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1. Zpevn né komunikace 

Na staveništi budou z ízeny zpevn né plochy pro pojezdy pracovních 

stroj . Navržený je áb má minimální polom r otá ení 11 m. Rampa pro 

vozidla zajížd jící do stavební jámy m že mít maximální sklon 17%. Oba tyto 

aspekty budou p i návrhu vnitrostaveništních komunikací zohledn ny. 

 

2. Sociální za ízení 

Dle grafu nasazení pracovník  bude nadimenzováno sociální za ízení 

pro vybrané technologické etapy výstavby. Budou osazeny r zné typy bun k 

od firmy Pegas Container. Jejich specifikace je v technických listech 

iložených k tomuto dokumentu. Šatny budou užívány i v dob  jídla, jsou 

dimenzovány na 1,75 m2/pracovník. Zárove  slouží i jako p íst ešky p ed 

nepohodou. Záchody budou ve vzdálenosti do 120 m od pracovišt . 

 

2.1 Zemní práce – 24 pracovník  

Bude zapot ebí plocha šaten min. 42 m2, 2 záchodová sedadla, 

2 záchodové mušle, 1 umývadlo, 1 sprcha. 

- 1x PC – 7 pro vedení stavby 

- 3x PC – 1 jako šatny pro d lníky (43,2 m2) 

- 2x PC – 8 se sociálním za ízením 

 

2.2 Hrubá vrchní stavba – 32 pracovník  

Bude zapot ebí plocha šaten min. 56 m2, 2 záchodová sedadla, 

2 záchodové mušle, 2 umývadla, 1 sprcha. 

- 1x PC – 7 pro vedení stavby 

- 4x PC – 1 jako šatny pro d lníky (57,6 m2) 

- 2x PC – 8 se sociálním za ízením 



 

2.3 Dokon ovací práce – 48 pracovník  

Bude zapot ebí plocha šaten min. 84 m2, 2 záchodová sedadla, 

2 záchodové mušle, 3 umývadla, 2 sprchy. 

- 1x PC – 7 pro vedení stavby 

- 6x PC – 1 jako šatny pro d lníky (86,4 m2) 

- 2x PC – 8 se sociálním za ízením 

 

3. Sklady a skládky 

Podkladem pro dimenzování sklad  a skládek je graf nasazení 

vybraného materiálu v ase. Byla zjišt na maximální pot eba každého 

z vybraných materiál  v ur itý den, podle níž byly jednotlivé sklady a skládky 

dimenzovány. Vybranými materiály jsou: ŽB prefabrikované sloupy, ŽB 

prefabrikované st nové panely, ŽB prefabrikované stropní panely, výztuž a 

bu ky. 

 

3.1 Skládka výztuže 

Nejv tší množství výztuže bude pot eba ve dnech armování 

základových desek. V tomto úseku bude denn  pot eba 12 t kari sítí.  

Hmotnost jednoho svazku (2x3 m): 1,62 t 

Po et svazk  celkem: 12/1,62 = 4,94   5 svazk  

Kusový materiál nepravidelných tvar  (nedoléhá v plné ploše) m že 

být skladován pouze do výšky 1 m. 

Plocha skládky: (2*3)*5 = 30 m2 

 

3.2 Skládka ŽB prefabrikovaných sloup  

Nejv tší množství pot ebných sloup  (0,3x0,3x4,25 m) v jeden den je 

i stavb  svislých konstrukcí 1.NP. Dodávka bude obsahovat 29 ks sloup . 



Kusový materiál pravidelných tvar  m že být skladován do výšky 1,8 

m. 

Po et sloup  uložených na sob : 1,8/0,3 = 6 

Po et hranic sloup  vedle sebe: 29/6 = 4,83  5 hranic  

Plocha skládky: (0,3*4,25)*5 = 6,375 m2 

 

3.3 Skládka ŽB prefabrikovaných st nových panel  

Nejv tší množství pot ebných panel  (max. rozm  3x3,15x0,3 m) 

v jeden den je p i stavb  svislých konstrukcí 1.NP na úseku I. Dodávka bude 

obsahovat 52 ks st nových panel . 

Kusový materiál pravidelných tvar  m že být skladován do výšky 1,8 

m. 

Po et panel  uložených na sob : 1,8/0,3 = 6 

Po et hranic panel  vedle sebe: 52/6 = 8,67  9 hranic 

Plocha skládky: (3*3,15)*9 = 85,05 m2 

 

3.4 Skládka ŽB prefabrikovaných stropních panel  

Nejv tší množství pot ebných stropních panel  (max. rozm  

1,2x7x0,25 m) v jeden den je p i stavb  vodorovných konstrukcí 1.NP na 

úseku I. Dodávka bude obsahovat 75 ks stropních panel . 

Kusový materiál pravidelných tvar  m že být skladován do výšky 1,8 

m. 

Po et panel  uložených na sob : 1,8/0,25 = 7,2  7 panel  

Po et hranic panel  vedle sebe: 75/7 = 10,71  11 hranic 

Plocha skládky: (1,2*7)*11 = 92,4 m2 

3.5 Skládka bun k 

Nejv tší množství pot ebných bun k (p drorysné rozm ry 3,6x7,4 m) 

v jeden den je p i hrubé vrchní stavb  na úseku II, 2. ásti úseku III a 2. ásti 



úseku IV. Dodávka bude obsahovat celkem 6 ks bun k. O ekává se 

okamžité osazení bun k po dodávce na stavbu. Vzhledem k velkým 

rozm m bun k bude dodávka rozd lena po 2 ks bun k rovnom rn  b hem 

dne. 

Navrhuji tedy skládku pro 2 ks bun k. Skládka se bude postupn  

esouvat podle postupu prací na objektech, viz výkres za ízení staveništ . 

Plocha skládky: (3,6*7,4)*2 = 53,28 m2 

 

3.6 Sklady 

Na staveništi budou osazeny 2 UNIMO bu ky (p drorysné rozm ry 

2,5x6m), které budou sloužit jako sklad materiálu a sklad ná adí. 

V posledních fázích výstavby m že jako sklad materiálu posloužit objekt 

samotný. Skladovací prostory se budou m nit podle pr hu výstavby. 



4. P ílohy 

 



 


