, pod nástupišti a prostory 

pro pohyb chodců pak hodnoty Edef,2 = 30 MPa. Při nesplnění těchto hodnot bude celá pláň 

zhutněna na požadované hodnoty tahačovým válcem CATERPILLAR CP54B. Výškové terénní 

nesrovnalosti pak mohou dosahovat max. ± 3 cm. 

Po dosažení požadovaných pevností zeminy začneme s navážením štěrku frakce 0/32 mm, který 

bude v tloušťce 250 mm sloužit jako drenážní podkladní vrstva nové pozemní komunikace 

v prostoru terminálu. V místech nástupišť se pak jedná o navážku štěrku frakce 0/63 mm, který 

bude stejnou funkci plnit při mocnosti vrstvy 150 mm. 

Navážku materiálu z betonárky ZAPA BETON A.S., vzdálené cca 2 km, zajistí nákladní automobily 

MAN 8x6. Po jejich složení na staveništi přímo na místo určení se o jeho rozprostření a urovnání 

postará kolový nakladač CATERPILLAR 907 M. Ten bude doplněn rozumným počtem pomocných 

pracovníků, kteří budou štěrk dopravovat do špatně dostupných míst. Po rozprostření a urovnání 

štěrku v celé ploše začneme s jeho hutněním. O to se postará tandemový vibrační válec 

CATERPILLAR CD10. 

 

V následujícím kroku začneme s osazováním silničních a chodníkových obrubníků a odvodňovacích 

žlabů. Vše budeme osazovat do betonového lože C 20/25, obrubníky pak do betonového lože 

s opěrou. 

Obrubníky je třeba pokládat na sraz s výsledným nášlapem 120 mm u chodníkových obrubníků a 

180 mm u silničních obrubníků. 

Odvodňovací žlaby budou kladeny na pero – drážku postupně od místa výtoku, tj. nejnižšího místa, 

proti směru toku. Žlaby s bočním i horním vtokem musí být výškově pokládány tak, aby vrchní 

hrana mřížky byla vždy min. 5 mm pod úrovní finální obrusné vrstvy z asfaltového betonu. 

 

Co se týče uličních vpustí, je nutné v průběhu provádění jednotlivých vrstev zajistit vždy dostatečný 

výškový přesah osazovaných uličních vpustí a zajistit, aby se šachta nezanášela stavebním 

materiálem či odpadem. Spodní část vpustí bude provedena z korugovaných trubek a na vrchní 

část se po provedení podkladní štěrkové vrstvy osadí betonové skruže, které se osadí již do finální 

polohy a zabezpečí se před začátkem realizace dalších vrstev např. ocelovými plechy, které se po 

provedení asfaltového betonu odstraní, prostor kolem nich se ručně zapraví a provizorní plechové 

krytí se nahradí litinovými mřížemi 500x500 mm. 
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Po osazení obrubníků a odvodňovacích žlabů začneme s navážkou směsi stmelené cementem – 

směsi kameniva, cementu a vody – třídy C 3/4. Tento materiál bude na stavbu dopraven nákladními 

automobily z betonárky ZAPA BETON A.S., vzdálené cca 2 km. Vrstvu budeme dle návrhu provádět 

v tloušťce 160 mm. Tato podkladní vrstva se týká pouze skladeb č.1 a 2, tzn. souvrství komunikace 

v ploše terminálu, nikoliv nástupišť. 

Po rozprostření a urovnání, které bude zajištěno již zmíněným kolovým nakladačem CATERPILLAR 

907 M a pomocnými pracovníky, začneme s hutněním tandemovým vibračním válcem 

CATERPILLAR CD10. 

 

Po provedení směsi stmelené cementem přejdeme k provádění živičného souvrství. Nejprve v celé 

pojezdové ploše terminálu aplikujeme infiltrační postřik o vydatnosti 0,8 kg/m2, kde pojivo tvoří 

kationaktivní asfaltová emulze. Postřik nám pronikne do otevřené struktury konstrukční vrstvy a 

zlepšíme si tak výsledné vlastnosti celého souvrství. Postřik bude proveden mechanicky pomocí 

distributoru s max. šířkou záběru 4 m. 

Po celoplošném provedení postřiku začneme se samotnou pokládkou první vrstvy obalovaného 

kameniva, konkrétně ACP 16 + 50/70 v tloušťce 50 mm. Tuto pokládku provedeme za pomoci 

pásového finišeru CATERPILLAR AP555F spolu s nákladními automobily MAN 8x6, které budou 

finišer zásobovat čerstvou asfaltovou směsí. Maximální pracovní šířka finišeru je 7,5 m. Šířku 

záběru budeme volit dle prostorových dispozic pojížděné plochy. 

 

Následně se opět provede celoplošný postřik, tentokrát spojovací o vydatnosti 0,25 kg/m2. Na něj 

se stejným technologickým způsobem pomocí finišeru uloží ložná vrstva asfaltového betonu, 

konkrétně ACL 16 + 50/70 se zvýšenou odolností proti trhlinám v tloušťce 60 mm. Na tuto vrstvu 

se opět provede spojovací postřik, a nakonec i obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 + 50/70 

v tloušťce 40 mm. V prostoru přejízdného prahu je nutno použít asfaltový beton modifikovaný 

pryžovým granulátem. 

 



 

 

Orientační časový plán pro realizaci rekonstrukce pozemních komunikací v prostoru terminálu byl zpracován v programu CONTEC. 

 



 

 

Orientační finanční propočet zpracovaný na základě výměr převzatých z projektové dokumentace 

byl zpracován v programu BUILDpower společnosti RTS, a.s. 
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