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5 Tešení zaUízení staveništE 

5.1 Technická zpráva 

5.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveništE, jeho oplocení, deponie, 

pUíjezdy a pUístupy na staveništE 

Zájmové území se nachází v Pískové ulici v pražských ModUanech. 

Objekt bude situován v jižní části stavebního pozemku investora. Jedná se 

pozemek č.parc.2864/9 o rozloze 1232 m2 a pozemek č.parc.2864/5 o rozloze 

864 m2. Vzhledem k velikosti dané stavby budou pro zaUízení staveništE 

využity pozemky mEsta Prahy. V ulici Písková bude proveden dočasný zábor 

části pUilehlé komunikace a komunikace pro pEší, pozemek č.parc.3ř31/8, 

dále bude využit pozemek č.parc.2864/11 severnE od dané stavby. Stávající 

doprava v ulici Písková nebude pUerušena. 

V rámci pUípravných prací bude provedeno vyčištEní staveništE a 

sejmutí skrývky ornice, pUípadná stavební su[ bude odvezena na pUíslušnou 

skládku a UádnE zlikvidována (poz]statky zdemolovaného objektu). PUed 

zahájením stavebních prací budou vytyčeny stávající sítE technické 

infrastruktury a bude provedena pUeložka stávajícího vedení VN22. 

Oplocení staveništE bude dílcové nepr]hledné. Vjezdy a výjezdy jsou 

navrženy v jihovýchodní části staveništE, v nEkterých pUípadech zásobování 

materiálem bude vykládka probíhat v severní části staveništE, kde je navrženo 

rozebíratelné oplocení. 

ZaUízení staveništE bude umístEno v severní části a bude oddEleno od 

probíhající výstavby.  

 

5.1.2 Významné sítE technické infrastruktury 

Na daném pozemku se nachází tyto sítE technické infrastruktury:  

- Podzemní vedení VN – bude pUeloženo 

- Podzemní vedení horkovod – bude pUeloženo 

- Nadzemní Kabelové vedení telekomunikace – určené k demontáži 

Dále je určena k demontáží stávající deš[ová kanalizace (drenáž), 

stávající vodovod a vedení NN. 
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Veškerá stávající infrastruktura bude pUed zahájením prací vytyčena. 

 

5.1.3 Napojení staveništE na zdroje vody a elektrické energie 

5.1.3.1 Zásobování staveništE vodou  

Maximální potUeba vody pro provozní účely 

Zásobování vodou pro provozní účely bude Uešeno napojením na 

stávající rozvod na pozemku. PUipojení bude osazeno mEUícím zaUízením. 

K nejvyšší spotUebE vody pro provozní účely bude docházet pUi betonáži 

nosné konstrukce (zpracování čerstvého betonu a ošetUování bet. konstrukcí). 

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

Qn .... vteUinová spotUeba vody 

Pn ..... spotUeba vody za smEnu (tabulková hodnota)  
kn ..... koeficient nerovnomErnosti pro danou spotUebu (tabulková 

hodnota) 

t ........ doba odbEru vody 

Qn = (175 * 97 * 1,6) / (10 * 3600) 

Qn = 0,75 l/s 

Maximální potUeba pitné vody 

Zásobování vodou pro buOkovištE bude Uešeno dočasným napojením 

na vodovod v blízkosti stavebních bunEk. 

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

Qn .... vteUinová spotUeba vody 

Pn ..... spotUeba vody za smEnu (tabulková hodnota) 
kn ..... koeficient nerovnomErnosti pro danou spotUebu (tabulková 

hodnota) 

t ........ doba odbEru vody 
Tabulka 1: PotUeba pitné vody (vlastní tvorba) 

Činnost StUední 
norma 

kn t (h) Max. počet 
pracovník] 

Životní potUeby pracovník] 40 2,7 10 42 

Hygienické potUeby pracovník] 
(sprchy) 

45 2,7 10 42 
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Qn = 
42*(40*2,7+45*2,7)

8*3600
 

Qn = 0,335 l/s 

Zásobování staveništE vodou pro požární účely 

V pUípadE požáru bude využito stávajícího hydrantu, který se nachází 

v severní části staveništE vedle buOkovištE. 

