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8.1 Identifikační údaje 

Název: Základní a mateřská škola Magic Hill  

Místo stavby:  Ulice Na fialce, ulice Mánesova, Říčany u Prahy  

Investor: Na Fialce s.r.o, Želetavská 1447/5, Praha 4 – Michle, 140 00 

 

8.1.1. Popis objektu 

Jedná se o novostavbu základní a mateřské školy na pozemcích 

v katastrálním území Říčany u Prahy. Stávající pozemek se skládá ze čtyř 

parcel parc. č.  1259, 1260/1, 1260/2, 1260/3. Ze severovýchodu je pozemek 

ohraničen ulicí Na Fialce, z jihovýchodu ulicí Scheinerovou, z jihozápadu ulicí 

Mánesova a na severozápadě se nachází pozemek s novostavbou 

volnočasového centra Fialka. 

Okolní zástavba je různorodá. V ulici Mánesova jsou rodinné domy, 

v ulici Na Fialce stojí dva bytové domy a ulice Scheinerova je jen pro pěší. 

Příjezd na pozemek je dán z jednosměrných ulic Mánesova a Na Fialce.   

Stavební pozemek je obdélníkového tvaru. Jedná se o severovýchodní 

svah s výškovým rozdílem cca 7 m. Mateřská škola je navržena 

v severovýchodní polovině pozemku a základní škola v jihozápadní. Vyskytují 

se v rámci jednoho oplocení, odděleny jsou krátkým svahem. 

Na pozemek budou přivedeny inženýrské sítě, bude vybudována 

přípojka plynu, vody a elektra.  Bude realizována kanalizační jímka. Tyto 

přípojky budou využity pro staveništní odběr. Staveniště je dostatečně 

připojeno na místní komunikace. 

Objekt SO 01 umístěný na severu pozemku bude užíván jako mateřská 

škola. Objekt je jednopodlažní nepodsklepený s plochou střechou na objektu 

a pultovým zastřešením teras. Založení objektu je na pilotách, 

Objekt SO 02 na jihu pozemku jako základní škola s rozšířenou výukou 

jazyků. Objekt je třípodlažní částečně podsklepený. Patra jsou na sobě 

uskočená, střechy jsou ploché. Založení objektu je na pilotách, ŽB pasech 

šířky 500 mm a základové desce. 

 

8.2. Základní koncepce zařízení staveniště 

8.2.1. Rozsah a stav staveniště 

Stavební pozemek je tvořen ze čtyř parcel č. 1259, 1260/1, 1260/2, 

1260/3. Ze severovýchodu je pozemek ohraničen ulicí Na Fialce, z 

jihovýchodu ulicí Scheinerovou, z jihozápadu ulicí Mánesova a na 
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severozápadě se nachází pozemek s novostavbou volnočasového centra 

Fialka. 

Okolní zástavba je různorodá. V ulici Mánesova jsou rodinné domy, v 

ulici Na Fialce stojí dva bytové domy a ulice Scheinerova je jen pro pěší.  

Příjezd na pozemek je dán z jednosměrných ulic Mánesova a Na Fialce.   

Stavební pozemek je obdélníkového tvaru. Jedná se o severovýchodní 

svah s výškovým rozdílem cca 6 m. Mateřská škola je navržena v 

severovýchodní polovině pozemku a základní škola v jihozápadní. Vyskytují 

se v rámci jednoho oplocení, odděleny jsou krátkým svahem. 

V současné době je pozemek nevyužívaný, nachází se na něm studna 

a nad ní přízemní zděná stavba 3,5 x 4,5 m. Pozemek je oplocen. 

 

8.2.2. Rozmístění zařízení staveniště 

Zařízení staveniště se bude nacházet přímo na stavebním pozemku. 

Buňkoviště bude orientováno v severozápadní části pozemku kde bude i vjezd 

a vstup na staveniště s vrátnicí. Na staveništi budou zřízeny zpevněné plochy 

pro pojezdy pracovních strojů. Ve středu pozemku bude točna pro 

mechanizaci a kolem ní budou umístěny prostory pro skladování materiálu.  

Vedle stavebního pozemku na severozápadě bude zábor sousedního 

pozemku č. 1261/1 pro deponii ornice (602 m3) 

 

8.2.3. Oplocení 

Stavební pozemek je oplocen a oplocení bude zachováno, veškerá 

výstavba bude probíhat v oploceném areálu. Pouze ze severozápadní strany 

pozemku, kde bude provedeno napojení na dopravní infrastrukturu, je zřízeno 

mobilní oplocení o výšce 2 m. Vstup pro pěší bude opatřen uzamykatelnou 

vstupní brankou (viz výkres ZS) a vjezd pro dopravu bude široký 4 m a opatřen 

uzamykatelnou brankou. 

