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1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Vstupní expozice a občerstvení 

Místo stavby:  Trojská 148/186, Praha 7 -Troja 

Investor:  Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 

2. Popis objektu 

Vstupní expozice areálu západ, Pražské botanické zahrady je tvořena 

systémem teras navzájem propojených prefabrikovanými schodišti a chodníky 

s bazénem uprostřed dispozice. Z konstrukčního hlediska je nejdůležitějším 

prvkem této části sestava opěrných stěn. Konstrukce opěrných stěn jsou navrženy 

jako gabionové stěny v kombinaci s monolitickými opěrnými stěnami. Tvar a šířka 

opěrných stěn jsou závislé na jejich výšce. 

3. Základní údaje o Gabionových opěrných stěnách 

Tvarové řešení nově budovaných gabionových opěrných stěn je patrná 

z výkresové dokumentace. Pro všechny gabionové stěny platí, že jsou navrženy ve 

sklonu 1:10, materiálově budou zhotoveny ze skládaného lomového kamene a 

založeny na zhutněném polštáři ze štěrkodrti frakce 0/32. Únosnost základové spáry 

se uvažuje 175-200 kPa. 

4. Materiál 

4.1. Sítě a spojovací prvky 

Bodově svařované sítě s velikostí oka 100 x 50 mm pro lícové sítě a 100 x 100 

mm pro konstrukční sítě.  

Spojovací spirály délky 1,1 m a distanční spody o délce 0,5 m. Vše průměru 

drátu min 3,92 ± 0,08 mm. 
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4.1.1. Technické specifikace – sítě a spojovací prvky 

 Povrchová úprava:    95% Zn + 5% Al 

 při osnově 50 mm:   min. 80 kN/m 

 při osnově 100 mm:    min. 40 kN/m 

 Průměr drátu sítě, spirál, táhel:  3,92 + 0,08 mm 

 Mez pevnosti:    min. 400 Mpa 

 Tažnost:     min. 8% 

 Povrchová vrstva GALMAC:   min. 260 g/m2 

 Únosnost svárů ve smyku:   min. 4 kN 

 Tahová pevnost sítě:    min. 40 KN/m2 

 Tahová pevnost spoje:   min. 40KN/m 

 Tolerance rozestupu drátů:   1,5mm /1 bm 

 Korozivní odolnost:    min. 350 hod 

 Oko sítě:     100 x 50 mm, 100 x 100 mm 

4.2. Kamenivo 

Lomový kámen:        1 652  m3 

Pro výplň gabionů, musí být použity pouze pevné úlomky hornin nebo 

valouny, které nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli, 

nebobtnají a nejsou křehké. Nejvhodnější rozměry kameniva na výplň gabionových 

košů jsou min. rovné 1,5 násobku šířky oka, aby bylo zajištěno jejich nevypadávání. 

Maximální velikost kamene je 2,5 násobek šířky oka. Větší kameny než 2,5 násobek 

velikosti oka pletiva se mohou vyskytnout pouze ojediněle a jejich celkový objem nesmí 

překročit 5 % objemu gabionu. Úlomky menší, než šířka oka pletiva mohou být použity v 

množství nepřesahujícím 10 % celkového objemu pro výplň mezer a uklínování větších 

kamenů uvnitř gabionů.  

Je nutné použít kámen čistý, bez příměsi jemnozrnné zeminy.    

4.3. Ocelové konstrukce 

Ocelová konstrukce, která bude zajišťovat stabilitu gabionů nad Fontánami 1 

a 2, je navržena z dvojice stojin, které jsou ze svařených U200, žárově pozinkováno a 

překladu z ocelových profilů 3x I240, žárově pozinkováno. 
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4.4. Základová spára 

Vlastní těleso gabionu bude založeno na polštáři ze štěrkodrti 0/32 mm o 

tloušťce min 300 mm se zhutněním. 

4.5. Geotextílie 

Separační rubová geotextílie min. gramáž 300 g/m2 

5. Zásobování materiálem 

5.1. Sítě a spojovací materiál 

Sítě na gabiony se na stavbu dodávají v polotovarech o rozměrech sítě 3,2 x 

2,1 m, nebo přímo nastříhané dle PD. Sítě jsou v balících o 50 ks na paletách přivezeny 

nákladním automobilem s rukou. 

Spojovací materiál (spirály, distanční spony) jsou na stavbu dovezeny 

v balících po 50 ks na nákladním automobilu. 

5.2. Štěrkodrť a Kamenivo 

Štěrkodrť a kamenivo je dodáváno volně ložené na sklopných nákladních 

automobilech. 

5.3. Geotextílie 

Geotextílie je dodávána v rolích šíře 2 m po 50 m. Dovezena na nákladním 

automobilu. 

6. Stavební připravenost 

6.1. Vytyčení 

Před prováděním výkopových prací je Gabionová stěna vytyčena geodetem 

stavby, dle předané PD.  
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6.2. Zemní práce 

Před zahájením stavby gabionové stěny musí být provedeny výkopové práce. 

Jsou prováděny pro celou jednotlivou gabionovou zeď dle PD. Odtěžená pláň se 

zhutní vibračním ježkovým válcem. Výkopek se umístí vedle prováděné gabionové 

stěny a později se použije pro zpětný zásyp gabionu. 

6.3. Ocelové konstrukce 

Základové pasy, pro osazení ocelové konstrukce pro překlenutí fontán, jsou 

z prostého betonu C16/20, budou provedeny směrově i výškově dle PD. 

