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ANOTACE: 

Stavebn� technologický projekt „Dostavba proluky a podzemních garáží“ 

V této práci se zabývám stavebn� technologickým projektováním. Na dostavb�

proluky a podzemních garáží bytového domu v centru Prahy popisuji 3 základní 

struktury technologického projektování: prostorovou, technologickou a �asovou. Dále 

popisuji a dopl�uji p�edanou projektovou dokumentaci stavby, rozd�luji stavební 

soubor na jednotlivé stavební objekty, �eším technologický normál a technologický 

rozbor prací, harmonogram, využití materiál�, stroj� i lidských zdroj� v �ase. V 

neposlední �ad� �eším technologické postupy prací. 

V seminární �ásti se zabývám záchranným archeologickým výzkumem a jeho 

vlivem na zemní práce. Jelikož se stavba nachází v historickém centru Prahy, 

záchranný archeologický výzkum bude mít zásadní vliv na délku trvání i cenu 

výstavby. Proto zde porovnávám dobu realizace a její cenu v p�ípad�, že bychom 

stavbu realizovali na ideálním pozemku bez okolních vliv�. Ve druhém p�ípad�

uvažuji stavbu realizovanou na jejím projektovaném míst�, však bez vlivu 

záchranného archeologického výzkumu. Ve t�etím p�ípad� uvažuji reálný projekt 

v�etn� provedení záchranného archeologického výzkumu. 

KLÍ�OVÁ SLOVA: 

Stavebn� technologické projektování, projekt, technologie, harmonogram, za�ízení 

staveništ�, záchranný archeologický výzkum, výkopové práce 
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ANNOTATION: 

Construction technology design of building completion and underground garage 

The diploma thesis deals with construction technology design. On the building 

completion and underground garage in the central of Prague it describes 3 main 

structures of technology design - the spatial, technological and temporal structure. 

There is description of the handed over documentation of building, severance of the 

project to building parts, scheduling, usage of sources in time (man power, main 

mechanisms, material) and the technological processes. 

The second part of the thesis is about archeology research and its influent on 

excavations. As the building is in the central of Prague the research will have a huge 

effect on the scheduling and price of construction works. It is why I compare 3 

examples and their schedule and budget - first idealized position of building, then on 

the place in Ostrovní street in central of Prague but without usage of archeology 

research and in the end the real project with archeology research. 

KEY WORDS: 

Construction technology design, technology, schedule, site facilities, archeology 

research 
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Úvod 

Kvalitní stavebn� technologický projekt je správným základem každého 

stavebního investi�ního celku. Je nutné brát v úvahu všechny aspekty jednotlivých 

stavebních proces�, abychom je dokázali vhodn� propojit a tím zefektivnit celou 

realizaci stavby. P�i stavebn� technologickém projektování musí být �ešeny t�i 

struktury výstavby: prostorová struktura, technologická struktura a �asová struktura 

projektu. Všechny tyto struktury se navzájem prolínají a dopl�ují. Není tedy možné je 

tvo�it samostatn�, ale pouze jako jeden celek. P�i kvalitním zpracování stavebn�

technologického projektu dokážeme odhalit možné problémy a nejasnosti d�íve, než 

samotná realizace v�bec za�ne.  

Cílem této diplomové práce je zpracovat kvalitní stavebn� technologický projekt 

bytového domu v ulici Ostrovní, na jehož základ� by bylo možné skute�n� realizovat 

�ešený objekt. Jelikož se stavba vyskytuje v historickém centru Prahy, stavebn�

technologický projekt je dopln�n o problematiku záchranného archeologického 

výzkumu, který má na dobu a cenu výstavby �ešeného objektu zásadní vliv. 

S archeologickým výzkumem je spojena také problematika zemních prací v�etn�

zajišt�ní stavební jámy a podchycení okolních objekt�, �ímž se tato práce také 

podrobn� zabývá. 
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STAVEBN� TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 

Zadávací dokumentace 

Identifika�ní údaje 

Stavba: Dostavba proluky a podzemních garáží 

Místo stavby: Ulice Ostrovní, Praha 

Investor: Karel Schwarzenberg 

Ú�el stavby: Bytový d�m 

Cena díla: 84 115 094 K�

Charakteristika konstrukce 

Bytový d�m Ostrovní zapl�uje poslední proluku mezi domy v ulici Ostrovní, která 

se nachází v centru Prahy. Jedná se o objekt s jedním podzemním a šesti nadzemními 

podlažími, který se nachází na pozemku o vým��e cca 15 600 m2. V suterénu jsou 

navrženy garáže o ploše cca 8 600 m2. Nadzemní podlaží mají v úrovni 1NP p�ibližn�

3 400 m2. Od 4NP se plocha pater snižuje, �ímž vznikají st�ešní terasy. Bytový d�m je 

rozd�len na 7 byt�. Nad suterénem bude h�išt� s malým zd�ným domkem pat�ící 

sousední škole. Maximální výška objektu je 21 m nad p�ilehlou komunikací.  

Po�et podlaží 

Objekt tvo�í jedno podzemní a 6 nadzemních podlaží. 

Materiálové �ešení 

Nosné konstrukce bytového domu jsou tvo�eny železobetonovou st�novou 

konstrukcí. V podzemních garážích je svislá nosná konstrukce tvo�ena skeletem. 

Vnit�ní p�í�ky jsou z keramických tvárnic POROTHERM. St�echa je tvo�ena 

souvrstvím povlakové hydroizolace, která je na st�eše objektu zatížena ka�írkem. 

Strop nad garážemi je pokryt speciální povrchovou úpravou CONIPUR, která zárove�

slouží jako nášlapná vrstva školního h�išt�. 
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Založení objektu 

Objekt je založen na ŽB (železobeton) desce. Pod p�ístavbou je deska tlustá 500 

mm, pod garážemi má deska tlouš�ku 300 mm, p�i�emž pod sloupy je zvýšena na 500 

mm. 

Zast�ešení objektu 

Nosná konstrukce st�echy je tvo�ena ŽB konstrukcí tl. 150 mm. Na ni je spádová 

vrstva z polystyrenbetonu a souvrství asfaltových modifikovaných pás�. Na nich je 

tepelná izolace z XPS (extrudovaný polystyrén) zatížená ka�írkem. 

Terasy jsou také tvo�eny povlakovou hydroizolací a XPS, na kterém je drobné 

kamenivo, které slouží jako podklad pro velkoformátovou dlažbu z p�írodního 

kamene.  

Nad podzemními garážemi je z �ásti vegeta�ní st�echa a z �ásti CONIPUR 

sportovní povrh školního h�išt�. 

Seznam p�edané dokumentace 

• SO 1201 – Zajišt�ní stavební jámy 

o Stavební dokumentace 

• SO 1202 – Dostavba proluky a podzemních garáží 

o Architektonicko-stavební �ást 

o Konstruk�ní detaily obvodového plášt�, teras, balkon�, st�echy 

o Požárn� bezpe�nostní �ešení 

o Zdravotní technika – Kanalizace – vnit�ní instalace 

o Zdravotní technika – Vodovod – vnit�ní instalace 

o Zdravotní technika – Plynovod – vnit�ní instalace 

o Vytáp�ní 

o Vzduchotechnika a chlazení 

o Elektroinstalace – silnoproud 

o Elektroinstalace – slaboproud 

• SO 1203 – Domek na školním dvo�e na st�eše garáží 

o Architektonicko-stavební �ást 

• SO 1302 - Kanaliza�ní p�ípojka: 

o Stavební dokumentace 
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• SO 1303 - Vodovodní p�ípojka: 

o Stavební dokumentace 

• SO 1304 - Plynovodní p�ípojka: 

o Stavební dokumentace 

• SO 1401 - P�eložka Telecom, p�ípojka: 

o Stavební dokumentace 

Posouzení p�edané dokumentace 

Posouzení úplnosti projektové dokumentace 

Úplnost projektové dokumentace jsem posoudil dle vyhlášky �. 62/2013, p�íloha 

�.4 (dokumentace pro stavební povolení). P�edanou projektovou dokumentaci jsem 

vyhodnotil jako nedostate�nou, jelikož v ní zcela chybí pr�vodní zpráva, situa�ní 

výkresy, geodetický podklad pro projektovou �innost a pr�kaz energetické náro�nosti 

budovy. V dokumentaci dále chybí speciální situa�ní výkresy. Ty ovšem nejsou u této 

budovy vyžadovány. 