 
Obrázek 1: Mobilní oplocení TOI TOI  
Zdroj: TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.. Mobilní oplocení. www.toitoi.cz [online] © 2016 [cit. 
2018-05-03]. Dostupné z: https://www.toitoi.cz/28-detail-mobilni-oploceni-pruhledne-mobilni-
oploceni-vysky-2-metry 

http://www.toitoi.cz/
https://www.toitoi.cz/28-detail-mobilni-oploceni-pruhledne-mobilni-oploceni-vysky-2-metry
https://www.toitoi.cz/28-detail-mobilni-oploceni-pruhledne-mobilni-oploceni-vysky-2-metry
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8.2.4 Zpevněné plochy 

Během zemních prací, po sejmutí ornice, se zbudují zpevněné plochy 

pro provizorní komunikace po staveništi. Komunikace budou tvořeny štěrkem. 

Bunkoviště a skládky materiálů budou tvořeny betonovými panely. 

Investor zajistí, aby veřejné zpevněné plochy byli udržovány v čistotě 

během výstavby.  

8.3. Řešení zařízení staveniště 

8.3.1. Sociální zařízení 

Sociální zařízení je dimenzováno dle grafu nasazení pracovníků 

(navrhujeme na počet 44 pracovníků). Buňky jsou umístěny v severozápadní 

části stavebního pozemku a vrátnice u vjezdu na stavbu. Budou použity buňky 

od firmy Pegas Container: 

Dimenzování WC 

Do 50 pracovníků se navrhují min. 2 sedadla + 2 mušle. 

Na staveništi budou 4 sedadla. 

Dimenzování šaten 

Na jednoho pracovníka připadá 1,25 m2. 

Navrženy 3 buňky pro dělníky (plocha 51,9 m2). Při maximálním vytížení 

(44 pracovníků) je potřeba 55 m2. 

To znamená, že v technologické etapě dokončovacích prací bude 

potřeba o jednu buňku pro dělníky navíc, než je navrženo pro ostatní 

technologické etapy. 

Při ostatních etapách, maximálním vytížení (36 pracovníků) je potřeba 

45 m2. 

Dimenzování kanceláře 

Pro vedoucí pracovníky stavby, jestliže není zasedací místnost, tak je 

vyžadováno 20 m2 plochy buňky. 

Navržena 1 buňka (plocha 21,9 m2) 
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• 1x Vrátnice – 3000x2438x2820 mm  

 
Obrázek 2: Buňka typ 5/O  
Zdroj: PEGAS CONTAINER s.r.o.. Obytné kontejnery. www.pegascontainer.cz [online]. © 
2015 [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: 
http://www.pegascontainer.cz/images/PDFkeStazeni/PronajemKatalObytnSanit.pdf  

• 2x Buňka pro dělníky – 6058x2438x2820 mm 

• 1x Buňka pro dělníky – 7334x2990x2820 mm 

• 1x Buňka pro vedení – 7334x2990x2820 mm 

 
Obrázek 3: Buňka Typ 3/O  
Zdroj: PEGAS CONTAINER s.r.o.. Obytné kontejnery. www.pegascontainer.cz [online]. © 
2015 [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: 
http://www.pegascontainer.cz/images/PDFkeStazeni/PronajemKatalObytnSanit.pdf  

  

http://www.pegascontainer.cz/
http://www.pegascontainer.cz/images/PDFkeStazeni/PronajemKatalObytnSanit.pdf
http://www.pegascontainer.cz/
http://www.pegascontainer.cz/images/PDFkeStazeni/PronajemKatalObytnSanit.pdf
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8.3.2. Skládky a sklady 
 

Z průběhu celé výstavby bylo vycházeno ze špičkové spotřeby 

materiálů, na které pak sklady a skládky byly dimenzovány s min. zásobou na 

3 dny. 

8.3.2.1 Skládka zdícího materiálu 

Užitná plocha skladu (bez průchodů) zabíraná uloženým materiálem se 

určuje podle vzorce: 

Fo = Z*q 

Z plocha jedné palety v m2 

q počet palet ve špičce (předzásobení na 3 dny) 

Z = 1,18x1 = 1,18 m2 

q = 20 

Fo = 1,18*20 = 24 m2 => 12 m2 při složení dvou palet na sebe 

Minimální plocha skládky činí 12 m2. Podklad skládky budou tvořit 

betonové panely.  

