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1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 

1.1 Rozsah a stav staveniště 

Staveniště se nachází na parcelách 22/10 a 22/12 v katastrálním území Pec 

pod Sněžkou. S ohledem na stísněné podmínky území, je objekt navržen s cílem 

maximálního využití pozemku. 

Na jižní straně objekt doléhá za stavbu informačního centra. Oba objekty mají 

v místě styku navrženou jednopodlažní hmotu garáže, která oba objekty oddělí. 

Sklon terénu je velmi svažitý. Objekt je ze západní strany zahlouben pod 

úroveň terénu. Před zahájením prací je nutné skrýt ornici. 

1.2 Příjezdy a přístupy na staveniště 

Z jižní strany se bude nacházet hlavní vstup a vjezd na staveniště a 

buňkoviště. Tento vstup bude opatřen vrátnicí a bude sloužit jako vchod i jako vjezd 

pro vozidla. Rozměry vrátnice jsou 1980 x 1980 mm a výšky 2600 mm. Kvůli 

malému prostoru staveniště není možné otáčení vozidel na staveništi. Vjezd do 

staveniště je branou šířky 3 m. Výjezd ze staveniště bude v severní části, kde se 

nachází rozebíratelný plot. U vstupu, vjezdu a výjezdu na staveniště bude umístěna 

cedule „Zákaz vstupu na staveniště“. Dále bude u výjezdu umístěna oklepová rampa. 

Staveništní komunikace bude provedena ze štěrku, který bude zhutněn. Parkoviště 

pro hosty bude v okolí stavby na parkovišti. 

 

Obr. 1: Vrátnice 
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1.3 Oplocení 

Podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. bude na staveništi použito mobilní 

oplocení výšky minimálně 1,8 m a bude zakryto neprůhlednými plachtami. Mobilní 

oplocení bude zajištěno pomocí betonových patek. U hlavního vstupu bude branka 

pro pěší a pro vjezd vozidel bude brána s pojezdovými kolečky. 

 
  Obr. 2: Zakryté mobilní oplocení 

 
  Obr. 3: Betonová patka pod mobilní oplocení 
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1.4 Určení záborů mimo plochu staveniště 

V důsledku stísněných podmínek staveniště budou dočasné zábory mimo 

plochu pozemku. Po dohodě s majitelem parcely 13/5 v katastrálním území Pec pod 

Sněžkou budou dočasné zábory v prostoru asfaltového parkoviště. 

Viz. přílohy zařízení staveniště 23-26. 

2 Sítě technické infrastruktury 

Stávající podzemní sítě je nutno vytyčit před zahájením zemních prací. 

V navržené trase vodovodní přípojky, STL plynovodní přípojky a dešťové 

kanalizace dojde ke střetu se stávajícím podzemním vedením – Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. Proto je navržena přeložka sdělovacího místního kabelu. 

2.1 Dešťová kanalizace 

Dešťové vody z objektu hotelu Krokus - depandance budou svedeny do 

kanalizace čtyřmi dešťovými svody D1-D4 DN 100 přes lapače střešních a jedním 

střešním vtokem D5 DN 100. Dešťové vody z pravé strany objektu budou odváděny 

od dešťového svodu D1 dešťovou kanalizací DN 125 vedenou za objektem přes 

kanalizační šachtu DŠ1 hl. 1,5 m, do které bude napojen dešťový svod D2, dále bude 

dešťová kanalizace DN 150 vedena podél pravé strany objektu do kanalizační šachty 

DŠ2 hl. 1,5 m, do které bude napojen dešťový svod D3. Dešťová kanalizace DN 200 

vedená od kanalizační šachty DŠ2 bude napojena do stávající dešťové kanalizace 

vedené krajem asfaltového parkoviště. Napojení bude provedeno přes odbočku. Do 

kanalizační šachty DŠ2 bude proveden vývod pro napojení drenážních trubek DN 

150. 

