
Technická zpráva k zařízení staveniště 
 
 

Stavba:  
Obytná soubor Na Vackově – zóna B 
Místo stavby: Praha 3 Žižkov, roh ulic Na Vackově a Olgy Havlové 
Parcelní číslo: 3541/1373 
 
Hlavní stavební objekt je bytový dům o 5 nadzemních podlaží a jedním podzemním 
podlažím. Ve všech nadzemních podlažích se nacházejí byty (Celkem 63), 
v podzemním podlaží se nachází garážová stání, sklepní kóje a technické místnosti. 
Konstrukčně se jedná o železobetonový stěnový monolit s plochou střechou. 
 
Mimo hlavního objektu budou postaveny tyto vedlejší objekty:  

• SO 02 - Kanalizační přípojka 

• SO 03 - Vodovodní přípojka 

• SO 04 - Přípojky NN 

• SO 05 - Horkovodní přípojka 

• SO 06 - Přeložka kanalizace 

• SO 07 - Dešťová kanalizace 

• SO 08 - Příjezdová komunikace 

• SO 09 - HTÚ 

• SO 10 - Sadové a terénní úpravy 

• SO 11 - Stání pro kontejnery na KO 
 

Objednatel: Na Vackově s.r.o. 
 

Zhotovitel: KH Design s.r.o. 
 
 
 

1. Staveniště 
 

1.1 Rozsah a stav staveniště 

Současný stav 
Plocha budoucího staveniště je v současné době prázdná. Dříve se zde nacházela zástavba, 
která však již byla demolována (demolice není součást tohoto projektu).  

 

Geologické poměry 
Celá plocha staveniště je pokryta vrstvou navážky. Tato vrstva má na většině plochy 
mocnost cca 30cm, pouze v jihozápadním rohu budoucího hlavního objektu dosahuje 
mocnosti až 3m. Pod navážkou se nachází zeminy třídy těžitelnosti 2 až 3.  
Úroveň spodní vody je pod úrovní základové spáry. 
 

Objekty zařízení staveniště 
Stavební buňky – sociální zařízení, kanceláře, šatny, uzamykatelné sklady, vrátnice 
 
Věžový jeřáb LIEBHERR 280 EC-H Litronic – 2x 
Stavební výtah Multilift M 503 – 3x 
 



Zpevněné plochy – odstavení stavebních strojů, venkovní skládka materiálu, parkoviště 
osobních automobilů 
Vnitrostaveništní komunikace  
 
Neprůhledné oplocení 
Osvětlení 
 

1.2 Doprava 
Dopravní tepnu oblasti tvoří ulice Malešická. Z této ulice se na staveniště bude jezdit 2 
cestami: 
 

1) Během výstavby přípojek a s ní spojených uzavírek komunikací bude doprava na 
staveniště směřovat z Malešické do ulice Olgy Havlové a dále do severního vjezdu 
na staveniště. Pro odjezd bude sloužit jižní výjezd ze staveniště a dále neoznačená 
zpevněná komunikace rovnoběžné s ulicí Olgy Havlové. Po této se vozidla dají 
západně a dále se napojí zpět na ulici Olgy Havlové. 
  

2) Po zbytek výstavby bude jak pro přístup, tak pro odjezd složit ulice Na Vackově. 
Přijíždět se bude z ulice Olgy Havlové (severní vjezd), odjíždět po zpevněné 
komunikaci jižně od staveniště (jižní výjezd).  
 

3) Výjimku z výše uvedených pravidel mají veškerá osobní vozidla – tyto budou vždy 
odjíždět stejnou cestou jako přijíždět (tedy severním vjezdem). Důvodem tohoto 
opatření je umístění oklepové rampy před jižním výjezdem ze staveniště. 
 

DIO: 

V době výstavby přípojek bude v ulici Olgy Havlové zřízen dočasný zábor. V tomto období 
bude ulice neprůjezdná – proto bude do ní budou umístěny dopravní značky „Slepá pozemní 
komunikace“, a to na křižovatky s ulicí Na Vackově a s ulicí Rixdorfská. 
 

2. Napojení staveniště na zdroje 
Vzhledem k harmonogramu výstavby (výstavba přípojek k sítím hned na počátku stavby) 
proběhne napojení staveniště na tyto přípojky dočasnými rozvody.  
Napojení na vodu a kanalizaci se nachází na severní straně staveniště, napojení na NN na 
straně východní. 