V betonových pasech budou otvory pro osazení a zabetonování ocelové konstrukce 

plnící statickou funkci gabionů nad fontánami. Tyto ocelové konstrukce se nachází u 

gabionových stěn G6 a G7. 

7. Provádění gabionových stěn 

7.1. Základová spára 

Základová spára bude provedena směrově i výškově dle PD. Gabiony jsou 

navrženy v příčným sklonu 1:10 a budou osazeny na polštáři ze štěrkodrti frakce 0/32 

mm, tloušťky, dle šířky prvního koše gabionu. Minimální tloušťka polštáře je 100 mm. 

Základová spára musí být zhutněna a na min. D = 95% PS. 

7.2. Gabionová stěna 

7.2.1. Kompletace dna 

Prvním krokem je kompletace dna a příček z gabionových sítí. Sítě tvořící dno 

se k sobě spojují spirálou a současně se spojují příslušné příčky. Příčky jsou kolmé na 

rubovou/lícovou stěnu a kladou se po jednom metru. Spirála je na spoj osazena 

namotáním. 
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Obr. č. 1 - Příprava dna a příček (Ing. Vítězslav Herle) 

 
Obr. č. 2 – Spojení dna a příček (Ing. Vítězslav Herle) 

7.2.2. Rub a líc 

Po kompletaci dna a příček se osazují sítě tvořící rubovou a lícovou stranu 

gabionu. Pomocí spirál jsou spojeny s dnem a příčkami. 

 
Obr. č. 3 – Spojení rubových a lícových sítí k příčkám a dnu (Ing. Vítězslav Herle) 

7.2.3. Distanční spony 

Do připraveného úseku se umístí distanční spony k zachycování tvarové 

stability a zabezpečí se proti vypadnutí zahnutím a stlačením háčků na obou koncích 

spony. Distanční spony provazují příčku s rubovou/lícovou sítí. Osazují do každého 

rohu ve čtverci, tvořeným příčkou a rubovou/lícovou sítí. Do každé buňky gabionu 

vkládáme na lícové i rubové straně v 1 m2 4 ks. Vzdálenost spon ve vertikálním směru 

od spirály je min. 300 mm – max. 400 mm. Vzdálenost spon v horizontálním směru od 

spirály je min. 200 mm – max 400 mm. 
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Obr. č. 4 – Umístění distanční spony – půdorys a řez (GABIONCENTRUM, s.r.o.) 

7.2.4. Pomocné pažení 

Pro zachování tvarové stability prvků gabionové konstrukce se před jejich 

plnění kamenivem a po rozmístění distančních spon připevňují k lícové straně 

lešenářské trubky. Na čelní stranu se vázacím drátem uchytí dvě řady trubek. Trubky na 

lícové straně se pro lepší udržení roviny celé řady košů překládají přes sebe o 1,0 m. 

Použití trubek zajišťuje dočasnou tvarovou stabilitu pohledové strany gabionu. Po 

naplnění košů kamenivem se trubky sejmou a použijí se ke stabilizaci další řady. 

 
Obr. č. 5 – Osazení lešenářských trubek (GABIONCENTRUM, s.r.o.) 

7.2.5. Plnění kamenivem 

Kamenivo výplňové drcené bude zhotovitel do košů postupně vkládat strojně 

pomocí rypadla po vrstvách max. 300 mm a následně bude ručně rozrovnáno tak, aby 

se zajistila co nejmenší mezerovitost kameniva. Zvýšená pozornost bude věnována 

zejména vyskládání lícové (pohledové) strany gabionu, kde bude kamenivo ručně 

vyskládáno tak, aby nebylo možné jakýkoliv kámen lícové plochy skrz oko lícové sítě 

vyndat. Kamenivo se klade rovnou plochou k lícové síti, přímo na dráty. Lícové 
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kamenivo musí být na sebe pokládáno na plocho s přiložením zásypového kameniva. 

Tento proces se opakuje do zaplnění celého koše gabionu.  

V konstrukci s více jak jednou vrstvou gabionu je důležité spodní koše 

nepřeplnit, naopak je vhodné, je mírně nedoplnit (přibližně 3 cm pod víko). 

Je zakázáno kamenivo v líci skládat na sebe tak, aby jednotlivé kameny vlivem 

vlastní hmotnosti konstrukce za sebe zajížděli a lícovou plochu tak deformovali, nebo 

je bylo možné okem sítě vytáhnout. Velikost lícového kameniva musí být větší, než je 

rozměr oka lícové sítě. Nejvhodnější jsou úlomky o min. velikosti rovné 1,5 až 2 

násobku průměru oka. Maximální velikost kamene je 2,5 násobek šířky oka v mm. 

Větší kameny než 2,5 násobek velikosti oka pletiva se mohou vyskytnout pouze 

ojediněle a jejich celkový objem nesmí překročit 5 % objemu gabionu. Úlomky menší 

než průměr oka pletiva mohou být použity v množství nepřesahujícím 10 % celkového 

objemu pro výplň mezer a uklínování větších kamenů uvnitř gabionů.  

Je nutné použít kámen čistý, bez příměsi jemnozrnné zeminy.  

7.2.6. Uzavření košů 

Po naplnění košů kamenivem dojde k uzavření košů víky, které spojíme 

k rubovým/lícovým sítím a každé příčce pomocí spirál. 