Dešťové vody z přední strany objektu budou odváděny dešťovým svodem D4 

a dále dešťovou kanalizací DN 125, která bude napojena přímo do stávající dešťové 

kanalizace vedené krajem asfaltového parkoviště. Napojení bude provedeno přes 

odbočku. 

Dešťové vody z terasy nad garáží objektu budou odváděny dešťovým svodem 

D5 a dále dešťovou kanalizací DN 125 vedenou přes garáž objektu ven z objektu, 

odtud bude dešťová kanalizace DN 125-150 vedena ve zpevněné ploše přímo do 

stávající dešťové kanalizace vedené krajem asfaltového parkoviště. Napojení bude 
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provedeno přes stávající dešťovou šachtu na hranici pozemku investora v kraji 

asfaltového parkoviště. Do této navržené dešťové kanalizace vedené od dešťového 

svodu D5 bude napojeno odvodnění zpevněných ploch na pozemku investora pomocí 

odvodňovacího žlabu. Pro vyústění žlabu do dešťové kanalizace bude osazena 

odtoková vpusť. 

Potrubí dešťové kanalizace bude provedeno z PVC DN 125 v celkové délce 

23,0 m, PVC DN 150 v celkové délce 13,0 m a PVC DN 200 v délce 2,0 m. 

2.2 Splašková kanalizační přípojka 

Odvedení splaškových vod z objektu Hotelu Krokus – depandance na p.č. 

22/10 a 22/12 je řešeno jedním kanalizačním svodem PVC DN 200 vyvedeným ven z 

objektu dopředu objektu (v pravé části objektu). Odtud bude vedena splašková 

kanalizační přípojka PVC DN 200 v asfaltovém povrchu parkoviště přímo do 

stávající splaškové kanalizace PVC 300 vedené podél pozemku investora v 

asfaltovém povrchu parkoviště, tato kanalizace je vedena do městské ČOV. Napojení 

na stávající kanalizaci bude provedeno přes stávající kanalizační šachtu Š hl. 1,25 m. 

Potrubí splaškové kanalizační přípojky bude provedeno z PVC-KG DN 200 

v délce 6,0 m. 

2.3 Vodovodní přípojka 

Pro objekt Hotelu Krokus – depandance na parcelách č. 22/10 a 22/12 bude 

provedena vodovodní přípojka PE 63 napojená na stávající vodovodní řad PVC 225 

vedený podél pozemku investora v asfaltovém povrchu parkoviště. Vodovodní 

přípojka bude vedena v asfaltovém povrchu parkoviště v souběhu s navrženou STL 

plynovodní přípojkou přímo do projektovaného objektu do levé části objektu do 1.PP 

a bude přivedena přes vstup na schodiště 1.0.02 do místnosti 1.0.03 – lyže a kola, 

kde bude na potrubí umístěn hlavní uzávěr vody a vodoměr obchodního měření 

včetně potřebných armatur. 

Napojení vodovodní přípojky na stávající vodovodní řad bude provedeno 

navrtávacím pasem a šoupátkem pro domovní přípojky se zemní teleskopickou 

soupravou. 

Polyetylénové potrubí bude uloženo v zhutněném 10 cm pískovém loži a 

zasypáno 30 cm pískem, 20 cm vrstvou tříděného materiálu a vrstvou netříděného 
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materiálu z vytěžené zeminy tř. 1-2 pod asfaltovým povrchem parkoviště a pod 

zpevněnými plochami na pozemku investora bude zhutněno po vrstvách. Min. 200 

mm nad vrchol trubky uložit výstražnou fólii bílé barvy. Šířka rýhy je 600 mm (při 

použití pažení 700 mm) – částečně bude proveden společný výkop se STL 

plynovodní přípojkou. 