 
2.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 

 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
Při  
Věžový jeřáb (2x)   65 kW 
Stavební výtah (3x)   12,3 kW 
Míchačka kontinuální (omítka) 5,5 kW 
Omítací stroj (3x)    9 kW    
Svářecí agregát   15 kW 
Vnitřní osvětlení   3 kW 
Venkovní osvětlení   2 kW 
  

S = (K/cos )*(1  * P1 + 2* P2 +  3 * P3)  kVA    
S = (1,1/0,65) * (0,7*171,8 + 1*2 + 0,8*3) = 210,96 kVA 

   



Instalovaný výkon bude v budoucím objektu dle TZ 215kW, v síti je tedy dostatečná kapacita 
na tento odběr a není třeba jejích úprav.  
  

2.2 Zásobování staveniště vodou 

 

• Sociální potřeby: 3500 l/směna; Kn = 2,7 

• Provozní potřeby: 2500 l/směna; Kn = 1,6 
 

•  Qn = (Pn * Kn / 8 * 3600)      [l/s]  

•  Qn = ((3500 * 2,7 + 2500 * 1,6) / 12 * 3600) = 0,46  [l/s] 
 
Bude navržena přípojka DN25, jejíž kapacita Qa = 0,65 l/s. 

 

3. Řešení objektů zařízení staveniště 
 

3.1 Sociální zařízení staveniště 
Sociální zařízení staveniště je dimenzováno na špičku stavby. V této dob se bude na stavbě 
pohybovat cca 95 lidí, z toho 88 pracovníků. 
 

• Šatny – kontejner typu Kombi BK2/LK2 (6 x 2,5 m) 
o Požadovaný počet: (95*1,25) / 6*2,5 ≈ 8ks 
o Bude navrženo 8 šatnových kontejnerů 

 

• Sprchy, WC – kontejner typu SK1 (6 x 2,5 m; 2 sprchy, 3 umyvadla, 2x pisoár, 2x 
toaleta) 

o Požadovaný počet sprch: 95/20 ≈ 5ks 
o Požadovaný počet umyvadel: 95/15 ≈ 7ks 
o Požadovaný počet toalet a pisoárů: 5 + 5ks 
o Budou navrženy 3 sprchové kontejnery (6 sprchy, 9 umyvadel, 6 pisoárů, 6 

toalet) 
 

3.2 Kanceláře – kontejnery typu BK1 (6*2,5m) 
Na staveniště bude umístěno 8 kancelářských kontejnerů typu BK1. 
 

3.3 Zásobování materiály a jejich skladování 
Betonová směs bude na staveniště dopravována autodomíchávači, z nichž bude rovnou 
ukládána. Výztuž bude částečně předzásobena, a to již ohýbaná a bude skladována na 
místě k tomu určenému (viz Situace ZS). Omítková směs bude na staveniště dopravena 
suchá a bude uskladněna v silu. Ostatní materiál, který nebude možné využit ihned, bude 
uskladněn v uzamykatelném skladu či na odstavné ploše. 
 

3.4 Požadavky na zvedací mechanismy 
Nejtěžším břemenem jeřábů budou dílce prefabrikované výtahové šachty (6t). Vyložení 
tohoto břemene je 35 metrů. Na základě tohoto navrhuji jeřáby LIEBHERR 280 EC-H 
Litronic, které požadavky splňují. 
 
Zdoj: http://www.kranimex.cz/tabulky/tab3.jpg 
 

3.5 Ostatní zařízení staveniště 
Staveniště bude oploceno plným plotem. Rovněž bude na staveništi zřízeno vnitroareálové 
osvětlení, a to zavěšením světel na věže jeřábů a na 4 pronajaté osvětlovací stožáry. 
Dále budou na staveniště umístěno 8 stavebních kontejnerů typu TOITOI Kombi BK2/LK2 (6 
x 2,5 m), které budou sloužit jako uzamykatelné sklady.  
U severního vjezdu bude osazena kontejnerová vrátnice (2 x 2 m).  