 
Obr. č. 6 – Uzavření košů (Ing. Vítězslav Herle) 

7.2.7. Ochrana rubové strany 

Na rubovou stranu gabionu se instaluje separační geotextílie o minimální 

hmotnosti 300 g/m2. Ke gabionové stěně je přichycena pomocí vázacího drátu.  
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7.2.8. Zásyp rubové strany 

Zásyp gabionové stěny bude proveden z vykopaného materiálu, který byl 

vytěžen při hloubení jámy pro gabion. Hutnění materiálu bude prováděno po vrstvách 

tloušťky max. 300 mm s pomocí vibračního ježkového válce a v těsné blízkosti 

gabionu pomocí vibračního pěchu. Maximální výškový rozdíl mezi zaplněným 

gabionem a zásypem rubu bude 1,0 m, což se rovná výšce jednoho koše. 

7.2.9. Další řady gabionové stěny 

Po zásypu gabionu je dokončena první řada. Nyní je zahájena stavba košů řady 

druhé. Postup pro další řadu je stejný jako pro řadu první, pouze s tím rozdílem, že 

víko řady první se rovná dnu řady druhé. Druhá řada gabionu může být užší než řada 

první. Záleží na jednotlivých gabionových stěnách, viz PD. 

 
Obr. č. 7 – Kompletace druhé řady gabionu (Ing. Vítězslav Herle) 

7.2.10. Plnění kamenivem dalších řad gabionu 

Po zasypání rubové strany gabionu a kompletní přípravě košů pro řadu 

následující se víko první řady dosype kamenivem drobnější frakce. Menší kamenivo 

propadne jednotlivými oky víka a doplní tak mírně nedoplněnou spodní řadu košů. 

Tím se vyloučí nebezpečí následné deformace víka většími kameny. Pokud by před 

zahájením plnění druhé řady nebyl předchozí koš dosypán jemným kamenivem, víko 

první řady by bylo zdeformováno kamenivem o velké zrnitosti. 
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Obr. č. 8 – Správné vs. špátné plnění gabionových košů (GABIONCENTRUM, s.r.o.) 
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8. Postupový diagram 
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K1 – kontrola připravenosti pracoviště, kontrola hloubky výkopu pro 

gabionovou stěnu 

K2 – kontrola sklonu základové spáry (1:10), kontrola nadmořské výšky 

základové spáry, kontrola tloušťky základové spáry (min. 100 mm) 

K3 – kontrola počtu distančních spon (8ks/koš) 

K4 – kontrola vzhledu a rovinnosti lícové stěny 

K5 – kontrola, zda tloušťka hutněné vrstvy nepřekročila 300 mm 

K6 – Kontrola rovinnosti líce gabionové stěny, kontrola pohledové stěny, 

kontrola horních košů gabionové stěny 

9. Mechanizace 

 Rypadlo  

o minimální dosah 7,0 m (plnění gabionu G9/1) 

o Například kolové rypadlo CAT M320F (viz příloha č.1 – 

technický list) 

 Nákladní automobil sklápěcí 

o Například IVECO X-WAY AD340, 8x4 

 Vibrační válec ježkový 

o Například WACKER NEUSON RTX – SC3 

 Vibrační pěch 

o Například WACKER NEUSON BS60-2l 

 Vibrační deska 

o Například WACKER NEUSON VP2050AW  
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10. Pracovní pomůcky 

 Nivelační přístroj 

 Lopata 

 Hrábě 

 Štípací kleště 

 Vázací drát 

 Lešenářské trubky 

 Provázek 

11.  Nasazení pracovních čet 

Při zakládání základové spáry musí být v pracovní skupině přítomen pracovník, 

který je znalí práce s nivelačním přístrojem. Správný sklon a výškové založení 

základové spáry jsou důležité pro celý výsledný dojem postavené gabionové stěny. 

11.1. Základová spára 

 1x Obsluha nivelačního přístroje 

 1x Strojník 

 2x Dělník 

11.2. Gabionová stěna 

Na stavbě všech gabionových stěn se bude podílet stejně velká četa. 

 1x Strojník 

 5x Dělník  

11.3. Zásyp gabionové stěny 

 1x Strojník 

 1x Obsluha vibračního pěchu/ vibračního ježkového válce 
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12.  Přípustné odchylky a požadavky 

12.1. Gabionové koše 

Tab. č.  1 – Průkazní zkoušky drátu 

 

Zdroj: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

 

Tab. č.  2 – Průměr a tolerance drátů 

 
Zdroj: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikac 

 

12.2. Výplňový kámen gabionových stěn 

Tab. č.  3 – Požadované vlastosti kamene 

 
Zdroj: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
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12.3. Hotová gabionová stěna 

Tab. č.  4 – Rovinnatost líce gabionové stěny pod 4m latí 

Druh gabionu Požadavek Metodika 

Pohledový 50 mm ČSN EN 14475 

Statický 100 mm ČSN EN 14475 

13.  Klimatická omezení 

Pro budování gabionových stěn nejsou žádná klimatická omezení. Lze 

provádět i při dešti nebo při teplotách pod nulou. 

Provádění zásypů je klimaticky omezeno, zásyp gabionu se nesmí provádět 

promáčenou zeminou. Zásyp se nesmí provádět za hustého deště. 

14.  BOZP 

14.1. Základní ustanovení 

Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 

seznámeni s tímto technologickým postupem. Na počátku prací proběhne 

bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na stavbě gabionových 

stěn. Všechny práce budou prováděné v souladu s platnými normami a vyhláškou 

Bezpečnost práce 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi) a to jak z technického hlediska, tak z hlediska pracovní bezpečnosti. 