2.4 Plynovodní přípojka 

Pro objekt hotelu Krokus - depandance bude provedena STL plynovodní 

přípojka PE DN 32 napojená na stávající STL plynovod ocel DN 150 vedený podél 

pozemku investora v asfaltovém povrchu parkoviště. Napojení navrhované STL 

plynovodní přípojky na stávající ocelový plynovod DN 150 bude provedeno 

ocelovou navrtávkou DN 150/ DN 25. 

STL plynovodní přípojka PE 32/3,0 v délce 12,0 m pro objekt hotelu Krokus 

- depandance bude vedena přes asfaltové parkoviště v souběhu s navrženou 

vodovodní přípojkou přímo k objektu, kde bude v uzavíratelném výklenku o 

rozměrech 600x600x300 mm s větracími otvory umístěném v obvodové zdi objektu 

min. 0,5 m nad terénem ukončena hlavním uzávěrem plynu DN 25. Výklenek bude 

přístupný z veřejného prostranství. 

2.5 Přípojka elektro 

Napojení objektu na distribuční síť dodavatele elektrické energie bude 

provedeno z nového kabelového vedení, které bylo realizováno pro danou stavbu. 

Z nové přípojkové skříně se napojí elektroměrový rozvaděč, na chodbě v 1.NP 

objektu. 

3 Napojení staveniště na zdroje 

3.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 

Elektrická energie bude odebíraná ze stávající přípojkové skříně elektro. 

Staveništní rozvaděče jsou napojeny na rozvaděč NN ve stávající přípojkové skříni. 

Kabely pro rozvod elektrické energie v rámci zařízení staveniště budou vedeny po 

plotu, v plastových chráničkách a přivedeny až k rozvaděčům. Pokud kabel povede 

přes staveništní komunikaci, tak bude chráněn kabelovým přejezdem. 
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Staveniště je osvětleno hlavními světly, které jsou umístěny u vrátnice, u 

staveništních buněk, u skladu materiálu a u jeřábu respektive výtahu. 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 

Při výpočtu spotřeby elektrické energie zjišťujeme spotřeby provozních 

spotřebičů (elektromotory), venkovního osvětlení a vnitřních spotřebičů. 

Na staveništi rozvádíme proud o nízkém napětí 380/220 V. Potřebný výkon 

se stanoví pro období maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v kilowattech (kW), 

výkon transformátorů v kilovoltampérech (kVA). Celkový elektrický výkon pro 

výstavbu vypočteme podle vzorce [4]: 

S = (K/cos )*(1  * P1 + 2* P2 +  3 * P3) 

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos  průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 

P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 

 

Tab. 1: Příkon elektrických spotřebičů 

Příkon elektromotorů P1 

   
Zařízení P [kW] počet [ks] Pcelk [kW] 

Jeřáb Liebherr Turmdrehkran 

110 EC-B 6 38 1 38 

Ponorný vibrátor 2 1 2 

Stavební míchačka 1,6 1 1,6 

P1 příkon     41,6 

    Příkon vnějšího osvětlení P2 

   
Zařízení P [kW] počet [ks] Pcelk [kW] 

Venkovní osvětlení 1 2 2 

P2 příkon     2 
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Příkon vnitřního osvětlení a topidel P3 

  
Zařízení P [kW] počet [ks] Pcelk [kW] 

Vnitřní osvětlení objektu 0,5 4 2 

Šatna, kanceláře 0,036 1 0,036 

Hygienické zařízení 0,036 1 0,036 

Uzamykatelný sklad 0,036 2 0,072 

P3 příkon     2,144 

 

S = (1,1/0,7)*(0,7*41,6 + 1*2 +  0,8*2,144) 

S = 51,60 kVA 

Návrh transformátoru 

Na stavbu je nutné dodat transformátor o minimálním výkonu 52 kVA.  

3.2 Zásobování staveniště vodou 

Staveniště je napojeno na pitnou vodu pomocí vodovodní přípojky. Na tuto 

přípojku se napojí buňky a další místa s potřebným odběrem. V místech křížení se 

staveništní komunikací se hadice ochrání kabelovým přejezdem.  