�ÁST POPIS STAV 

A Pr�vodní zpráva CHYBÍ 

B Souhrnná technická zpráva ANO 

C Situa�ní výkresy CHYBÍ 

D Dokumentace ANO 

E Dokladová �ást NEÚPLNÁ 

Tabulka 1: Posouzení úplnosti projektové dokumentace 

V p�edané dokumentaci také chybí bližší informace k archeologickým pracím, 

které by m�ly být v centru Prahy nedílnou sou�ástí projektu. Archeologické práce 

spole�n� s pažícími konstrukcemi jsou dále �ešeny v seminární �ásti a v p�íloze 6.0 

Technologický postup prací.  

Detailní posouzení úplnosti p�edané projektové dokumentace naleznete v p�íloze 

1.0 Posouzení p�edané dokumentace. 
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�ešení prostorové struktury 

Rozd�lení stavebních objekt�

Stavební celek je rozd�len na 10 stavebních objekt�. Každý z nich je �ešen 

samostatn� s návaznostmi na ostatní objekty. Tento stavebn� technologický projekt se 

v�nuje p�edevším SO 1202 - Dostavba proluky a podzemních garáží.  

Seznam stavebních objekt�: 

• SO 2202 - Stavební úpravy domu �.p. 129 (není sou�ástí tohoto projektu) 

• SO 1201 - Zajišt�ní stavební jámy 

• SO 1202 - Dostavba proluky a podzemních garáží 

• SO 12.03 - Domek na školním dvo�e na st�eše garáží 

• SO 1301 - Kanaliza�ní p�ípojka – tuneláž 

• SO 1302 - Kanaliza�ní p�ípojka 

• SO 1303 - Vodovodní p�ípojka 

• SO 1304 - Plynovodní p�ípojka 

• SO 1401 - P�eložka Telecom, p�ípojka 

• SO 1101 - Za�ízení staveništ�

Podrobný popis stavebních objekt� najdete v p�íloze 2.0 �ešení technologické 

struktury.

Technologické etapy 

TECHNOLOGICKÁ 

ETAPA 

HL. KONSTRUKCE SM�R 

PROCESU 

0 BOURÁNÍ, ZEMNÍ 
PRÁCE A ZAJIŠT	NÍ 
STAV. JÁMY 

BOURACÍ PRÁCE, JÁMA, 
PAŽENÍ 

HORIZONTÁLNÍ 

1 ZÁKLADY ROZVODY POD 
ZÁKLADY, ZD, 
HYDROIZOLACE 

HORIZONTÁLNÍ 

2 HRUBÁ SPODNÍ 
STAVBA 

HYDROIZOLACE, 
MONOLITICKÉ 
KONSTRUKCE 

HORIZONTÁLNÍ 

3 HRUBÁ VRCHNÍ 
STAVBA 

MONOLITICKÉ 
KONSTRUKCE 

HORIZONTÁLN	
VZESTUPNÝ 
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4 ST�ECHA SPÁDOVÁ VRSTVA, 
ZATEPLENÍ, 
HYDROIZOLACE 

HORIZONTÁLNÍ 

5 HRUBÉ VNIT�NÍ 
PRÁCE 

P�Í�KY, VÝPLN	
OTVOR
, VÝTAH, TZB, 
HRUBÉ PODLAHY 

HORIZONTÁLN	
VZESTUPNÝ 

6 VNIT�NÍ 
DOKON�OVACÍ 
PRÁCE 

SDK, OBKLADY, 
DLAŽBY, MALBY 

HORIZONTÁLN	
VZESTUPNÝ 

7 KOMPLETACE TZB, KONE�NÉ 
ÚPRAVY, ÚKLID 

HORIZONTÁLN	
VZESTUPNÝ; 
ÚKLID HORIZ. 
SESTUPNÝ 

8 FASÁDA, TERASY ZATEPLENÍ, 
HYDROIZOLACE, 
LEŠENÍ, KZS 

HORIZONTÁLN	
VZESTUPNÝ 

9 VN	JŠÍ ÚPRAVY 
OKOLÍ 

ZPEVN	NÉ PLOCHY, 
KOMUNIKACE, SADOVÉ 
ÚPRAVY 

HORIZONTÁLNÍ 

Tabulka 2: Technologické etapy

Technologické schéma objektu naleznete v p�íloze �. 2.1 Technologické schéma. 

Sou�initelé pracovní fronty 

Abychom urychlili výstavbu, používáme mezi procesy vazbu kritického 

p�iblížení. P�i té zajistíme, aby se v pr�b�hu prací dva nebo více navazujících proces�

nep�iblížily více než 1 den. To v zásad� odpovídá následujícím sou�initel�m pracovní 

fronty: 

Sou�initel pracovní fronty je zvolen následovn�: 

• Základy, zemní práce a práce na st�eše, f1=50% 

• Hrubá stavba a hrubé vnit�ní práce, f2=25% 

• Dokon�ovací práce, f3=8% 
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Návrh zdvihacího prost�edku 

Jako hlavní zdvihací prost�edek stavby je navržen v�žový je�áb Liebherr 71 EC 

s v�ží 120HC, který nejlépe vyhovuje následujícím zadávacím podmínkám: 

Vstupní informace pro návrh zdvihacího prost�edku 

Vzdálenost nejt�žšího b�emene – bádie pln�ná z ulice 

Ostrovní 

26.5 m 

Výška provád�ného objektu 21,32 m 

Výška nejvyššího okolního objektu 16,85 m 

Délka záv�su 3,0 m 

Výška bádie 1,6 m 

Výšková rezerva 1,5 m 

Požadovaná výška ramene je�ábu (pod hák) 27,42 m 

Prostorové omezení pro umíst�ní Není 

Tabulka 3: Vstupní informace pro návrh v�žového je�ábu 

P�edevším pro montáž a demontáž v�žového je�ábu je na stavb� t�eba mobilní 

kolový je�áb. Musí mít dostate�nou únosnost a dostate�n� velké rameno na to, aby byl 

schopen v�žový je�áb smontovat i demontovat p�es p�ilehlý t�ípatrový objekt. 

Zadávacím podmínkám pak vyhovuje nejlépe je�áb Liebherr LRM 1100-5. 

Vstupní informace pro návrh kolového je�ábu 

Hmotnost nejt�žšího dílu v�žového je�ábu (kabina) 4 100 kg 

Hmotnost záv�su 300 kg 

Celkový požadavek na nosnost p�i níže zvoleném 

vyložení 

4 400 kg 

Vzdálenost nejt�žšího b�emene – kabina je�ábu 33,1 m 

Výška sousedního objektu 16,85 m 

Výška b�emene 2,74 m 
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Délka záv�su 3,0 m 

Výšková rezerva 1,5 m 

Celková výška ve vzdál. 10,2 m od je�ábu 24,09 m 

Celková výška ve vzdálenosti 33,1 m 42,24 m 

Tabulka 4: Vstupní informace pro návrh mobilního je�ábu 

Posledním navrhovaným zdvihacím prost�edkem je stavební výtah sloužící pro 

dopravu osob i nákladu. Pro tento ú�el byl zvolen výtah NO 630 s 24 výškovými díly. 