Práce mohou provádět jen osoby řádně odborně zaškolené. 

Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde 

zejména o zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 21/2003 Sb., zákon č. 

183/ 2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. 

Pracovníci jsou seznámeni s provozem a používáním strojů a nářadí 

potřebných k dané práci na pracovišti. 

 Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky: 

• Ochranná přilba 
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• Pracovní obuv s pevnou špičkou 

• Pracovní rukavice 

• Reflexní vesta 

• Dlouhé kalhoty 

14.2. Plán rizik BOZP 

Riziko Zdroj Opatření 

Zá
va

žn
os

t 

Pr
av

dě
po

do
bn

os
t Míra 

rizika 

Pád materiálů a 

předmětů z výšky 

- Nepozornost 

pracovníka při 

skládání kamene 

- Vypadnutí 

kamene z lžíce 

rypadla 

OOPP- přilba, pracovní 

obuv 

4 3 Vysoké 

riziko 

Pád pracovníka z 

výšky 

- Stavba 

gabionových klecí  

- Rovnání kamene 

v gabionové kleci 

OOPP- postroj 5 2 Střední 

riziko 

Vibrace Práce s vibračním 

pěchem 

OOPP- rukavice 

Střídání pracovníků 

3 2 Střední 

riziko 

Pád lešenářské 

trubky z líce 

gabionu 

Špatně přivázaná 

lešenářská trubka 

Kontrola uvázání  5 2 Střední 

riziko 

Zakopnutí Chůze po 

gabionové kleci 

Zvýšená pozornost 

pracovníka 

2 2 Střední 

riziko 

Úpal, úžeh Počasí OOPP- přikrývka hlavy 

Pitný režim 

3 1 Nízké riziko 
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Zá
va

žn
os

t 

5 5 10 15 20 25 
 

4 4 8 12 16 20 
 

3 3 6 9 12 15 
 

2 2 4 6 8 10 
 

1 1 2 3 4 5 
 

  1 2 3 4 5 
 

 
Pravděpodobnost  

 
        
        

 
  Nízké riziko 

    

 
  Střední riziko 

    

 
  Vysoké riziko 
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15.  Vliv na životní prostředí 

Při provádění gabionových konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti 

na životní prostředí. Jedná se především o 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. 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů 

a zákonných opatření: 

• Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 93/2016, o katalogu odpadů 

• Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

pozdějších předpisů 

 

15.1. Předpokládané skupiny odpadů 

Popis odpadu Kód Způsob využití a odstranění odpadu 

 Plastové obaly 15 01 02 Sběrny odpadu, recyklace 

 Železo a ocel 17 04 05 Sběrny odpadu, recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Sběrny odpadu, recyklace 
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15.2. Environmentální plán 

Činnost Environmentální 

aspekt 

Dopad na Opatření 

Stříhaní 

gabionových košů 

Odpad (kovové 

ústřižky) 

Životní prostředí Sebrání kovových 

ústřižků 

Zásypy Prašnost Ovzduší, člověka Dostatečný odstup 

pracovníků 

Provoz vozidel Hluk Životní prostředí, 

člověka 

Dobrý technický 

stav vozidla 

Provoz vozidel Únik paliv, olejů Podzemní vodu, 

půdu 

Dobrý technický 

stav vozidla 

Provoz vozidel Výfukové plyny Ovzduší Dobrý technický 

stav vozidla 

Provoz vozidel Prašnost Ovzduší Dobrý technický 

stav vozidla 

Mytí pracovního 

nářadí 

Znečištěná voda Podzemní vodu, 

půdu 

Nevylévat 

znečištěnou vodu 

na zem 
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 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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M320F
Kolové rýpadlo

Motor
Typ motoru Cat® C7.1 ACERT™
Emise EU IV
Čistý výkon (maximální)

ISO 9249 při 1 550 ot/min (metrické jednotky) 126 kW (171 k)
ISO 14396 při 1 550 ot/min (metrické jednotky) 129,4 kW (176 k)

Hmotnost
Provozní hmotnost 18 270-21 760 kg

Specifikace lopat
Objem lopaty 0,41-1,18 m3

Pracovní dosahy
Maximální dosah v úrovni terénu 9 580 mm
Maximální hloubkový dosah 6 330 mm
Pohon
Maximální rychlost pojezdu 35 km/h

2017
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Specifikace kolového rýpadla M320F

Rozměry
Všechny rozměry jsou přibližné. Hodnoty jsou uvedeny se vzduchovými pneumatikami 10.00-20.

Variabilně nastavitelný výložník Jednodílný výložník

Délka násady mm 2 500 2 800 3 300 2 500 2 800 3 300

1 Přepravní výška s krytem proti padajícím předmětům a spuštěným zábradlím 
(nejvyšší bod mezi výložníkem a kabinou)

mm 3 330 3 320 3 320

2 Přepravní délka mm 9 025 9 025 8 920 8 915 8 890 9 065
3 Bod podepření mm 3 495 3 315 3 270 3 640 3 500 3 070
4 Poloměr otáčení zadní části nástavby mm 2 570
5 Světlá výška protizávaží mm 1 280
6 Výška kabiny – bez krytu proti padajícím předmětům, spuštěné zábradlí mm 3 190

Bez krytu proti padajícím předmětům, nespuštěné zábradlí mm 3 260
S krytem proti padajícím předmětům mm 3 320

7 Celková šířka stroje Standardní/široké nápravy
Šířka s opěrnými nohami na zemi mm 3 680/3 680
Šířka se zvednutými opěrnými nohami mm 2 550/2 550
Šířka s radlicí mm 2 550/2 750