Q = V * N 

Q ...... celkové množství požární vody [l/s] 
V ....... potUeba požární vody (tabulková hodnota) 
N ....... součinitel (tabulková hodnota) 

 

V = 10 m3 - PotUeba požární vody dle obestavEného prostoru 

požárního úseku 

 - Požární zatížení šaten s kovovými skUíOkami, umýváren, 

záchod] je 15 - 30 kg/m2  

N = 1,8 - stupeO požární bezpečnost požárního úseku – II 

 - požárnE dElící konstrukce smíšené 

Q = 10 * 1,8 = 18 l/s 

Zásobování staveništE elektrickou energií 

Zásobování buOkovištE elektrickou energií bude Uešeno napojením na 

sousedící objekt. 

Pro potUebu staveništE bude dodávka zajištEna napojením na pUípojku 

elektrické energie pro budoucí objekt. 

Stanovení maximálního zdánlivého pUíkonu: 

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

S ............ maximální současný zdánlivý pUíkon 

K  ........... koeficient ztrát napEtí v síti (1,1) 
く1  ......... pr]mErný součinitel náročnosti elektromotor] (0,7) 
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く2 .......... pr]mErný součinitel náročnosti venkovního osvEtlení (1,0) 
く3 .......... pr]mErný součinitel náročnosti vnitUního osvEtlení (0,8) 
cos た ...... pr]mErný účiník spotUebič] (0,5 - 0,8) 

P1  ......... součet štítkových výkon] elektromotor] 

P2  ......... součet výkon] venkovního osvEtlení 
P3  ......... součet výkon] vnitUního osvEtlení a topidel 
 

PUíkon pro potUeby buOkovištE – vnitUní osvEtlení, vytápEní bunEk 

 
Tabulka 2: Zásobování staveništE elektrickou energií – buOkovištE (vlastní tvorba) 

Název  
MErný 

výkon na 
[W/m.j.] 

m.j. Množství Celkem 
[kW] 

KanceláUe 20 m2 45 0,90 

Umývárny, šatny, záchody 10 m2 90 0,90 

UzavUené sklady 3 m2 45 0,14 

VytápEní bunEk 2000 ks 9 18,00 

Celkem [kW]       19,95 

 

PUíkon pro potUeby stavby 

Tabulka 3: Zásobování staveništE elektrickou energií – potUeby stavby (vlastní tvorba) 

Název  MErný 
výkon  m.j. Množství Celkem 

[kW] 

OsvEtlení stavby 0,8 W/m2 m2 2300  1,84  

VEžový jeUáb Liebherr  37 kW ks 1  37,00 

Stavební výtah 7,5 kW ks 1  7,50 

Celkem [kW]        46,34 

Likvidace splaškových a deš[ových vod 

Splaškové vody z buOkovištE budou odvádEny do kanalizační stoky 

napojením na sousedící objekt. 

Deš[ové vody staveništE budou likvidovány vsakováním. Deš[ové vody 

čerpané z výkopu budou odvedeny do stávající šachty deš[ové kanalizace na 

pozemku. 
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Voda z oplachu vozidel bude svedena do kalové jímky a následnE 

odvedena do kanalizace. 

  

5.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví tUetích osob 

Prostor staveništE bude oplocen a zabezpečen tak, aby byl vyloučen 

vstup nepovolaným osobám. Mimo staveništE bude vymezen zákaz 

manipulace s bUemeny. Z d]vodu záboru komunikace pro pEší bude 

stanovena náhradní trasa, která bude UádnE označena. Stavba musí být 

provádEna za odborného dozoru. 

 

5.1.5 UspoUádání a bezpečnost staveništE z hlediska ochrany veUejných 

zájm] 

ZnečištEná vozidla budou pUed výjezdem ze staveništE UádnE očištEna. 

Stavba nevyžaduje omezení stávajícího silničního provozu nebo uzavírku 

veUejné komunikace a návrh objízdní trasy. 

Veškeré veUejné plochy dotčené stavbu budou vždy uvedeny do 

p]vodního stavu. VeUejné plochy vymezené pro stavbu (zábor), budou po 

dokončení prací očištEny, vyspraveny, pUípadnE zatravnEny.  