Skutečný celkový rozměr skládek bude 60,5 m2 (SO 01 33 m2, SO 02 

27,5 m2)  

8.3.2.2. Skládka ŽB prefabrikovaných stropních panelů 

Největší množství potřebných stropních panelů (max. rozměrů 

1,19x0,25x6,9 m) v jeden den je 10 ks (30 ks předzásobení na 3 dny). 

Skladování do výšky 1,5 m dle výrobce. 

Hmotnost jednoho panelu: 2,44 t 

Počet panelů uložených na sobě: 1,5/0,25 = 6 ks 

Počet hranic panelů vedle sebe: 30/6 = 5 hranic 

Min. plocha skládky: 1,19*6,9*5 = 41 m2 

Skutečný celkový rozměr skládek bude 87,5 m2 (SO 01 42 m2, SO 02 

45,5 m2)  

8.3.2.3. Skládka výztuže 

Největší množství výztuže bude potřeba ve dnech armování 

podkladního betonu. V tomto úseku bude na tři dny potřeba 11 t kari sítí.  

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

Počet svazků: 11/1,62 = 7 svazků 

Plocha skládky: 7*2*3 = 42 m2 
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Skutečný rozměr skládky bude 88 m2  

8.4. Přípojky zařízení staveniště 

8.4.1. Zásobování staveniště elektrickou energií 

Jako zdroj elektřiny bude sloužit stávající pilíř na hranici pozemku. Na 

něj bude napojen staveništní rozvaděč s podružným měřením el. energie. 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
Tabulka 1: Stroje a zařízení 

 příkon (kW) počet celkový příkon (kW) 

stavební výtah 2,2 1 2,2 

omítací stroj 5,5 1 5,5 

mycí rampa 13 1 13 

pila na řezání tvárnic 3,2 1 3,2 

ruční míchadlo 1,3 2 2,6 

vytápění buněk 2 5 10 

    P1 = 36,5 kW 

 
Tabulka 2: Vnější osvětlení 

 příkon na MJ MJ celkový příkon (kW) 

osvětlení cest 500 W/100 m 150 m 0,75  

zednické, betonářské práce 0,8 W/m2 600 m2 0,48  

    P2 = 1,23 kW 

 
Tabulka 3: Vnitřní osvětlení 

 příkon (kW) počet celkový příkon (kW) 

vrátnice 0,09 1 0,09 

buňky 0,13 4 0,52 

sklad 0,045 2 0,09 

    P3 = 0,7 kW 

 

S = (K/cos α) * (β1 * ΣP1 + β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3) (kVA) 

S  maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

K  koeficient ztrát napětí v síti (K = 1,1) 

β1  průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (β1 = 0,7) 

β2  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (β2 = 1,0) 

β3  průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (β3 = 0,8) 

cos α  průměrný účiník spotřebičů (cos α = 0,5 až 0,8) 
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P1  součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 

P2  součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 

P3  součet výkonů vnitřního osvětlení (kVA) 

 

Celkový příkon: 

S = (1,1 / 0,7) * (0,7 * 36,5 + 1,0 * 1,23 + 0,8 * 0,7) 

S = 42,96 kW 

 

8.4.2. Zásobování staveniště vodou 

Zdroj vody bude představovat vybudovaná přípojka pro novostavbu. 

Bude osazena vodoměrem pro staveniště. Bude zajištěno dostatečné 

zásobování staveniště pitnou a užitkovou vodou. Během zemních prací bude 

zahájení prací na vodovodní síti. Při určováni spotřeby vody pro sociální účely 

se vychází z grafu pracovních sil a uvažuje se počet pracovníků na staveništi 

v etapě maximálního vytížení. 

Bilance potřeby užitkové a pitné vody: 

 
Tabulka 4: Voda pro užitkové účely 

 kn množství střední 

norma 

potřebné množství 

vody (l) 

zpracování betonu 1,6 40 m3 150 6000 

omítky 1,6 150 m2 30 4500 

zdění 1,6 38 m2 250 9500 

mytí vozidel 2 10 30 300 

 
Tabulka 5: Spotřeba pitné vody  

 kn množství norma 

spotřeby (l) 

potřebné množství 

vody (l) 

pracovníci 2,7 36 30 1080 

sprchy 2,7 10 45 450 

 