8 Maximální hloubka opěrných noh mm 120

** Maximální vzdálenost pneumatiky od  
povrchu se zcela vysunutou opěrnou nohou Poloha pro jízdu po komunikacích s násadou 2 500 mm

Podvozek pouze s radlicí
Podvozek s dvěma soupravami 
opěrných noh

Podvozek s jednou soupravou 
opěrných noh a radlicí

2 550

2 550/2 750 3 680
**120

360 
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Pracovní dosahy

1 2

Variabilně nastavitelný výložník Jednodílný výložník

Délka násady mm 2 500 2 800 3 300 2 500 2 800 3 300

1 Výška hloubení mm 9 950 10 165 8 970 8 940 9 095 7 720
2 Výklopná výška mm 6 970 7 180 — 6 140 6 290 —
3 Hloubkový dosah mm 6 035 6 330 5 030 5 980 6 280 4 820
4 Hloubkový dosah při svislé stěně mm 4 260 4 510 — 3 935 4 225 —
5 Hloubka 2,5 m při použití rovné čisticí lopaty mm 5 930 6 235 — 5 755 6 070 —
6 S dlouhým dosahem mm 9 450 9 735 8 370 9 470 9 750 8 130
7 Dosah v úrovni terénu mm 9 270 9 565 8 170 9 295 9 580 7 920
Síly lopaty (ISO 6015) kN 137 — 137 —
Síly násady (ISO 6015) kN 93 86 — 93 86 —

*Průmyslová násada nemá pákový mechanismus lopaty. Rozměry pracovních dosahů se vztahují k čepu na špičce násady a platí pro vzduchové pneumatiky.

Hodnoty dosahů jsou vypočteny s lopatou GD, 1 200 mm, 0,98 m3 se špičkami K080 a s rychloupínacím zařízením CW-30-H.4.N. s poloměrem špičky 1 535 mm.

Hodnoty vylamovacích sil jsou vypočteny se zapnutým zesíleným zdvihem (bez rychloupínacího zařízení) a s poloměrem špičky 1 298 mm.

1 2
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1. Identifikační údaje stavby  

Název stavby: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Vstupní expozice a občerstvení 

Místo stavby:  Trojská 148/186, Praha 7 -Troja 

Investor:  Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 

2. Popis objektu 

Jedná se o objekt občerstvení pro návštěvníky botanické zahrady. Objekt je 

navržen jako jednopodlažní, částečně podsklepená budova s plochou vegetační 

střechou. K vlastnímu objektu restaurace o rozměrech 27 x 13.0 m je přidružena 

terasa částečně zastřešena ocelovou markýzou. Objekt je založen plošným 

způsobem, přízemí na základových pasech, suterén na železobetonové desce. Stropní 

železobetonová monolitická deska je podpírána železobetonovými stěnami v 

kombinaci s ocelovými sloupy. Vnější ocelové sloupy nesou konstrukci ocelové 

markýzy. Výška objektu (atiky) je cca 4,60m, u severní fasády sahají prefabrikované 

předstěna do výšky 4,85m. 

3. Základní údaje o ploché střeše 

Nosná konstrukce stropní desky je nad 1.NP ze ŽB C25/30 tloušťky 250 a 300 

mm. Parotěsná vrstva bude provedena z živičných modifikovaných pásů, jako hlavní 

hydroizolace je použita folie z mPVC s atestem na prorůstání kořínků. Součástí 

povlakové PVC krytiny jsou veškeré systémové profily, detaily, napojovací a 

přechodové pásy apod. Veškeré prostupy inženýrských sítí řádně napojit na 

hydroizolační systém dle typologických detailů dodavatele izolací. 

4. Materiál 

4.1. Tepelné izolace 

 XPS Synthos PRIME S   tl. 100 mm   302,10 m2  

Izolační desky z extrudovaného polystyrenu 
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 XPS Synthos PRIME S   tl. 80 mm   302,10 m2 

Izolační desky z extrudovaného polystyrenu 

 

 EPS 100S     tl. 100 mm   32,07   

 

 EPS 100S (spádové klíny)  tl. 20 mm + 2 %   334,17 m2  

Izolační desky 1000x1000 mm, z pěnového polystyrenu, pro vytvoření 

spádové vrstvy 

o Klín EPS 100S 20-40 mm      120 ks 

o Klín EPS 100S 40-60 mm     110 ks 

o Klín EPS 100S 60-80 mm     100 ks 

o Klín EPS 100S 80-100 mm     100 ks 

o Podložka EPS 100S 80 mm     140 ks 

 

4.2. Vodotěsné izolace 

 PVC folie Fatrafol 818/V-UV  tl. 1,8 mm   423,70 m2 

Hydroizolační folie z měkčeného PVC pro přitížené střešní systémy a zelenou 

střechu 

 

 PVC folie Fatrafol 810 Antracit tl. 1,8 mm   32,07 m2 

 

 Aluplan ALGV E 40   tl. 3,8 mm   334,17 m2 

Asfaltový pás s AL vložkou, parotěsná zábrana na beton 

 

 Baruplan KVD EW 45 K  tl. 4,2 mm   302,10 m2 

Asfaltový modifikovaný SBS hydroizolační pás a vložkou z umělohmotné 

rohože s odolností proti prorůstání kořínků, pojistná izolace 
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4.3. Doplňkové materiály 