4. Bezpečnost práce 
Bezpečnost bude zajištěna na základě dodržování zákona č. 309/2005 Sb. a nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. Všichni pracovníci na stavbě musí být náležitě proškoleni, 

vybaveni ochrannou přilbou a mít pracovní oděv a ochranné pomůcky příslušné jejich 

činnosti. Před zahájením zemních prací bude staveniště ohrazeno a bude zamezeno vstupu 

nepovolaným osobám. Bude provedeno vytyčení tras technické infrastruktury v prostoru 

staveniště. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od okraje výkopu a 

musí být zajištěny, aby nemohlo dojít k pádu osob nebo sesutí. Pro osoby pracující ve 

výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých 

ramp. Při betonáži bude zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo 

do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí, lešením se zábradlím. Bednění musí být 

v každém stádiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při použití 

navrženého systémového bednění se bude postupovat v souladu s průvodní dokumentací 

výrobce. Před betonáží se provede kontrola bednění, případné závady musí být odstraněny. 

Při odbedňování musí být dodrženy odbedňovací lhůty. Součásti bednění se bezprostředně 

po odbednění budou ukládat na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a 

nepřetěžovaly konstrukci. Prostory, stroje, přípravy a jiná zařízení pro výrobu armatury 

budou uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 

ukládáním. Bezpečnost práce při vlastním zdění je závislá již na přípravě pracoviště. Při 

navážení materiálu nutno počítat s volným prostorem mezi skládkou a budoucí zdí, který by 

měl být minimálně 60 cm. Dále je nutno počítat s dopravou materiálu a s lešením, protože 

zdění lze provádět bez lešení pouze do výšky maximálně 150 cm. Při zdění musí pracovníci 

používat osobní ochranné pracovní prostředky (kde hrozí odstříknutí vápenné malty nebo 

mléka používat ochranu očí, kde hrozí nebezpečí pádu materiálu používat ochrannou přilbu). 

Při použití chemických přísad do malt musí být dodržena opatření stanovená výrobcem. Při 

zakončování, křížení a při zdění pilířů, rohů apod. musí být vrstvy zdících materiálů 

převázány, příčky musí být do zdiva zakotveny 

 

 

5. Vliv stavby na životní prostředí 
Na stavbě budou použity dopravní prostředky a stavební stroje produkující škodliviny v 
množství, které odpovídá platným vyhláškám a předpisům. Motory mobilní techniky se budou 
udržovat v optimálním pracovním režimu a nebudou zbytečně zvyšovat otáčky, aby 
nedocházelo k nedokonalému spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových 
plynech. Manipulace s chemickými a toxickými látkami bude probíhat jen na označeném 
místě, kde bude zabráněno průsaku a kontaminaci půdy nebo znehodnocení vegetace. Před 
výjezdem ze staveniště budou všechna vozidla řádně mechanicky očištěna. Výjezd ze 
stavby bude pod stálou kontrolou a případné znečištění komunikace bude odstraněno. 
Odpady na staveništi se budou dělit na komunální a stavební. Při výstavbě nutno dodržet 
veškeré předpisy týkající se ochrany životního prostředí-ochrana zeleně, ovzduší, opatření 
proti hluku, znečišťování komunikací, podzemních a povrchových vod. 
 



6. Náklady na zařízení a provoz staveniště 

Cena/jednotka Množství Jednotka
Jednorázové 

poplatky
Celkem

Věžový jeřáb - 2x 3250 276 den 35000 1864000

Výtah - 3x 420 273 den 7400 366180

Stavební buňka Kombi 

BK2/LK2 - 16x 4000 15,6 měsíc 1500 1022400

Stavební buňka SK1 - 3x 9000 15,6 měsíc 1500 425700

Stavební buňka BK1 - 8x 4000 15,6 měsíc 1500 511200

Vrátnice 3500 15,6 měsíc 1500 56100

Oplocení 4,00 140530 bm*den 29900 592020

Osvětlovací stožáry 455 1880 ks*den 855400

Zpevněné plochy (štěrk) 530 1800 m2 954000

Zábor veřejného 

prostranství 10 648 m2*den 100 6580
Energie + odpad 23000 15,6 měsíc 358800

 

 

7. Porovnání nákladů na staveniště určené procentní sazbou a výpočtem 
 

NUS
Jeřáb + výtah

Celkem:

Zisk

8 666 437,81 Kč         7 012 380,00 Kč        

1 654 057,81 Kč        

Náklady - rozpočet Náklady - výpočet

7 602 923,45          

1 063 514,36 Kč         

 
 
Rozdíl mezi náklady určenými procentní sazbou a náklady vypočtenými činí 1.660.637,81Kč. 
Tento rozdíl se stává ziskem. 