Kompletní návrh zdvihacích prost�edk� naleznete v p�íloze �. 2.0 �ešeni 

prostorové struktury. 

�ešení technologické struktury 

Technologický rozbor a technologický normál 

Technologický rozbor byl vytvo�en v programu MS Excel v úrovni díl�ích 

stavebních proces� v�etn� jejich technologických p�estávek a navazujících proces�, 

návrhu rozhodujících mechanizm� a pracovních �et. Tyto díl�í procesy jsou dále 

agregovány do Technologického normálu. Technologický rozbor a normál najdete 

v p�ílohách �. 3.1 Technologický rozbor a 3.2 Technologický normál.

Kontrolní a zkušební plán, Environmentální plán a Plán BOZP 

Na procesy technologického normálu navazuje Kontrolní a zkušební plán, 

Environmentální plán a Plán rizik BOZP.  

�ešení �asové struktury 

Za�átek stavebních prací bytového domu v Ostrovní ulici byl plánován na 

6.11.2017. Ukon�ení stavebních prací a p�edání objektu investorovi je plánováno na 

16.4.2019. Celkov� tak stavba bude trvat 19 m�síc� v�etn� prací záchranného 

archeologického výzkumu, který trvá 100 dní. �asový fond je 8 hod/den ve všední 

dny, tedy od pond�lí do pátku, mimo státní svátky a �asu mezi Váno�ními svátky. 
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�asový plán – harmonogram 

V programu MS Project byl vypracován harmonogram, který byl proveden na 

základ� zpracovaného technologického normálu ve struktu�e díl�ích stavebních 

proces�. Harmonogram naleznete v p�íloze �. 4.1 Harmonogram 

Obrázek 1: Vzor harmonogramu z p�ílohy 4.1 

�asoprostorový graf 

V programu AutoCAD byl vypracován �asoprostorový graf, který byl proveden 

na základ� zpracovaného technologického normálu ve struktu�e díl�ích stavebních 

proces�. Tento graf odpovídá výše popsanému harmonogramu. �asoprostorový graf 

naleznete v p�íloze �. 4.2 �asoprostorový graf. 
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Obrázek 2: Vzor �asoprostorového grafu z p�ílohy 4.2 

�ešení za�ízení staveništ� (ZS) 

Za�ízení staveništ� bylo navrženo ve fázi hrubé spodní stavby a hrubé vnit�ní 

stavby. Po dobu výstavby bude ulice Ostrovní uzav�ena a ozna�ena dopravními 

zna�kami, aby mohla sloužit jako obslužná plocha pro vykládku/nakládku materiálu, 

stání pro autodomýcháva� a �erpadlo betonu, pro stání autoje�ábu a další stavební 

techniky. 

Ve fázi spodní hrubé stavby bude jako za�ízení staveništ� z velké �ásti sloužit 

p�ilehlý objekt �.p. 129. Po zastropení garáží se pak za�ízení staveništ� p�esune na 

strop nad garážemi. Tím se uvolní vytíženost objektu �.p. 129, stále však bude z �ásti 

využíván stavbou. 

Staveništ� bude oploceno typovým plotem v. 2 m, v n�kterých místech až 4 m, 

který z �ásti omezí ší�ení hluku do okolí. 

B�hem stavby bude dodržována hygiena a bezpe�nost, technologické postupy a 

pokyny vedení stavby. P�i všech pracích budou dodržovány zásady BOZP dané 

zákonem 309/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a na�ízením vlády 591/2006 Sb. 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Stavba probíhá také v zimních m�sících. Pro tuto chvíli tedy musí být p�ipraveno 

topné za�ízení a vytáp�né místnosti pro odpo�inek pracovník� a sušení mokrého 

oble�ení. V zim� musí být k dispozici teplý nápoj pro všechny pracovníky stavby. 
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Stejn� tak v lét� musí být pro všechny pracovníky k dispozici osv�žující nápoj a stinný 

prostor pro odpo�inek. 

Podrobný popis za�ízení staveništ� v�etn� návrhu sociálního za�ízení a energií a 

situaci širších vztah� s posouzením dopravních cest pro stavbu naleznete v p�íloze �. 

5.0 Za�ízení staveništ�

   Fáze hrubé spodní stavby 

Veškeré zázemí pro management i d�lníky bude v objektu �.p. 129. Pro p�ístup 

osob do jámy slouží schodiš�ová v�ž, pro p�ístup motorových vozidel slouží sjezdová 

rampa, která bude s postupem prací spodní hrubé stavby odt�žována. Pro skladování 

materiálu bude do�asn� sloužit ulice Ostrovní. Pro usnadn�ní p�ístupu z objektu ZS na 

stavbu budou v objektu �.p. 129 vytvo�eny do�asné technologické prostupy na 

severovýchodní �ásti objektu. Výkres za�ízení staveništ� ve fázi hrubé spodní stavby 

naleznete v p�íloze 5.1 ZS – Spodní stavba 

Fáze hrubé vnit�ní stavby 

Na jihozápadní �ásti staveništ� jsou nad okrajem jámy osazeny mobilní bu�ky 

(9ks). Objekt �.p.129 omezeným zp�sobem stále slouží jako zázemí pro stavbu. 

Veškeré skladovací plochy jsou na strop� nad 1PP (garáže). Pro zachování 

komunika�ního prostoru mezi ulicí Ostrovní a za�ízením staveništ� je skrz celou 

p�ístavbu veden technologický otvor 2,3 x 3,0 m. Ulice Ostrovní je pro motorová 

vozidla mimo stavbu stále uzav�ena. Výkres za�ízení staveništ� ve fázi hrubé vnit�ní 

stavby naleznete v p�íloze 5.2 ZS – Hrubá vnit�ní stavba. 

Posouzení dopravních cest 

Posouzení dopravních cest bylo plánováno pro dopravu betonu a dopravu 

recyklovatelného odpadu. Tyto dv� položky jsem si vybral, nebo� jsou nejobjemn�jší 

a dopravní cesty obsluhující tyto materiály budou nejvytížen�jší. Podrobný popis 

najdete v p�íloze 5.0 Za�ízení staveništ�. 
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Obrázek 3:Trasa ze stavby do betonárny  

Technologické postupy prací 

Technologické postupy byly zpracovány na všechny pažící konstrukce: trysková 

injektáž, pilotové st�ny a záporové pažení. Tyto postupy byly zpracovány v jejich 

návaznostech na další pažící konstrukce, na archeologický výzkum a na zemní práce. 

Popisuje nejen samotný postup provád�ní prací, ale také vyžadovanou stavební 

p�ipravenost, vsazení do harmonogramu stavby a nasazení mechanizace. 

Technologické postupy jsou zakon�eny schématy postupu výstavby pažících a 

výkopových prací. 

Technologické postupy najdete v p�íloze 6.0 Technologický postup. 
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SEMINÁRNÍ �ÁST 

Výkopové práce 

V intravilánu m�st je snaha o maximální využití podzemních prostor pro 

mnohapatrové suterény budov, pro podzemní garáže, podzemní dopravu, podchody, 

skladišt� apod. Vzhledem k cenám pozemk� a k legislativ� nakazující v n�kterých 

p�ípadech výstavbu podzemních garáží se stává naprosto b�žné stav�t v rámci 

bytových i komer�ních budov jedno, ale i více podzemních pater.  Stavební jámy 

takovýchto objekt� mohou být velice hluboké a rozlehlé, navíc jsou �asto hloubeny 

v husté zástavb�. Nelze proto ve v�tšin� p�ípad� jámu svahovat, ale musí se pažit. 