 Geotextílie 300 g/m2      455,77 m2 

Separační netkaná textilie pro separaci PVC folie 

 

 

 Buscherit BV 25   

Penetrační nátěr na betonový podklad (spotřeba 0,4 kg/m2)   

0,4 * (302,10+32,07) =       133,67 kg 

 

 

 OSB desky 

Dřevoštěpkové desky na vrch atiky    32 m2  

 

4.4. Odvodnění 

4.4.1. Hlavní střecha 

 TWE 110 Bit S       3 ks 

Svislá vyhřívaná střešní vpust s integrovanou bitumenovou manžetou 

 
Obr. č. 1 – Vyhřívaná střešní vpusť s bitumenovou manžetou (TOPWET) 

 

 TWN v500 PVC       3 ks 

Nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou 
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Obr. č. 2 – Nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou (TOPWET) 

 

4.4.2. Markýza 

 TWJ 75 PVC        4 ks 

Jednostěnná střešní vpust s integrovanou PVC manžetou 

 
Obr. č. 3 – Střešní vpust s integrovanou PVC manžetou (TOPWET) 

 

5. Zásobování materiálem 

Materiál, který bude použit na izolační souvrství střechy, bude na stavbu 

dodáván průběžně, dle právě prováděné vrstvy střechy. Bude dovezen nákladním 

automobilem a bude skladován na prováděné střeše občerstvení.  

Vertikální doprava bude zajištěna pomocí věžového jeřábu.  

Asfaltové pásy, foliová hydroizolace a geotextilie budou dovezeny v rolích, 

tepelné izolace v balících.  
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6. Stavební připravenost 

6.1. Hlavní střecha 

Dokončena monolitická konstrukce atiky. Z vnější strany atiky osazeno svislé 

XPS mezi dřevěné hranoly a zaklopeno pomocí OSB desky. Na severní straně fasády 

musí být osazeny prefabrikované předstěny, které jsou kotveny pomocí ocelových L 

profilů do monolitických atik.  

6.2. Markýza 

Na nosné ocelové konstrukci markýzy musí být proveden záklop ve spádu 

z cementotřískových desek (cembrit). V deskách musí být vyříznuté otvory pro 

osazení vpustí. 

7. Provádění izolačního souvrství 

7.1. Hlavní střecha 

7.1.1. Asfaltová penetrace 

Před nanášením penetračního nátěru musí být střecha čisté, bez prachu. 

Teplota musí být minimálně +5 °C. Asfaltový penetrační nátěr se nanáší malířským 

válečkem v celé ploše. Spotřeba materiálu na 1 m2 je přibližně 0,4 kg. Asfaltové pásy 

budou natavovány druhý den po dokončení penetračního nátěru, doba schnutí je 

přibližně 6 hodin. 

7.1.2. Parotěsná zábrana (Asfaltové pásy) 

Aluplan ALGV E 40 Je SBS modifikovaný asfaltový pás zesílený výztuží ze 

skleněného vlákna a hliníkovou folií. Vrchní strana je pokryta jemným pískem a 

spodní strana je chráněna opalitelnou folií. 

Podklad musí být suchý a napenetrovaný, bez ostrých hran a výstupků větších 

než 2 mm. Teplota musí být minimálně +5 °C. 

Všechny pásy se kladou jedním směrem a na vazbu tak, aby čelní spoje byly 

vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T. Každý pás je třeba nejprve 

rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke středu a 

natavit ji. Potom se svine a nataví druhá polovina role. Při natavování se musí role 
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pásu neustále rovnoměrně rozvíjet, což zajišťuje jeden pracovník a druhý pracovník 

pás nahřívá pomocí propan-butanového hořáku. Nahřátí krycí vrstvy SBS 

modifikovaného asfaltu musí být intenzivní, a přitom co nejkratší. 

7.1.3. Parotěsná zábrana druhá vrstva (Asfaltové pásy) 

Baruplan KVD EW 45 K je SBS modifikovaný asfaltový pás s odolností proti 

prorůstání kořenů zesílený výztuží z polyesterové rohože. Vrchní strana je pokryta 

břidličným granulátem a spodní strana je chráněna opalitelnou folií. 

Podklad musí být suchý a čistý, bez ostrých hran a výstupků větších než 2 mm. 

Teplota musí být minimálně +5 °C. 

Všechny pásy se kladou jedním směrem a na vazbu tak, aby čelní spoje byly 

vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T. První a druhá vrstva pásů musí 

být vůči sobě posunuty o polovinu šířky, aby spoje nebyly nad sebou. Každý pás je 

třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke 

středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá polovina role. Při natavování se musí 

role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet, což zajišťuje jeden pracovník a druhý 

pracovník pás nahřívá pomocí propan-butanového hořáku. Nahřátí krycí vrstvy SBS 

modifikovaného asfaltu musí být intenzivní, a přitom co nejkratší. Zvláště u pásu s 

polyesterovou vložkou hrozí při přehřátí zvlnění vlivem smrštění vložky. Ve vlnkách 

vznikají netěsnosti. 

7.1.4. Tepelná izolace 

Vytvoření spádu střešní roviny je vytvořeno pomocí spádových desek 1000 x 

1000 mm z EPS. Spádové desky se kladou na sraz dle kladečského plánu.  

Na spádové klíny se kladou dvě vrstvy rovných desek XPS tloušťky 100 + 80 

mm. Desky z extrudovaného polystyrenu se pokládají na sraz (okraje jsou opatřeny 

zámkem) a vazbu. Tak aby bylo zajištěno zakrytí spár předchozí vrstvy. 

