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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ZASTAVITELNOST ÚZEMÍ V OBLASTI PRAHY 5 - PREFA 
• Stavba: Zastavitelnost území v oblasti Prahy 5 - PREFA 

• Stupeň: Technická pomoc TP 

• Umístění stavby: Praha 5 Smíchov 

• Katastrální území: Smíchov 

• Zhotovitel : METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2 

• Objednatel: Hlaváček & Partner, s.r.o., Archeologick8 2256/1, Praha 5 

• Smlouva o dílo: 6851/MP 

• Zadání dokumentace: 
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• Technické posouzení p řemístění kiosku hlavního v ětrání metra III.B v úseku   
st.Radlická – st.Smíchovské nádraží, PREFA 58-PR, P S III.B – 95-25 

• Technické posouzení dopad ů zástavby území na gravita ční vodovodní p řivaděč 
vč. jímacích vrt ů - SO 3B-53-11/02 

• Zpracovatelé textové části 

Ing. Novák Miroslav 

1. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD Ů 
• Hlavní větrání v úseku st. Radlická – st. Smíchovské nádraží (PREFA) PS III.B-95-25 

z 04/1988, PP 

• Vlastní gravitační přivaděč – dokončovací práce SO 3B-53-11/02 z 06/1987, PP 

• Koordinační situace polyfunkčního areálu Smíchov – Hlaváček & Partner z 2016 

• ZTC-3, Jímací vrty přivaděče, posouzení možnost´í a stanovení podmínek pro případnou 
výstavbu administrativní budovy v prostoru jímacích vrtů vodního přiváděče pro ZTC3, Ing. 
Tomáš Tomášek, Ing. Martin Jakoubek, 06/2007 

• Městská část Praha 5, odbor dopravy a ochrany ŽP, Rozhodnutí k nakládání s podzemními 
vodami dle §8 vodního zákona spočívající v jejich odběru ze 7 vrtů na poz. č. parc. 668, 669 
v k.ú. Smíchov, Praha 5 ze dne 7.3.2007.  

• EKOSYSTEM – Hydrogeologické posouzení vlivu založení projektového souboru staveb na 
odběr podzemní vody z vrtů pro ZTC-3 – Závěrečná zpráva 04/2016 

• EKOSYSTEM – Hydrogeologické posouzení vlivu založení projektového souboru staveb na 
odběr podzemní vody z vrtů pro ZTC-3 – Závěrečná zpráva doplněk č.1 08/2016 

• Odborné vyjádření znalce k připravované výstavbě bytových domů a podzemních garáží u 
větracího objektu metra PREFA s ohleden na jímací vrty vodního přivaděče pro ZTC3 – VHS 
Projekt, Ing. martin Jakoubek 4.6.2016 

• Geodetický předávací protokol z 30.10.1990 – zaměření jímacích vrtů gravitačního přivaděče 
na povrchu 

• Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského metra - směrnice DP 22-
2012-01 

• Pražská vodohospodářská společnost a.s. Praha 1, Ing. Monika Matúšková – požadavky na 
respektování ochranného pásma inženýrských sítí podle zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, email ze dne 5.10.2016 

2. TECHNICKÝ POPIS 

2.1 Technické posouzení p řemíst ění kiosku hlavního v ětrání metra III.B 
v úseku   st.Radlická – st.Smíchovské nádraží, PREF A 58-PR,           
PS III.B – 95-25 