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

Qn  vteřinová spotřeba vody 

Pn  spotřeba vody v l na směnu  

Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (Kn = 1,6) 

t doba, po kterou je voda odebírána (t = 8 h) 
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Qn = (6000 * 1,6 + 4500 * 1,6 + 9500 * 1,6 + 300 * 2 + 1080 * 2,7 + 450 

* 2,7) / (8 * 3600)  

Qn = 1,28 l/s 

Bilance potřeby požární vody: 

Q = V * N 

Q celkové množství požární vody (l/s) 

V potřeba požární vody určená z tabulek 

N součinitel určený z tabulek 

V = 6,7 l/s – obestavěný prostor do 1000 m3 požární zatížení 15–30 

kg/m2 

N = 1,8 - stupeň požární bezpečnost pož. úseku – II – požárně dělící 

konstrukce – smíšené 

Q = 6,7 * 1,8 

Q = 12,06 l/s 

 

8.4.3. Napojení zařízení staveniště na kanalizaci 

Splaškové vody z buňkoviště budou odvedeny do akumulační jímky 

splaškové kanalizace, která bude zřízena při zemních pracích v severní části 

stavebního pozemku. Kanalizační potrubí splaškové kanalizace navrženo 

z materiálu PVC KG 160 s minimálním spádem 3 %.  

8.5. Odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou likvidovány vsakováním. Pokud by při výkopové 

etapě, voda zůstávala ve výkopu, bude vyčerpaná do areálové jímky 

dešťových vod. 

8.6. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Stavba bude napojena z ulice Na Fialce a ulice Mánesova. Staveniště 

bude přístupné přímo z ulice na Fialce.  

8.7. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu výstavby lze očekávat v důsledku stavebních činností a 

zvýšeného pohybu stavební techniky a automobilů i zvýšenou hladinu hluku a 

prašnosti v ovzduší. Důsledným dodržováním hygienických a pracovně 

bezpečnostních předpisů a správným provozováním zařízení na staveništi 

bude možné tento vliv minimalizovat na nejmenší možnou míru. 
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8.8. Podmínky pro ochranu životního prostředí 

Při realizaci stavby bude dodržena platná legislativa. Zákon č. 258/2000 Sb. 

ve znění novely č. 298/2016 Sb. o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. ve znění novely č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb. ve znění novely č. 

223/2015 Sb. o odpadech, vyhláška č. 83/2016 Sb. o podrobném nakládání s 

odpady, vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a zákon č. 477/2001 Sb. 

ve znění novely č. 298/2016 Sb. o obalech. Po dokončení stavby musí být 

všechny plochy narušené stavbou, tj. objekty a plochy zařízení staveniště, 

meziskládky materiálu, příjezdové a přísunovými trasy neprodleně uvedeny do 

výchozího či projektovaného stavu. Vzhledem k tomu, že řádně (předpisově) 

prováděná výstavba nebude ovlivňovat jednotlivé složky ŽP nadlimitním 

způsobem, není nutné očekávat riziko negativního ovlivnění zdraví obyvatel. 

K omezení dalších nepříznivých účinků stavební činnosti se doporučuje, aby 

veřejnost byla včas, dostatečně a seriózně informována o záměrech výstavby 

včetně eventuálního omezení pohybu pěších, o opatřeních a termínech 

výstavby. 

V době od 22 do 6 hodin (kdy platí snížené limitní hodnoty hluku) nebude 

hlučná stavební činnost probíhat. Stavební činnost lze provádět jen v intervalu 

od 6 do 22 hodin. Hladina hluku se bude průběžně měřit a v denní době nesmí 

přesáhnout limitní hodnotu, která činí 65 dB 

8.9. Podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP a PO 

Před zahájením prací bude provedeno prokazatelně seznámení všech 

pracovníků, podzhotovitelů a všech dalších subdodavatelů stavby s 

vyhodnocenými riziky staveniště a přijatými opatřeními v oblasti BOZP ve 

smyslu: 

➢ Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

➢ Zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). Novela 88/2016 Sb. 

➢ Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
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➢ Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Novela 136/2016 Sb. 

➢ a dalšími souvisejícími předpisy dle technologický postupů v 

platném znění včetně plánu BOZP 

8.9.1. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 

osob 

Staveniště bude oploceno a u vjezdu/vstupu bude cedule BOZP dle 

výkresu zařízení staveniště. V době, kdy se na staveništi nebude pracovat, 

bude staveniště uzamčeno.  

8.10. Orientační doba výstavby 

Předpokládané termíny: 

Zahájení výstavby: 5.3.2018 

Dokončení výstavby: 17.1.2019 
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