Z hlediska teploty vzduchu nekladou polystyrenové desky pro zpracování 

žádné omezení. Desky nesmí být kladeny do vody a nesmí být mokré. Zakázáno je 

kladení za deště a sněžení. 
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Kladečský plán spádových vrstev: 

 
Obr. č. 4 – Kladečský plán spádových vrstev (ALCEDO PSV, s.r.o.) 
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7.1.5. Separační vrstva 

Separační vrstva je tvořena geotextilií 300 g/m2. Tato vrstva má zamezit styku 

PVC folie s polystyrenem. Dlouho dobý styk s polystyrenem by mohl narušit užitné 

vlastnosti hydroizolační folie.  

Separační textilie se kladou volně. Doporučený přesah je 100 mm, minimálně 

50 mm. Touto textilií je třeba pokrýt celou plochu pod hydroizolací. 

7.1.6. Hydroizolace (mPVC) 

Práce s hydroizolačními fóliemi mPVC se doporučují provádět do +5 °C. 

Zkušený izolatér je však schopen pokládat tyto fólie i při nižších teplotách cca do -5 

°C. Jde především o zkušenost s nastavením správné teploty svařovacího přístroje. 

Spoj musí být v každém případě před započetím svařování suchý. 

Podklad nesmí mít hrubý povrch, je nutné odstranit ostré předměty, 

především kamínky. Podklad nesmí být mokrý. 

Hydroizolační fólii mPVC klademe na podklad pokrytý separační textilií. 

Minimální přesah hydroizolačních fólií je 80 mm. Fólie se kladou tak, aby horní vrstva 

byla světle šedá (v základním provedení, barevná v nadstandardním provedení) nebo 

měla na sobě potisk označující přesah a údaje o identifikaci výrobku. Všechny spoje 

se provádějí výhradně horkovzdušným svařovacím přístrojem. Fólie je nutné svařovat 

horkovzdušným svařovacím automatem nebo ručně. Asi za 15 minut svar vychladne. 

Během svařování a chladnutí musí ležet fólie volně, nesmí být vystavena žádnému 

napětí, ani nesmí být zkoušen svar. Přesahy u volně ložených folií jsou předepsány 50 

mm, vlastní šířka svaru musí být minimálně 30 mm.  

Ukončovací prolily ze spojovacího plechu se montují po celém obvodu střechy, 

především na zhlaví atiky, všechny vodorovné hrany a po obvodu střešních prostupů. 

Tyto prvky mají polohu hydroizolačního systému trvale stabilizovat a chránit jej tak 

vůči vnějším vlivům. Kotví se k podkladu vruty. 

7.1.7. Stabilizace fólie 

Pro správné dlouhodobé plnění hydroizolační funkce je třeba střešní fólie 

stabilizovat vůči vnějším vlivům. Jde především o eliminaci sání větru. Folie je 
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přitížena vegetačním souvrstvím. Na hydroizolaci je dále kladena ochranná 

geotextílie, nopová folie a substrát. Tento technologický postup tuto část skladby 

neřeší. 

7.1.8. Kontrola těsnosti 

Zkouška jehlou spočívá v tažení kovového hrotu po spoji. Zkouškou je možno 

mechanicky ověřit spojitost a mechanickou pevnost provedeného spoje. 

Vnější kvalita spojů se posuzuje vizuálně. Kontrola se provádí po celé délce 

spojů, přičemž se posuzuje tvar a jednotnost průběhu svaru, rovinnost hrany přesahu 

s okolním povrchem fólie v místě svaru. 

7.2. Markýza 

Spádová vrstva markýzy je provedena z cementotřískových desek (Cetris). 

7.2.1. Separační vrstva 

Separační vrstva je tvořena geotextilií 300 g/m2. Tato vrstva má chránit fólii 

proti mechanickému poškození od nerovností nebo ostrých hran podkladu. 

Separační textilie se kladou volně. Doporučený přesah je 100 mm, minimálně 

50 mm. Touto textilií je třeba pokrýt celou plochu pod hydroizolací. 

7.2.2. Hydroizolace (mPVC) 

Práce s hydroizolačními fóliemi mPVC se doporučují provádět do +5 °C. 

Zkušený izolatér je však schopen pokládat tyto fólie i při nižších teplotách cca do -5 

°C. Jde především o zkušenost s nastavením správné teploty svařovacího přístroje. 

Spoj musí být v každém případě před započetím svařování suchý. 

Podklad nesmí mít hrubý povrch, je nutné odstranit ostré předměty, 

především kamínky. Podklad nesmí být mokrý. 

Hydroizolační fólii mPVC klademe na podklad pokrytý separační textilií. 

Minimální přesah hydroizolačních fólií je 80 mm. Fólie se kladou tak, aby horní vrstva 

byla světle šedá (v základním provedení, barevná v nadstandardním provedení) nebo 

měla na sobě potisk označující přesah a údaje o identifikaci výrobku. Všechny spoje 

se provádějí výhradně horkovzdušným svařovacím přístrojem. Fólie je nutné svařovat 

horkovzdušným svařovacím automatem nebo ručně. Asi za 15 minut svar vychladne. 
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Během svařování a chladnutí musí ležet fólie volně, nesmí být vystavena žádnému 

napětí, ani nesmí být zkoušen svar. Přesahy u volně ložených folií jsou předepsány 50 

mm, vlastní šířka svaru musí být minimálně 30 mm.  