Volba technologie pažení je závislá na mnoha faktorech, jako je nap�. geologie, 

hloubka jámy, okolí staveništ�, doba výstavby, nároky na vodot�snost pažení atd. 

Hlavními kritérii pro návrh pažících konstrukcí je vždy jejich bezpe�nost a 

hospodárnost. (Peter Tur�ek a kolektiv, 2005) 

Krom� zp�sobu zajišt�ní jámy je p�ed samotným po�etím výkopových prací také 

nutné myslet na kulturní a historické d�dictví ve form� archeologických nález� na 

staveništi. Vykopání stavební jámy a následná výstavba objektu je velkým zásahem 

do pozemku, který m�že schovávat velmi historicky cenné p�edm�ty. Tyto p�edm�ty 

mohou být p�i výstavb� snadno nenávratn� zni�eny. Vždy je tedy nutné již od fáze 

p�ípravy stavby spolupracovat s p�íslušnými ú�ady a archeologickým ústavem.  

Seznámení s konstrukcí 

Hlavní figura stavební jámy zasahuje místy až do hloubky 3,96 m pod úrove�

p�ilehlé komunikace (190,88 m. n. m.). Místn� výkopy dosahují do v�tších hloubek. 

Nap�íklad v míst� výtahové šachty jde výkop do hloubky 4, 96 m pod úrove� p�ilehlé 

komunikace. Tyto výkopy pod úrovní hlavní výkopové figury se �eší samostatn�

svahováním. Zvláš� je �ešen i výkop pro p�ípojky. Ty jsou �ešeny systémov� pomocí 

pažících box�. Kanalizace, která je vedena v hloubce -5,46 m je provád�na tuneláží. 

Hlavní výkop se vyskytuje v t�sné blízkosti okolních staveb, které jsou v n�kterých 

místech založeny pouze 1 m pod úrovní p�ilehlé komunikace. Z tohoto d�vodu je nutné 

p�i realizaci výkop� dbát zvýšenou pozornost stabilit� sousedních budov. K tomu byla 

p�vodn� navržena mikropilotová konstrukce. Po bližším p�ezkoumání geologických 

podmínek ovšem byla konstrukce tryskové injektáže shledána jako vhodn�jší. 

Trysková injektáž tvo�í pažící konstrukci a zárove� snižuje základovou spáru okolních 
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budov pod úrove� dna výkopu. Ve zbylé �ásti je navrženo záporové pažení, které je 

v t�sné blízkosti se základovými konstrukcemi okolních budov nahrazeno pilotovými 

st�nami. Finální povrch pažících konstrukcí musí být svislý a rovný s odchylkou +/- 3 

mm, aby na n�j mohla být aplikovaná svislá povlaková hydroizolace. Pažící 

konstrukce tedy bude zárove� plnit funkci ztraceného bedn�ní obvodových 

suterénních st�n. Práce na t�chto t�ech pažících konstrukcích se prolínají a jsou 

realizovány v jasných návaznostech viz. p�íloha 4.1 Harmonogram a p�íloha 4.2 

�asoprostorový graf. P�esto je t�eba se na jednotlivé konstrukce zvláš� zam��it, nebo�

jejich technologický postup je odlišný. Vždy je tedy t�eba brát každou pažící 

konstrukci jako samostatný celek, zárove� ale musíme tyto práce koordinovat tak, aby 

rychlou, bezpe�nou a ekonomickou cestou vznikla pažící konstrukce požadovaných 

vlastností. Výkopové práce se provádí ve 3 fázích. V první fázi se jáma hloubí 

p�ibližn� do 1 500 mm (v p�ípad� tryskové injektáže až do hloubky 2 000 mm), ve 

druhé fázi do hloubky 3 000 mm a v poslední fázi se jáma dokon�í až na projektované 

dno. Technologické postupy realizace jednotlivých pažících konstrukcí naleznete 

v p�íloze 6.0 Technologický postup.  

Obrázek 4: Schéma použitých pažících technologií

 Jelikož se jedná o pozemek v historickém centru Prahy, výkopové práce musí být 

provád�ny pod dohledem památkové pé�e a archeolog�, kte�í p�ed a b�hem realizace 

výkopových prací provádí archeologický výzkum, který m�že ovlivnit technologii 

výstavby a tím i její dobu a cenu. Technologický postup výkopových prací m�že být 

v pr�b�hu realizace zm�n�n na základ� archeologických nález� (zm�nit se m�že 
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p�edevším použití mechanizace a tím i rychlost provád�ní výkopových prací). 

V n�kterých p�ípadech, p�i zvlášt� významných objevech, m�že vedoucí archeolog 

dokonce do�asn� pozastavit stavbu. Pokud dojde ke zm�n� pracovního postupu na 

základ� významných archeologických nález�, je vždy nutné tuto zm�nu konzultovat 

s projektantem zemních prací. Dále je vždy t�eba dodržovat základní statické zásady, 

jako je nap�. max. hloubka nezapažené konstrukce, technologické p�estávky, nebo 

úrove� kotvení pažení- viz. p�íloha �. 6.0 Technologický postup. To vše s sebou pro 

investora nese jistá rizika s dopadem na cenu i termín dokon�ení.

Záchranný Archeologický Výzkum (ZAV) 

Záchranný archeologický výzkum (dále jen výzkum) je odbornou archeologickou 

�inností vyvolanou ohrožením �i narušením území s archeologickými nálezy. Za 

území s archeologickými nálezy považujeme celé území �eské Republiky s výjimkou 

vyt�žených míst (pískovny, doly apod.) Výsledkem výzkumu je soubor artefakt�

(movitých nález�) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle §21, odst. 3 

zákona �. 20/87Sb., v platném zn�ní), která detailn� dokumentuje a interpretuje 

archeologické situace nenávratn� zni�ené stavební, t�žební �i jinou �inností. Stavebník 

je povinen v dob� p�ípravy stavby oznámit sv�j zám�r písemn� Archeologickému 

ústavu, který se dále se stavebníkem domluví na dalším postupu záchranného 

archeologického výzkumu. Ten m�že probíhat formou odborné prohlídky 

archeologem, nebo detailním výzkumem celého pozemku až do hloubky n�kolika 

metr�. Výzkum m�že trvat od hodin až po m�síce, výjime�n� i roky. (�R, 

Archeologický ústav AV) 

Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, p�i jejímž podnikání 

vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného 

archeologického výzkumu tento stavebník. V p�ípad�, že je vyžadován záchranný 

archeologický výzkum pozemku, kde fyzická osoba plánuje vystavit obytnou stavbu 

(nej�ast�ji rodinný d�m), která není p�edm�tem podnikání, pak náklad na realizaci 

výzkumu p�echází na oprávn�nou organizaci, která výzkum provádí. 
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ZAV na �ešeném stavebním pozemku 

Plocha budoucí stavby se nachází na území s po�etnými archeologickými nálezy. 

Podle §22 zákona �. 20/87 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� je bezpodmíne�n� nutné 

umožnit oprávn�né instituci provedení záchranného archeologického výzkumu p�ed 

realizací stavby. Vzhledem k tomu, že stavebníkem �ešeného objektu je fyzická osoba 

realizující tento objekt jako p�edm�t podnikání, náklady na ZAV hradí stavebník. 

Stavební pozemek je rozd�len na dv� �ásti A a B viz. obrázek 2. Na jeho ploše 

bylo provedeno 5 zjiš�ovacích sond tak, aby rovnom�rn� pokryly dot�enou plochu 

budoucího zám�ru. Výkopy budou provedeny až na úrove� geologického podkladu, 

tedy do úrovn� 193,00 až 192,50 m. n. m. Za pomoci malé mechanizace budou 

odstran�ny recentní povrchy, navážky a následn� archeologickým zp�sobem 

rozebrány starší antropogenní situace. Z výkop� se postupn� vyzdvihnou všechny 

movité archeologické nálezy. B�hem t�chto prací je provád�na kresebná a fotografická 

dokumentace všech sond. V p�ípad�, že bude odhaleno zdivo, nebo zahloubené 

objekty, budou geodeticky zam��eny a zaneseny do polohopisného plánu. 

