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OBJEKT SO 02 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, SKRÝVKA ORNICE  
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
Identifikační údaje 
 
Místo stavby  : Praha 15, Hostivař, Sodomkova 2/1146. 
 
Investor stavby  : Národní knihovna České republiky  

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR 
Klementinum 190, 110 00 Praha 1 
IČ: 00023221 

 
   

Generální projektant :  
ATREA, s.r.o.      
Vlastislavova 11, 140 00  Praha 4    
tel.:261219565, fax:261222613, 
E-mail:atrea@atelier-atrea.cz 
IČ: 17047421   

 
architektonické řešení:   Ing.arch.Jan Janoušek  
HIP:    Ing. Jiří Grosz  
Koordinace, stavební řeš.  Ing. Lukáš Pechoušek 
Vypracoval:   Ing. Taras Roman 

 

Základní parametry stavby  

Skrývka ornice na ploše cca 6949 m2 v mocnosti cca 0,2m; odhadovaný objem skryté 
zeminy cca 1390 m3. 

Příprava území 

Příprava staveniště proběhne v několika fázích. V předstihu byla vykácena zeleň 
v ploše 1.a 2.etapy stavby. Náletová zeleň na plochách zařízení staveniště a deponie 
ornice nedosahuje limitních rozměrů kmenů a bude vykácena před zahájením prací na 
dotčených pozemcích.  

Před zahájením demolic několika současných objektů určených k likvidaci bude 
provedena skrývka ornice na pozemcích kde lze ornici opět pro stavbu využít. Jedná se o 
pozemky kolem skladové haly a garážové haly, všechny situované východně od současné 
budovy depozitáře. Jedná se o mírně svažitý terén se spádem k severní straně a 
rozdělený komunikacemi kolem objektů, které se budou demolovat. 

Do skrývky ornice nebyly začleněny pozemky před hlavním vchodem na jihu od 
budovy depozitáře. Podle geodetické situace se většinou jedná o plochy dříve využívané 
pro již zlikvidované skladové haly, kde jsou zbytky panelových ploch základů a podle 
zaměření většinou zámková dlažba zarostlá trávníkem. Předpokládá se, že takto 
znehodnocená ornice nebude mít kvalitu pro deponii na další využití pro čisté terénní 
úpravy. Skrývka zeminy se bude provádět při demontáži panelových a dlážděných ploch 
a tato zemina se může využít pro zpětné zásypy kolem objektů. 

Skrytá ornice bude uložena na deponii v JZ části areálu – viz. situace ZOV. 
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