Ukončovací prolily ze spojovacího plechu se montují po celém obvodu střechy, 

především na zhlaví atiky, všechny vodorovné hrany a po obvodu střešních prostupů. 

Tyto prvky mají polohu hydroizolačního systému trvale stabilizovat a chránit jej tak 

vůči vnějším vlivům. Kotví se k podkladu vruty. 

7.2.3. Stabilizace fólie 

Pro správné dlouhodobé plnění hydroizolační funkce je třeba střešní fólie 

stabilizovat vůči vnějším vlivům. Jde především o eliminaci sání větru. Folie je 

přitížena praným říčním kamenivem. Na hydroizolaci kladena ochranná geotextílie, 

na kterou je následně vrstveno prané říční kamenivo. Tento technologický postup 

tuto část skladby neřeší. 

7.2.4. Kontrola těsnosti 

Zkouška jehlou spočívá v tažení kovového hrotu po spoji. Zkouškou je možno 

mechanicky ověřit spojitost a mechanickou pevnost provedeného spoje. 

Vnější kvalita spojů se posuzuje vizuálně. Kontrola se provádí po celé délce 

spojů, přičemž se posuzuje tvar a jednotnost průběhu svaru, rovinnost hrany přesahu 

s okolním povrchem fólie v místě svaru. 
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8. Postupový diagram 
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K1 – kontrola připravenosti pracoviště, dokončené vnější opláštění atik a 

osazení prefabrikovaných předstěn na severní straně fasády. Dokončení spádové 

vrstvy markýzy. Kontrola čistoty pracoviště.  

K2 – kontrola zaschnutí penetrace před pokládkou asfaltových pásů  

K3 – kontrola, zda sváry první a druhé vrstvy asfaltových pásů nejsou nad 

sebou. Posunutí o polovinu šířky pásů. 

K4 – kontrola, zda vyskládání spádových klínů souhlasí s kladečským plánem 

spádových vrstev. 

K5 – provedení separační vrstvy po celé ploše, kontrola přesahů 

K6 – Kontrola šířky svarů 

9. Mechanizace 

 Věžový jeřáb – vertikální doprava materiálu 

10. Pracovní pomůcky 

• Horkovzdušný svařovací automat Leister – provádění strojního svařování PVC 

folií (dlouhé spoje) 

• Ruční svařovací přístroj Leister – provádění ručního svařování PVC folií 

(detaily) 

• PB hořák – svařování živičných materiálů 

• El.ruční vrtačka – vrtání děr pro kotvení OSB desky 

• Drobné nářadí – izolatérský nůž, nůžky, izolatérská jehla, váleček, metr 

11. Nasazení pracovních čet 

Všechny práce na izolačním souvrství ploché střechy budou provádět čtyři 

pracovníci. Tyto čtyři pracovníci utvoří dvě čety po dvou lidech. 
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12. Klimatická omezení 

 Při nanášení penetračního nátěru musí být teplota minimálně +5 °C. 

 Při provádění izolace z asfaltových pásů musí být teplota minimálně +5 °C. 

 Práce s hydroizolačními fóliemi mPVC se doporučují provádět do +5 °C, 

zkušený izolatér je schopen pokládat tyto fólie i při teplotách do -5 °C. 

 Při provádění všech prací je potřeba aby podklad byl suchý. Tedy je zakázáno 

provádět všechny práce za deště nebo při sněžení. 

13. BOZP 

13.1. Základní ustanovení 

Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 

seznámeni s tímto technologickým postupem. Na počátku prací proběhne 

bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na stavbě gabionových 

stěn. Všechny práce budou prováděné v souladu s platnými normami a vyhláškou 

Bezpečnost práce 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi) a to jak z technického hlediska, tak z hlediska pracovní bezpečnosti. 

Práce mohou provádět jen osoby řádně odborně zaškolené. 

Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde 

zejména o zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 21/2003 Sb., zákon č. 

183/ 2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. 

Pracovníci jsou seznámeni s provozem a používáním nářadí které je potřebné 

k dané práci na pracovišti. 

 Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky: 

• Ochranná přilba 

• Pracovní obuv s pevnou špičkou 

• Pracovní rukavice 

• Reflexní vesta 
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13.2. Plán rizik BOZP 
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14. Vliv na životní prostředí 

Při provádění izolačního souvrství ploché střechy je potřeba minimalizovat vliv 

činnosti na životní prostředí.  

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů 

a zákonných opatření: 

• Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 93/2016, o katalogu odpadů 

• Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

pozdějších předpisů 

 

14.1. Předpokládané skupiny odpadů 

Popis odpadu Kód Způsob využití a odstranění odpadu 

 Plastové obaly 15 01 02 Sběrny odpadu, recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Sběrny odpadu, recyklace 

Plasty 17 02 03 Sběrny odpadu, recyklace 

Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01 

17 03 02 Odstranění 

Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 

17 06 04 Sběrny odpadu, recyklace 

Směsný komunální odpad 20 03 01 Sběrny odpadu 
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14.2. Environmentální plán 

Činnost Environmentální 

aspekt 

Dopad na Opatření 

Provoz vozidel Hluk Životní prostředí, 

člověka 

Dobrý technický 

stav vozidla 

Provoz vozidel Únik paliv, olejů Podzemní vodu, 

půdu 

Dobrý technický 

stav vozidla 

Provoz vozidel Výfukové plyny Ovzduší Dobrý technický 

stav vozidla 

Provoz vozidel Prašnost Ovzduší Dobrý technický 

stav vozidla 
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