Obrázek 5: Schéma rozd�lení pozemku na archeologické celky 
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Na základ� informací zjišt�ných ze sond byla prokázána na celé ploše stavebního 

pozemku p�ítomnost archeologických terén� s rozdílným rozsahem a vypovídající 

hodnotou. Z t�chto poznatk� vyplývá, že v p�ípad� realizace stavebního zám�ru bude 

nutné provést na celé ploše regulérní záchranný archeologický výzkum (ZAV) a to 

v p�edstihu, p�ed hlavními stavebními pracemi, nebo spole�n� s nimi. 

Základní etapizace ZAV 

a) Uzav�ení dohody o provedení ZAV (platné doklady, finan�ní záloha, 

zajišt�ní zázemí pro archeologický tým atd.) 

b) Realizace obvodu stavební jámy (zajištuje stavba) 

c) Mechanická skrývka vrchního horizontu (A: 194,00 m. n. m, B: 194,20 m. 

n. m. 

d) Statické zajišt�ní st�n stavební jámy 

e) P�edání plochy pro pot�eby archeologického výzkumu – terénní výzkum 

cca 100 pracovních dn�

a. P�íprava zkoumané plochy 

b. Vym��ení geodetické sít� (3x3m pro 100 sond) 

c. Ru�ní rozebrání historických terén� v sondách s pr�b�žným 

vyzvedáním movitých nález�

d. Kresebná a fotografická dokumentace odhalených situací 

e. Fotogrammetrie odhalovaných situací 

f. Pr�b�žná evidence a p�evzetí získaných povitých nález�

g. Odb�r a p�íprava vzork� pro specializované analýzy a posudky 

h. Odborn� metodické a provozní vedení archeologického výzkumu 

f) P�edání nálezové zprávy o archeologickém výzkumu, celkové zakon�ení 

ZAV 

Na ZAV bude soub�žn� pracovat až 68 lidí, pro které bude p�ipraveno zázemí 

v sousední zrekonstruované budov�, kde bude t�eba p�ipravit následující: sociální 

za�ízení, šatnu, kancelá�e, sklad, mobilní p�íst�ešek 4x4m, p�ípojné místo vody a 

elektrické energie. Dále je od objednatele o�ekáváno za�ízení hrubé skrývky stavební 

parcely, pr�b�žný odvoz vyt�žené zeminy na deponii, statické posudky objektu p�i 

realizace výzkumu, pažení, podchycení p�ilehlých objekt�, zateplení �ásti plochy 

v zimních m�sících, zajišt�ní antropologické asistence v p�ípad� nálezu lidského 



�ESKÉ VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE                             Bc. Marek �ihák 
FAKULTA STAVEBNÍ 
Katedra technologie staveb 

26 

hrobu. Pokud nedojde k neo�ekávanému nálezu, který by prodloužil dobu výzkumu 

p�edpokládáme, že ZAV bude trvat 100 pracovních dní. 

Postup výkopových prací p�i ZAV: 

Vrchní horizont je možné t�žit pomocí stavební mechanizace za dohledu 

archeologického týmu 

• Plocha A: od výšky 195,30 do 194,00 m. n. m. (mocnost 1,3 m) 

• Plocha B: od výšky 194,80 do 194,20 m. n. m. (mocnost 0,6 - 0,8 m) 

Výjimkou je p�edem vytipovaný prvek 6x6 metr�, který bude vyt�žen ru�n�. 

Spodní horizont je nutné prozkoumat archeologickými metodami, tedy s použitím 

pouze drobné mechanizace. P�edpokládaná maximální hloubka archeologických 

nález� je 193,00 m. n. m. Hloubka se však m�že m�nit v závislosti na archeologických 

nálezech v pr�b�h� výzkumu.  

Pažící konstrukce 

Trysková injektáž 

Jedná se o pažící konstrukci, která má obvykle formu souvislé st�ny ze sloup�

vytvo�ených metodou tryskové injektáže. Ve v�tšin� p�ípad� je st�na z tryskové 

injektáže využita sou�asn� také pro podchycení stávajících objekt� v bezprost�ední 

blízkosti realizované jámy. Vzhledem k tomu, že nelze jednotlivé sloupy vyztužit pro 

zajišt�ní dostate�né ohybové únosnosti, musí být vzdálenost kotevních úrovní 

p�ibližn� 2 až 3 metry (ur�í statik). Jde o moderní metodu speciálního zakládání, kdy 

se za vysokého tlaku pomocí trysky pumpuje do okolní zeminy injek�ní sm�s, která se 

spojuje s úlomky málo únosných hornin a se zrny zeminy. Cementová injek�ní sm�s 

promísená s rozrušenou zeminou po zatvrdnutí tvo�í sloupy o pr�m�ru b�žn� až 2000 

mm a vykazuje pevnost v tlaku od 0,5 do 15 MPa, p�i�emž vyšší pevnosti jsou 

dosaženy p�i použití v nesoudržných zeminách, zejména št�rcích. (Peter Tur�ek a 

kolektiv, 2005) 

Tryskovou injektáž je možné provád�t t�emi základními technologiemi (Je�ichová, 

a další, 2014). 

a) T1 (jednofázov�) - Jednoduché vrtné ty�e nesou monitor s jednou až �ty�mi 

tryskami. Po dovrtání na dno maloprofilového vrtu (cca do 200 mm) se 
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vrtnou soupravou provádí tryskání cementové suspenze p�i sou�asném 

rotování a vytahování monitoru nahoru. Dochází k rozrušování zeminy a 

mísení cementové sm�si se zeminou. Vytvá�í se sloupy o pr�m�ru i 80 cm 

(v�tšinou 40-60 cm). Pevnost m�že dosahovat i 20 a více MPa. 

b) T2 (dvoufázové) - je obdobou výše uvedené metody, tryskání cementové 

sm�si je však kombinováno s tryskaným vzduchovým paprskem. Ú�innost 

paprsku je zvýšena použitím dvou-otvorové koaxiální trysky, jejímž 

vn�jším mezikružím tryská vzduch a st�ední tryskou suspenze cementu. 

Tato metoda vyžaduje dvojité vrtné ty�e. Dosah zpevn�ní m�že být i 1,5m. 

c) T3 (t�ífázové) - využívá k p�ed�ezu vodního paprsku za sou�asného 

vst�ikování vzduchu. Následuje tryskání cementové sm�si. Dosah 

zpevn�ní je až 2 m, zpevn�ní až 20 MPa dle druhu zeminy. Tato metoda je 

však nákladn�jší než první dv� metody. 

Obrázek 6: Schéma tryskové injektáže (Peter Tur�ek a kolektiv, 2005) 

Pro dosažení dostate�né ohybové tuhosti je �asto t�eba sloupy vytvo�ené tryskovou 

injektáží kotvit. To je nej�ast�ji dosaženo do�asnými kotvami (ty�ovými, nebo 

pramencovými) spole�n� s p�evážkami, které nej�ast�ji tvo�í úpalky profilu Larssen, 
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které se zapoušt�jí do vybouraných nik ve sloupech tryskové injektáže. V p�ípad�

v�tších hloubek pažení (�asto od 4 m) je nutné kotvit st�nu ve více úrovních, nebo 

kombinovat tryskovou injektáž se st�nou mikrozáporovou. (Jan Masopust a kolektiv, 

2011) 

Trysková injektáž je vhodná pro nesoudržné, nebo málo soudržné zeminy. 