Strojovna hlavního větrání PREFA 58 PR je umístěna v podzemním hloubeném objektu a obsahuje 
2ks axiálních ventilátorů APE 1800, el. m. 55kW. Ventilátory jsou reverzní a pracují v hlavním směru 
na odvod vzduchu z tunelů metra a odstavných kolejí st. Smíchovské nádraží. Celkový výkon je 2 ks 
ventilátorů v paralelním chodu je 93 m3/s. Stávající větrací kiosek je v prostoru uvažované zástavby a 
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je nutné jej přemístit. Nově navržený podzemní kanál o rozměrech 6x3,5m = 21 m2 , výdechový otvor 
pro žaluzie 6x5m = 30 m2 bude opatřen větrací žaluzií tak, aby volná průtočná plocha neklesla pod  
23 m2. Spodní hrana větrací žaluzie musí mít min. výšku nad terénem 2m a nadmořská výška spodní 
hrany musí být min. na úrovni koty 192,80m (BALT) z důvodu protipovodňové ochrany. Podle 
směrnice DP 22-2012-01 musí být do kiosku vstupní dveře 88/197cm, dále žebřík jeden s ochranným 
košem a jeden bez ochranného koše, sluchovod DN 80 mm. U větracího kiosku musí být zřízena 
příjezdová komunikace a nástupní plocha a do vzdálenosti 50m od kiosku 2 vnější požární hydranty. 
Kiosek současně musí být zabezpečen systémem EZS. Vzdálenost větracích žaluzií od komunikace 
(Strakonická) musí být min. 15m a vzdálenost od požárně nebezpečných objektů, navrhovaná 
zástavba budov, musí být min. 20m.  

2.2  Technické posouzení dopad ů zástavby území na gravita ční vodovodní 
přivaděč vč. jímacích vrt ů - SO 3B-53-11/02 

V uvažovaném území Prefa č. parc. 668, 669 v k.ú. Smíchov, Praha 5 je celkem 10 jímacích vrtů, 
z toho jedna šachta (JV6). Vrty JV1,2,3,4,5,6,7,8,10 jsou funkční a zapojené do systému jímání, do 
štoly vodovodního přivaděče a byly nalezeny jak na povrchu, tak při průzkumu potápěči přímo ve 
štole. Vrt JV9 byl nalezen na povrchu, ale není zapojen do systému a ani není zaústěn do štoly. Dále 
byl na povrchu nalezen vrt na sousedním pozemku jižně od JV1 a šachta severně od JV7. Oba vrt a 
šachta nejsou připojeny do systému jímání podzemní vody, nejsou zaústěny do štoly. Uvedené 
nefunkční vrty jsou pravděpodobně pozůstatek vzniklý v průběhu výstavby.  

Poloha zaměřených 10 vrtů firmou HLAVÁČEK&PARTNER se liší od podkladů stavebního řešení 
z 06/1987, kde je rovněž vyznačené ochranné pásmo 1. Stupně = jímací pásmo, které je 
nezastavitelné. Ochranné pásmo 2. Stupně = ochranné jímací pásmo, které slouží k zabránění 
změny režimu proudění podzemních vod v okolí jímacích vrtů. Ochranná pásma vodního zdroje 
nejsou, kromě uvedené stavební dokumentace, vyznačena. Bude nutné provést jejich nové 
vyznačení na základě zaměření skutečného stavu jímacích vrtů a štoly gravitačního vodovodního 
přivaděče.  

Základová spára podzemních garáží polyfunkčního areálu Smíchov zasahuje do podzemí do úrovně 
kota 188,25 m, 4,8 – 5 m pod úrovní stávajícího terénu. Při hloubení stavební jámy dojde k oslabení 
vrstvy nadložního izolátoru a je nutné posoudit tlakové účinky s ohledem na nebezpečí prolomení 
izolátoru. Po dobu výstavby stavební jámy je nutné v nejrizikovějších místech monitorovat vztlak vody 
a v případě dosažení kritických hodnot kdy by hrozilo nekontrolované prolomení dna jámy nutno 
přijmout vhodná opatření, např. snižování hladiny podzemní vody. 

Nadzemní stavby budou mít nosné prvky ze želbet. skeletu, který bude založen na podzemních 
vrtaných pilotách. Podzemní piloty významně nenaruší systém podzemních vod, nutno zabránit 
možnosti znečištění podzemních vod při výstavbě pilot.  

3. ZÁVĚR 

3.1 přemíst ění kiosku hlavního v ětrání metra  
Uvažované přemístění kiosku hlavního větrání metra III.B PREFA vyhovuje požadavkům hlavního 
větrání za předpokladu dodržení uvedených připomínek. 