Pro určení spotřeby vody uděláme součet měrných spotřeb vody, které 

připadají na práce prováděné v období maximálního výkonu. Pro určení spotřeby 

vody pro sociální zařízení vycházíme z grafu potřeby pracovníků na staveništi 

v období maximálního výkonu podle vzorce: 

Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600) 

Qn  vteřinová spotřeba vody l/s 

Pn  spotřeba vody v l na směnu  

Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) – 8h 

 

 Tab. 2: Koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby 
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Tab. 3: Potřeba pitné vody 

Voda pro stavební účely 

    

Potřeba vody pro: MJ Množství 
Norma 

spotřeby [l] 

Potřebné 

množství vody [l] 

Ošetřování bet. kcí m3 51,1 200 10220 

Výroba malty m3 70,0 200 14000 

Mezisoučet       24220 

     Voda pro hygienické a sociální účely 

   

Potřeba vody pro: MJ Množství 
Norma 

spotřeby [l] 

Potřebné 

množství vody [l] 

Hygienické účely pracovník 28 30 840 

Mezisoučet       840 

     Voda pro technologické účely 

    

Potřeba vody pro: MJ Množství 
Norma 

spotřeby [l] 

Potřebné 

množství vody [l] 

Mytí vozidel vozidlo 1 1000 1000 

Mezisoučet       1000 

Qn= (24 200*1,60+840*2,70+1 000*1,25 )/(8*3600) = 1,47 l/s 

Staveništní přípojka musí pokrýt tento průtok vody Qn. 

Zásobování požární vodou 

Na stavbě jsou umístěny hydranty s vydatností 3,3 l/s. Podle vzorce 

vypočítáme celkové množství požární vody: 

Q = V*N 

Q celkové množství požární vody l/s 

V potřeba požární vody l/s 

N koeficient  

Tab. 4: Potřeba požární vody 

 

Q = 6,7*1,5 = 10,05 l/s. 
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4 Navržení zařízení staveniště pro pracovníky 

Šatní prostor na jednoho dělníka činí 1,25 m². Buňky jsou navrhovány na 4 

různé etapy. Nejvíce prostoru na buňky bude mít 3. etapa výstavby. Největší 

dosažený počet lidí na stavbě je 28. Z toho plyne, že minimální šatní plocha pro 

dělníky je 35 m². Na staveništi jsou použity šatní buňky. Půdorysný prostor jedné 

buňky je 15 m². Celkem jsou navrhnuty 3 šatní buňky o celkovém půdorysném 

rozměru 45 m². 

 

Obr. 4: Stavební buňka TOI TOI 

Na stavbě jsou umístěny mobilní toalety. V jedné buňce je umístěna jedna 

toaleta a jedna mušle. Půdorysné rozměry buňky jsou 120x120 cm. Pro stavby do 50 

mužů je nutné mít na staveništi minimálně 2 sedadla a 2 mušle. Pro deset žen je 

nutné mít 1 sedadlo. Na staveništi jsou zbudovány celkem 2 mobilní toalety. 

 

Obr. 5: Mobilní WC TOI TOI 
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Tab. 5: Dimenzování záchodů 

 

1. Etapa – ZS pro zemní práce 

Počet pracovníků – 8 

Minimální plocha na šatny = 8*1,25 = 10 m² 

Plocha jedné buňky = 15 m² 

Minimální počet buněk pro šatny = 15*1 = 15 > 10 m² 

Minimální počet sedadel a mušlí do 10 mužů – 1 sedadlo a 1 mušle 

Navržena 1 buňka o ploše 15 m² a 1 mobilní WC 1,2x1,2 m. 

 

2. Etapa – ZS pro hrubou vrchní stavbu a zastřešení 

Počet pracovníků – 15 

Minimální plocha na šatny = 15*1,25 = 18,75 m² 

Plocha jedné buňky = 15 m² 

Minimální počet buněk pro šatny = 15*2 = 30 > 18,75 m² 

Minimální počet sedadel a mušlí do 50 mužů – 2 sedadla a 2 mušle 

Navrženy 2 buňky o ploše 15 m² a 2 mobilní WC 1,2x1,2 m. 