V soudržných, nebo poloskalních horninách se tato technologie stává neekonomickou, 

a tedy ne p�íliš vhodnou. 

Podrobný technologický postup prací najdete v p�íloze 6.0 Technologický postup 

prací. 

Pilotové st�ny 

St�ny jsou tvo�eny obvykle jednou �adou pravideln� rozmíst�ných pilot, které 

mohou být po výšce podep�ené v jedné, nebo ve více úrovních systémem podpor, 

nej�ast�ji kotvami. Nej�ast�ji se navrhují piloty s pr�m�ry od 600 mm. V závislosti na 

návrhu a na geodetických podmínkách se navrhují následující typy pilotových st�n: 

a) Nesouvislé st�ny– mezi jednotlivými pilotami jsou ur�ité odstupy 

b) Souvislé tangenciální st�ny– jednotlivé piloty se vzájemn� dotýkají 

c) Souvislé p�evrtávané st�ny–  jednotlivé piloty se navzájem p�ekrývají. 

Obrázek 7: Typy pilotových st�n (Netrval) 
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Nesouvislé st�ny se nejlépe hodí do nezvodn�lých soudržných zemin. Prostor mezi 

pilotami je po jejich odkopání vypln�n klenbami, které jsou nej�ast�ji tvo�eny 

st�íkaným betonem vyztuženým ocelovou sítí.  Rub klenby ze st�íkaného betonu je 

t�eba odvodnit drenážní trubi�kou, aby bylo zabrán�no hydrostatickému tlaku 

zp�sobeného nahromad�ním vody za st�nou. 

Tangenciální pilotové st�ny se hodí do v�tšiny typ� zemin nad hladinou podzemní 

vody. B�žn� se tyto piloty používají nad úrovní hladiny podzemní vody, jelikož t�sn�ní 

mezi jednotlivými pilotami je velice technologicky a tím tedy i ekonomicky náro�né. 

Pro použití tangenciálních pilot pod hladinou podzemní vody je nutné injektáží ut�snit 

mezery mezi pilotami do výšky nad hladinu podzemní vody. 

Pro pažení pod úrovní hladiny podzemní vody se nej�ast�ji využívá pilot 

p�evrtávaných. Ty se realizují tak, že nejprve vytvo�íme každou lichou pilotu 

z prostého betonu. Po jejich �áste�ném zatvrdnutí se realizují zbylé piloty, do kterých 

se vkládá ocelová výztuž, díky které st�na dosahuje vyšší ohybové únosnosti. Tyto 

únosné, vodot�sné pilotové st�ny v dnešní dob� �asto nahrazují technologicky náro�né 

podzemní st�ny. (Peter Tur�ek a kolektiv, 2005) 

Podrobný technologický postup prací najdete v p�íloze 6.0 Technologický postup 

prací. 

Záporové pažení 

Záporové pažení pat�í mezi nejrozší�en�jší zp�sob zajišt�ní do�asných svislých 

výkop� a stavebních jam. Jedná se o propustnou konstrukci. Záporové pažení se skládá 

z následujících prvk�: 

• Zápory – tedy svislé prvky, nej�ast�ji ocelové profily I, H, 2xU 

• Pažiny – tedy výpl� mezi záporami, nej�ast�ji ze d�ev�ných hranol�, fošen, 

polštá��, kulá��, betonových prefabrikátu atd. 

• Stabiliza�ní prvky – tedy rozp�ry mezi záporami (nej�ast�ji d�ev�né, nebo 

ocelové), nebo do�asné kotvy (ty�ové, �i pramencové) 

• P�evázky – tedy prvky umož�ující ekonomické uspo�ádání stabiliza�ních 

prvk�

• Další prvky – odvodn�ní atd. 
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Obrázek 8: Schéma záporového pažení (LENAKO s.r.o., 2015) 

Jedná se vždy o konstrukci do�asnou, nebo� jeho životnost je velice omezená 

nej�ast�ji životností do�asných kotev (cca 2 roky). Dle pracovního prostoru mezi 

budoucí st�nou a pažící konstrukcí rozeznáváme dva druhy: 

• S pracovním prostorem – kde mezi budoucí st�nou a pažením je pracovní 

prostor minimáln� 600 mm. 

• Záporové pažení jako ztracené bedn�ní – kdy pažící konstrukce je použita 

jako bedn�ní ŽB st�ny.  Zde je kladen velký d�raz na rovinnost +/- 3 mm, 

aby povrch mohl zárove� sloužit jako podklad pro aplikaci povlakové 

hydroizolace. 

Záporové pažení je b�žn� nutné p�i hloubce v�tší než 4 m kotvit. Do cca 7 m 

hloubky nej�ast�ji používáme jednonásobné rozep�ení (v jedné úrovni). U v�tších 

hloubek do cca 12 m b�žn� používáme více úrov�ové kotvení. Nej�ast�ji používáme 

do�asné ty�ové, nebo pramencové kotvy s p�evážkami z U profil�.   

Podrobný technologický postup prací najdete v p�íloze 6.0 Technologický postup 

prací. 
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Cena a délka trvání výkop�, jejich optimalizace na základ� ZAV 

Délka trvání zemních prací a jejich cena nezáleží jen na geologických podmínkách 

a na ro�ním období ve kterém se práce provád�jí. Jak již bylo zmín�no výše, 

archeologický výzkum m�že mít velmi zásadní vliv na cenu i délku trvání výstavby. 

V dalších kapitolách porovnám délku výstavby a náklady na ni ve t�ech r�zných 

p�ípadech – v ideálním prost�edí, kde mohu využít na plný výkon t�žící stroje, dále ve 

skute�ném prost�edí za p�edpokladu, že bychom nemuseli provád�t ZAV a 

v posledním p�ípad� reálnou variantu, kde �ešíme skute�ný projekt v centru Prahy a 

musíme provézt záchranný archeologický výzkum. 

Výkopové práce v ideálních podmínkách 

Nejprve se zam��íme na variantu v ideálních podmínkách. Pokud bychom stavbu 

ne�ešili v ulici Ostrovní, ale na ideálním pozemku se zeminou s nízkou t�ídou 

t�žitelnosti. Bez okolních vliv� uvažujeme pouze reálný výkon t�žební mechanizace 

obsluhované v pracovní dob� pr�m�rným zam�stnancem. 

V takovém p�ípad� bychom použili rypadlo Caterpillar 320C s objemem lopaty 

1m3.V ideálních podmínkách by nákladní automobil odvážející zeminu stál v úhlu 

90°od místa t�žby. V takovém p�ípad� by 1 cyklus (vyt�žení 1 m3 zeminy) trval 30 s. 

Obsluha stroje bude schopna pln� koncentrovan� pracovat cca 70 % své pracovní 

doby. Pracovní doba je 8 hod/den. 

P�es to, že uvažujeme ideální prost�edí, musíme po�ítat s technologickými 

procesy, kdy po odt�žení zeminy do první úrovn� (-1,5 m) musíme s výkopovými 

pracemi p�estat, abychom jámu zapažili. Totéž pak nastane ve 2. úrovni (-3,0 m). 