3.2 posouzení dopad ů zástavby území na gravita ční vodovodní p řivaděč 
vč. jímacích vrt ů 

Polyfunkční areál Smíchov nutno přizpůsobit požadavkům na zachování významného vodního zdroje 
pro potřeby metra ZTC3. Týká se to zejména výstavby podzemních garáží, které nesmí nebezpečně 
narušit vrstvu nadložního izolátoru a zasáhnout do kvartérního kolektoru (zvodněné vrstvy).  
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Nutno zajistit nové zaměření skutečného stavu jímacích vrtů a gravitačního přivaděče jako podklad 
pro určení nového ochranného pásma vodního zdroje 1. stupně = jímací pásmo a 2. Stupně = 
ochranné pásmo podle vyhlášky MŽP 137/1999 kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a 
zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Na základě stanovení ochranných 
pásem upravit situaci polyfunkčního areálu Smíchov. Upravenou situaci nutno projednat s DP hl. 
města Prahy – Metro a Magistrátem hlavního města Prahy odb. krizového managementu. 

 

4. PŘILOHY 

4.1 Polyfunk ční areál Smíchov - situace NP 

4.2 Polyfunk ční areál Smíchov - situace PP 

4.3 Polyfunk ční areál Smíchov – ŘEZ 

4.4 Zaměření jímacích vrt ů – Geodetická dokument. č. 660/95 z 2.6.1995 

4.5 Situace jímacích vrt ů – Institut m ěstské informatiky 

4.6  Situace jímacích vrt ů – zaměření H&P, prohlídka potáp ěči – Metro, 
porovnání s IMI. 

4.7 Stavební povolení Metro Smíchov 29.1.1981 

4.8 Odborné vyjád ření znalce – Ing. Martin Jakoubek VHS Projekt 

4.9 Odborné vyjád ření k založení objektu polyfunk ční areál Smíchov – Ing. 
Jan Stěchovský C-ENG s.r.o. -20.9.2016 

4.10 Foto jímacích vrt ů na povrchu – JV1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
 

 

 

 

 



































































C-ENG s.r.o.
Spojařů 1255, 156 00 Praha 5 Pořadové číslo: 160920
tel. : 420 605 482361 Počet stran: 1/1
e-mail: c-eng@c-eng.cz Datum: 20.9.2016

K rukám: Ing. Richard Oginčuk
Funkce: Zástupce generálního projektanta

Firma: HLAVÁČEK & PARTNER, s.r.o. IČO : 48115380
Vokovická 685 DIČ : CZ48115380
160 00, Praha 6  

AKCE: POLYFUNKČNÍ AREÁL SMÍCHOV – BYTOVÁ ČÁST, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

S pozdravem

Ing. Jan Štěchovský

Na základě Vašeho požadavku zasíláme vyjádření ohledně založení objektu

 

Založení výše zmíněného objektu bude navrženo jako hlubinné v podobě velkoprůměrových pilot, 
jejichž délky a průměry se budou odvíjet od velikosti svislého zatížení z nadzemní stavby. 
Předpokládané průměry pilot budou 900,1200 a 1500mm a příp. sdružené piloty s převázkou. Piloty 
budou zakotveny min 500mm do skalního podloží, budou tedy i částečně opřené. Nad piloty bude 
provedena tuhá základová deska předběžné tl.500mm, nad piloty resp. pod sloupy bude deska příp. 
zesílena pomocí hlavic. Piloty nebudou se základovou deskou propojeny pomocí výztuže. 
Předpokládáme, že základová spára při provádění stavby bude nad hladinou podzemní vody, která 
se nachází dle IGP cca 5,85 pod úrovní terénu. Základová deska a celá spodní stavba bude ovšem 
navržena na Q2002, což odpovídá tlaku vodního sloupce v řádu cca 5m. Větrací objekt metra nebude 
prováděním stavby nijak dotčen, jelikož piloty budou umístěny po jeho obvodě v min světlé odstupové 
vzdálenosti 1m. Základová deska bude navržena tak, aby se nijak objekt metra nepřitížil, bude 
navržena jako stropní deska vynášena piloty. Piloty se budou provádět s největší pravděpodobností 
pod hladinou podzemní vody, z tohoto důvodu bude použita zatěsněná ocelová výpažnice a betonáž 
ode dna vrtu. Beton svojí větší objemovou hmotností spodní vodu vytlačí k povrchu. 