 

3. Etapa – ZS pro hrubé vnitřní a dokončovací práce 

 Počet pracovníků – 28 

Minimální plocha na šatny = 28*1,25 = 35 m² 

Plocha jedné buňky = 15 m² 

Minimální počet buněk pro šatny = 15*3 = 45 > 35 m² 

Minimální počet sedadel a mušlí do 50 mužů – 2 sedadla a 2 mušle 

Navrženy 2 buňky o ploše 15 m² a 2 mobilní WC 1,2x1,2 m. 

Stavbyvedoucí vyhradí prostor uvnitř objektu. 

 

4. Etapa – ZS pro čisté terénní úpravy 

Počet pracovníků – 10 

V této fázi stavby, už nebudou stavební buňky na staveništi. 

Stavbyvedoucí vyhradí prostor uvnitř budovy. 
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5 Sklady a skládky 

5.1 Zemina 

Z důvodu stísněných podmínek území bude sejmutá ornice odvezena a 

uložena na mezideponii na jiném pozemku investora. Vytěžená zemina bude uložena 

na řízenou skládku (viz. kapitola „4.4 Rozbor dopravních procesů“ v bakalářské 

práci). 

5.2 Uzamykatelný sklad 

V jižní části staveniště se bude nacházet uzamykatelný sklad nářadí. Rozměry 

tohoto skladu jsou: šířka: 2750 mm 

   délka: 2800 mm 

   výška: 2600 mm 

Viz. přílohy zařízení staveniště 23-26 

5.3 Skladování materiálů 

S ohledem na stísněné podmínky území staveniště bude stavba zásobována po 

částech. 

Pro skladování výztuže je vyhrazen prostor ve východní části staveniště (viz. 

přílohy zařízení staveniště 23-26) a dále je možno výztuž skladovat v prostoru 

objektu nebo na terase. 

Veškeré stavební materiály budou skladovány uvnitř objektu. Při 

uskladňování materiálu na stavbě ověřte únosnost stropů či podkladu. 
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5.4 Stavební odpad 

Na staveništi bude umístěn stavební kontejner (viz. přílohy zařízení staveniště 

23-26). Odpad bude tříděn a pravidelně vyvážen. 

 

Obr. 6: Kontejner na stavební odpad 

5.5 Sklad bednění 

Množství bednění je určeno podle velikosti záběru. Betonáž je zajišťována 

mobilním čerpadlem, ke kterému budou přijíždět autodomíchávače. Na betonáž je 

vyčleněno 6 pracovníků. Jako bednění je použit bednící systém od firmy PERI. 

Rozměry jednoho dílce jsou 1x2,8x0,05 m. Bednění bude uloženo na sebe ve dvou 

sloupcích. Mezi sloupci je manipulační prostor 0,75 m. Bednění je možno skladovat 

v prostoru objektu nebo na terase. 
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Obr. 7: Sklad bednění 

6 BOZP 

Před zahájením stavebních prací musí být všichni zaměstnanci prokazatelně 

seznámeni s problematikou stavby a příslušnými technologickými předpisy a 

pracovními postupy. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy 

BOZP ve znění platné vyhlášky 601/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.  

Všichni pracovníci musí při výkonu své pracovní činnosti bezpodmínečně 

používat všechny předepsané pracovní a ochranné pomůcky. Jedná se především o 

pracovní přilby, ochranné rukavice, pevnou pracovní obuv, v mokrém prostředí 

gumové holínky, chrániče sluchu a ochranný pracovní oděv. 

Při provádění kompletačních prací je nutné dále dodržovat předpisy požární 

ochrany (pohonné hmoty a ostatní hořlaviny používané při stavební činnosti). 

 