Nasazení rypadla pro t�žbu hlavní výkopové jámy (dny) 

Celkem zeminy v 1. výšce (v�. nakyp�ení) 998 x 1,15 1147,5 m3

Celkem zeminy v 2. výšce (v�. nakyp�ení) 998 x 1,15 1147,5 m3

Celkem zeminy v 3. výšce (v�. nakyp�ení) 499 x 1,15 573,75 m3

Výkon rypadla 2 m3/min= 120 m3/hod 960 m3/den 

Vliv obsluhy stroje 0,7 x 960 672 m3
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Vyt�žení zeminy na 1. úrove� (-1 500) 1147,5/672= 1,7 2 dny 

Vyt�žení zeminy na 2. úrove� (-3 000) 1147,5/672= 1,7 2 dny 

Vyt�žení zeminy na 3. úrove� (dno výkopu) 573,75/672= 0,85 1 den 

Využití rypadla celkem:  5 dní 

Tabulka 5:Doba trvání výkopových prací v ideálních podmínkách 

Náklady na t�žbu hlavní výkopové jámy 

Náklad  K�/den 

Nájem rypadla v�. obsluhy (K�/den)  11 400 K�

Náklady na ZS v dob� výkopových prací 

(K�/den) 

 3 250 K�

Náklady na vedení stavby (2x THP) 2x 3000 6 000 K�

Celkem K� /den  20 650 K�

Cena za 5 dní  103 250 K�

Cena za odvoz zeminy na skládku 585 x 2868,75 1 678 218 K�

Cena celkem:  1 781 468 K�

Tabulka 6: Odhad ceny výkopových prací v ideálních podmínkách 

Výkopové práce dle databáze ÚRS 

Nyní uvažujeme variantu dle cenové soustavy ÚRS. ÚRS je obecn� uznávaná 

databáze stavebních prací, která z mnohaletých studií a zkušeností udává pr�m�rné 

ceny a výkony stavebních prací. Tato databáze je obecn� využívaná k propo�t�m a 

odhad�m náklad�. Její výsledek tedy m�žeme uvažovat jako skute�n�

pravd�podobnou cenu za výkopové práce. 

Zadávací podmínky jsou stejné, jako v p�edchozím p�ípad�. Nyní však 

neuvažujeme ideální prost�edí, ale reálné geologické podmínky z �ešeného pozemku, 

kde se ve v mocnosti 3,0 m od povrchu vyskytují navážky t�. t�žitelnosti 3. Pod nimi 

se vyskytují št�rkopískové vrstvy s balvany také s t�ídou t�žitelnosti 3. 
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Nasazení rypadla pro t�žbu hlavní výkopové jámy (dny) - dle databáze ÚRS 

Celkem zeminy v 1. výšce (v�. nakyp�ení) 998 x 1,15 1147,5 m3

Celkem zeminy v 2. výšce (v�. nakyp�ení) 998 x 1,15 1147,5 m3

Celkem zeminy v 3. výšce (v�. nakyp�ení) 499 x 1,15 573,75 m3

Výkon rypadla 2 m3/min= 120 m3/hod 473,4 m3/den 

Vyt�žení zeminy na 1. úrove� (-1 500) 1147,5/473,4= 2,42 3 dny 

Vyt�žení zeminy na 2. úrove� (-3 000) 1147,5/473,4= 2,42 3 dny 

Vyt�žení zeminy na 3. úrove� (dno 

výkopu) 

573,75/473,4= 1,21 2 den 

Využití rypadla celkem:  8 dní 

Tabulka 7: Doba trvání výkopových prací dle ÚRS 

Náklady na t�žbu hlavní výkopové jámy - dle ÚRS 

Náklad  K�/den 

Náklady na ZS v dob� výkopových prací 

(K�/den) 

 3 250 K�

Náklady na vedení stavby (2x THP) 2x 3000 6 000 K�

Celkem K� / 8 dní  74 000 K�

Celkem náklady na odvoz zeminy 1 678 218 K�

Celkem náklady na nájem rypadla v�. 

obsluhy a pomocných prací dle ÚRS

148 888 K�

Cena celkem:  1 901 106 K�

Tabulka 8: Odhad ceny výkopových prací dle ÚRS 

  



�ESKÉ VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE                             Bc. Marek �ihák 
FAKULTA STAVEBNÍ 
Katedra technologie staveb 

34 

Výkopové práce ovlivn�né ZAV 

Jak již bylo d�íve zmín�no, cena za provedení ZAV je závislá na skute�ných 

nálezech na staveništi. P�edem se tedy m�žeme bavit pouze o odhadu náklad�, které 

se aktualizují v pr�b�hu realizace výzkumu. 

Základním p�edpokladem pro odhad náklad� na ZAV je skute�nost, že terénní 

výzkum bude probíhat 100 pracovních dní (odhad spole�nosti realizující ZAV) a bude 

k n�mu zapot�ebí až 68 lidí. Rypadlo v tomto p�ípad� bude pot�eba menší, ale musí na 

stavb� být s pracovníky archeologického týmu každý den po celou dobu ZAV. Pro 

tento p�ípad není zapot�ebí po�ítat výkon rypadla, nebo� rychlost odkopávek ur�uje 

archeologický tým, který má jist� nižší výkon než samotné rypadlo. Práce budou 

probíhat p�es zimu – nesmíme tedy zapomenout na odhad náklad� na zimní opat�ení. 

V tabulce �. 9 m�žeme vid�t, že náklady na 1 den ZAV budou p�ibližn� 116 142 K�. 

Celkové náklady na záchranný archeologický výzkum v�etn� jeho vyhodnocení pak 

p�ijdou p�ibližn� na 13 442 478 K�.  

ODHAD NÁKLAD� NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 

Profese 
Po�et 
prac. 

Vytíženost Denní sazba (K�) 
Denní sazba 
celkem (K�) 

Archeolog – terén 1 100 % 5500 5 500,00 K�
Asistent vedoucího 
výzkumu 1 100 % 3800 3 800,00 K�
Archeologický 
dokumentátor 4 100 % 18 72,00 K�

Terénní pracovník 30 90 % 1500 40 500,00 K�
Správce 
archeologických dat 1 30 % 1500 450,00 K�

Pracovník na terénní 
evidenci a sb�r nález� 1 80 % 15500 12 400,00 K�

Geolog 1 30 % 2400 720,00 K�

Stavební historik 1 15 % 1800 270,00 K�
Environmentální 
výzkum (odb�r 
vzork� a úprava) 2 5 % 10000 1 000,00 K�

Geodetický servis 2 15 % 2500 750,00 K�
Strojová mechanizace 
1 v�. obsluhy 1 35 % 15000 5 250,00 K�
Strojová mechanizace 
2 v�. obsluhy 1 50 % 11000 5 500,00 K�
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Tabulka 9:Odhad náklad� na ZAV 

Vyhodnocení ceny a doby provedení výkopových prací 

Jak je z tabulky níže vid�t, cena i doba výstavba se dramaticky liší v závislosti na 

lokalit� a na tom, zdali je ZAV požadovaný v plném rozsahu �i nikoliv. Z toho 

vyplývá, že je t�eba d�sledn� p�ipravit veškeré podklady pro stavbu a zjistit si všechny 

požadavky na stavbu. V p�ípad�, že je požadován ZAV, vzroste dramaticky doba a 

cena výstavby, s �ímž je t�eba po�ítat již v rané fázi p�ípravy stavby. U �ešeného 

objektu vzroste cena výkopových a pažících prací zhruba na 7,5 násobek oproti 

idealizované konstrukci.  