Kontakt:C-ENG s.r.o., Spojařů 1255, 156 00 Praha 5, tel.:+420 605 482361, e-mail: c-eng@c-eng.cz, www.c-eng.cz
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 5 - Lidická, Č.ú.: 215152992/0300

mailto:c-eng@c-eng.cz
mailto:c-eng@c-eng.cz
http://www.c-eng.cz


 

METROP ROJEKT Praha a . s .  
I .  P .  Pav lova 1786/2 ,  120 00  Praha 2 ,   IČ :  45271895  
Te l . :  +420 296 325 152,  +420 296 154 105,  Fax:  +420  296 325 153  
E-mai l :  in fo@met rop ro jek t . cz   URL:  www.met ropro jek t . cz  

 

JV1 



 

METROP ROJEKT Praha a . s .  
I .  P .  Pav lova 1786/2 ,  120 00  Praha 2 ,   IČ :  45271895  
Te l . :  +420 296 325 152,  +420 296 154 105,  Fax:  +420  296 325 153  
E-mai l :  in fo@met rop ro jek t . cz   URL:  www.met ropro jek t . cz  

 

 

JV2 



 

METROP ROJEKT Praha a . s .  
I .  P .  Pav lova 1786/2 ,  120 00  Praha 2 ,   IČ :  45271895  
Te l . :  +420 296 325 152,  +420 296 154 105,  Fax:  +420  296 325 153  
E-mai l :  in fo@met rop ro jek t . cz   URL:  www.met ropro jek t . cz  

 

JV3 



 

METROP ROJEKT Praha a . s .  
I .  P .  Pav lova 1786/2 ,  120 00  Praha 2 ,   IČ :  45271895  
Te l . :  +420 296 325 152,  +420 296 154 105,  Fax:  +420  296 325 153  
E-mai l :  in fo@met rop ro jek t . cz   URL:  www.met ropro jek t . cz  

 

JV4 



 

METROP ROJEKT Praha a . s .  
I .  P .  Pav lova 1786/2 ,  120 00  Praha 2 ,   IČ :  45271895  
Te l . :  +420 296 325 152,  +420 296 154 105,  Fax:  +420  296 325 153  
E-mai l :  in fo@met rop ro jek t . cz   URL:  www.met ropro jek t . cz  

 

JV5 



 

METROP ROJEKT Praha a . s .  
I .  P .  Pav lova 1786/2 ,  120 00  Praha 2 ,   IČ :  45271895  
Te l . :  +420 296 325 152,  +420 296 154 105,  Fax:  +420  296 325 153  
E-mai l :  in fo@met rop ro jek t . cz   URL:  www.met ropro jek t . cz  

 

JV7 



 

METROP ROJEKT Praha a . s .  
I .  P .  Pav lova 1786/2 ,  120 00  Praha 2 ,   IČ :  45271895  
Te l . :  +420 296 325 152,  +420 296 154 105,  Fax:  +420  296 325 153  
E-mai l :  in fo@met rop ro jek t . cz   URL:  www.met ropro jek t . cz  

 

JV8 



 

METROP ROJEKT Praha a . s .  
I .  P .  Pav lova 1786/2 ,  120 00  Praha 2 ,   IČ :  45271895  
Te l . :  +420 296 325 152,  +420 296 154 105,  Fax:  +420  296 325 153  
E-mai l :  in fo@met rop ro jek t . cz   URL:  www.met ropro jek t . cz  

 

JV10 