Archeolog – 
zpracování 2 20 % 1500 600,00 K�

Vedoucí laborato�e 1 20 % 3000 600,00 K�

Laboratorní pracovník 10 30 % 1800 5 400,00 K�
Pracovník na evidenci 
dat 3 30 % 1500 1 350,00 K�
Specialista na 
geodetická data + 
celkové plány 15 % 2000 -   K�
PC specialista – 
grafik 4 30 % 3000 3 600,00 K�

Fotograf 1 100 % 1800 1 800,00 K�

Konzervátor 1 10 % 2000 200,00 K�

Kresli� nález� 1 100 % 1800 1 800,00 K�

Odborní specialisté 2 8 % 5000 800,00 K�
Denní náklad na 
zam�stnance a stroje 92 362,00 K�

Zimní opat�ení 1 5 % 300000 15 000,00 K�
Náklady na za�ízení 
staveništ� 1 100 % 3250 3 250,00 K�

Rezerva (5%) 1 5 % 110612 5 530,60 K�

Celkové náklady na 
terénní ZAV -100 
dní 100 100 % 116 142,60 K� 11 614 260,00 K�
Náklady na 
vyhodnocení ZAV 1 100 % 150 000,00 K� 150 000,00 K�

Náklady na odvoz 
zeminy 1 100 % 1 678 218 K�
Celkové náklady 
p�i terénním ZAV 
100 dní 100 100 % 13 442 478,00 K�
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Doba výstavby a náklady na výstavbu v r�zných pohledech na situaci 

Prost�edí Po�et dní Celkové náklady % 

Ideální prost�edí 5 dní 1 781 468 K� 100 % 

Prost�edí dle ÚRS 8 dní 1 901 106 K� 107 % 

Prost�edí vyžadující ZAV 100 dní 13 442 478,00 K�  755 % 

Tabulka 10: Doba výstavby a náklady na ni v r�zných pohledech na situaci 
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ZÁV�R 

Ve své diplomové práci jsem vytvo�il komplexní stavebn� technologický projekt 

bytového domu a podzemních garáží v ulici Ostrovní v centru Prahy. �ešením 3 

základních vzájemn� se ovliv�ujících struktur jsem vytvo�il ucelený dokument fáze 

p�edvýrobní p�ípravy, který m�že sloužit jako podklad pro samotnou realizaci stavby. 

Obsahuje posouzení dokumentace, technologické schéma, návrh zdvihacího 

prost�edku, technologický normál, rozbor dopravních proces�, plán BOZP, kontrolní 

a zkušební plán, harmonogram, návrh za�ízení staveništ�, pracovní postupy a další 

velmi d�ležité �ásti stavebn� technologického projektu. 

Vytvo�ením této práce m�žeme o�ekávat zvýšení efektivnosti výstavby. Její 

pe�livé zpracování snižuje riziko zjišt�ní náhlých p�ekážek p�i realizaci stavby a tím 

snížení rizika nár�stu náklad� v pr�b�hu realizace. 

Za�átek výstavby jsem zvolil na 6. 11. 2017, termín dokon�ení a p�edání díla 

investorovi na 16. 4. 2019. Výstavba tedy trvá 74 týdn� (19 m�síc�) v�etn� prací 

záchranného archeologického výzkumu. 

V této práci jsem dále podrobn� popsal postup výstavby pažících a výkopových 

prací v závislosti na archeologickém výzkumu.  Tím jsem upozornil na možné riziko 

zvýšení náklad� a doby výstavby vlivem nep�edvídatelných nález� archeologického 

týmu. P�edpokládaná cena za výkopové práce v�etn� záchranného archeologického 

výzkumu je 13 442 478 K�, což je p�ibližn� sedminásobek náklad�, které by stály 

výkopové práce bez vlivu archeologického výzkumu, odhadnuté na základ� databáze 

ÚRS, které �iní 1 901 106 K�. 

  



�ESKÉ VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE                             Bc. Marek �ihák 
FAKULTA STAVEBNÍ 
Katedra technologie staveb 

38 

Citovaná literatura 

�R, Archeologický ústav AV. Záchranný archeologický výzkum. Archeologický 

ústav AV �R. [Online] [Citace: 2. 12 2017.] http://www.arup.cas.cz/?cat=569. 

Jan Masopust a kolektiv. 2011. Rizika prací speciálního zakládání staveb. 

PRaha : Pro Asociaci dodavatel� speciálního zakládání staveb a �eskou komoru 

autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb� vydalo Informa�ní centrum 

�KAIT, 2011. 978-80-87438-10-7. 

Je�ichová, Zuzana, a další. 2014. http://technologie.fsv.cvut.cz. 

technologie.fsv.cvut. [Online] 2014. [Citace: 2017. 26 11.] 

http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-zakladani/textjama324.html. 

Netrval, Dalibor. docplayer. docplayer. [Online] [Citace: 03. 12 2017.] 

http://docplayer.cz/47115152-Pazici-konstrukce-shee2ng.html. 

Peter Tur�ek a kolektiv. 2005. ZAKLÁDÁNÍ STAVEB. Bratislava : Jaga group, 

s. r. o, 2005. 80-8076-023-3. 

Vojt�ch Ježek. 2008. Technická zpráva- výkopové práce. Praha : autor neznámý, 

2008. 



�ESKÉ VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE                             Bc. Marek �ihák 
FAKULTA STAVEBNÍ 
Katedra technologie staveb 

39 

Seznam obrázk�: 

Obrázek 1: Vzor harmonogramu z p�ílohy 4.1 .................................................... 17�

Obrázek 2: Vzor �asoprostorového grafu z p�ílohy 4.2 ....................................... 18�

Obrázek 3:Trasa ze stavby do betonárny ............................................................. 20�

Obrázek 4: Schéma použitých pažících technologií ............................................ 22�

Obrázek 5: Schéma rozd�lení pozemku na archeologické celky ........................ 24�

Obrázek 6: Schéma tryskové injektáže (Peter Tur�ek a kolektiv, 2005) ............. 27�

Obrázek 7: Typy pilotových st�n (Netrval) ......................................................... 28�

Obrázek 8: Schéma záporového pažení (LENAKO s.r.o., 2015) ........................ 30�

  



�ESKÉ VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE                             Bc. Marek �ihák 
FAKULTA STAVEBNÍ 
Katedra technologie staveb 

40 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1: Posouzení úplnosti projektové dokumentace .................................... 12�

Tabulka 2: Technologické etapy .......................................................................... 14�

Tabulka 3: Vstupní informace pro návrh  v�žového je�ábu ................................ 15�

Tabulka 4: Vstupní informace pro návrh mobilního je�ábu ................................ 16�

Tabulka 5:Doba trvání výkopových prací v ideálních podmínkách .................... 32�

Tabulka 6: Odhad ceny výkopových prací v ideálních podmínkách................... 32�

Tabulka 7: Tabulka 5:Doba trvání výkopových prací dle ÚRS .......................... 33�

Tabulka 8: Odhad ceny výkopových prací dle ÚRS ........................................... 33�

Tabulka 9:Odhad náklad� na ZAV ...................................................................... 35�

Tabulka 10: Doba výstavby a náklady na ni v r�zných pohledech na situaci ..... 36�

  



�ESKÉ VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE                             Bc. Marek �ihák 
FAKULTA STAVEBNÍ 
Katedra technologie staveb 

41 

Seznam p�íloh: 

0.0 Zadávací dokumentace 

1.0 Posouzení p�edané dokumentace 

 1.1 P�dorys 1NP 

 1.2 P�dorys 2NP 

 1.3 �ez A-A´ 

 1.4 P�dorys C-C´ 

 1.5 Rozpo�et stavby 

2.0 �ešení prostorové struktury 

2.1 Technologické schéma 

2.2 TL – v�žový je�áb 

2.3 TL – mobilní je�áb 

3.0 �ešení technologické struktury 

 3.1 Technologický rozbor 

 3.2 Technologický normál 

 3.3 Kontrolní a zkušební plán 

 3.4 Environmentální plán 

 3.5 Plán BOZP 

4.0 �ešení �asové struktury 

4.1 Harmonogram 

4.2 �asoprostorový graf 

4.3 Nasazení profesí 

5.0 Za�ízení staveništ�

 5.1 ZS – Spodní stavba 

5.2 ZS – Hrubé vnit�ní práce 

6.0 Technologický postup prací 