 

5.1.6 Tešení zaUízení staveništE 

5.1.6.1 Oplocení staveništE 

Oplocení staveništE bude zajištEno mobilními plotovými dílci o výšce 

2,0 m. V místech, kde se nachází 

stávající drátEný plot bude použita 

zakrývací tkanina.  

 

 

 

 

Obrázek 1: Mobilní oplocení Typ SP 31(200) [18] 
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5.1.6.2 Staveništní buOky použitE na stavbE 

Pro danou stavbu budou použity tyto typy bunEk. 

BuOka pro ostrahu staveništE, vrátnice 

 
Obrázek 2: Stavební buOka AB 3 pro ostrahu [1] 

Stavební buOky s volným vnitUním prostorem  

KanceláUe vedení stavby, pro administrativu a pUípadná jednání na 

stavbE, šatny pro zamEstnance. Spojením více kontejner] k sobE bez vnitUních 

stEn vzniknou sestavy, které se dají využít jako velké mezi sebou propojené a 

pr]chozí kanceláUe.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Stavební buOka AB 6/2,5 m [1] 
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Hygienické zázemí  

 
Obrázek 4: Sanitárníí buOka SAN-600 [1] 

 
Obrázek 5: Sanitární buOka SAN-1 D/WC [1] 

         

Skladový kontejner 

 
Obrázek 6: Skladový kontejner 20“ [1] 
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Mobilní toaleta (1,2 x 1,2 x 2,3 m) 

 
Obrázek 7: Mobilní toaleta TOI TOI [24] 

  

5.1.6.3 Dimenzování staveništních bunEk 

Fáze II – Hrubá stavba 

StaveništE je navrženo na II. a III. fázi výstavby. V druhé fázi se bude 

na staveništi nacházet 32 pracovník], ve tUetí maximálnE 42 pracovník]. 

Zázemí stavby bude dimenzováno dle tEchto zásad. [15] 

- KanceláUe pro vedoucí pracovníky, v pUípadnE že není zasedací 

místnost, mají minimálnE 20 m2 podlahové plochy. 

- Na každých 15 pracovník] pUipadá 1 umyvadlo. 

- Na každých 20 pracovník] pUipadá 1 sprchová kabina. 

- Počet záchod] se dimenzuje dle tabulky 1. 

 

Tabulka 4: Dimenzování záchod] [15] 
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Požadavky na sociální zázemí pro výstavbu bytového domu v ulici 

Písková jsou zpracovány v tabulce 2. 

 

Tabulka 5: Požadavky na zaUízení staveništE (vlastní tvorba) 

Požadavek 

Minimum pro danou fázi výstavby 
II. fáze –  

32 pracovník] 
III. fáze –  

42 pracovník] 

Šatny 1,25m2/prac. 40 m2 52,5m2 

Umývárny 0,25m2/prac. 8 m2 10,5 m2 

Umyvadla 1ks/15prac. 3ks 3ks 

Sprchy 1ks/20prac. 2ks 3ks 
wc 1 sedadlo do 10 žen 

2 sedadla + 2mušle do 50 muž] 

 

Návrh pro II. fázi výstavby:  

- 3 x kanceláU  

- 3 x šatna 

- 1 x umývárna – 1 x WC, 1 x umyvadlo, 1 x sprcha, šatna 

- 1 x umývárna – 2 x WC, 2 x pisoár, 4 x umyvadlo, 2 x sprcha 

- 1 x mobilní WC 

- 5 x sklad 

 

Návrh pro III. Fázi výstavby: 

- 3 x kanceláU 

- 4 x šatna 

- 1 x umývárna – 1 x WC, 1 x umyvadlo, 1 x sprcha, šatna 

- 1 x umývárna – 2 x WC, 2 x pisoár, 4 x umyvadlo, 2 x sprcha 

- 1 x mobilní WC 

- 5 x sklad 

 

5.1.6.4 ZpevnEné komunikace 

Pro potUeby stavby bude využito pUevážnE stávajících zpevnEných 

ploch, dále jsou navrženy zpevnEné plochy ze silničních panel] uložených do 

štErkopískového lože a zpevnEní ploch štErkovým podsypem. 
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5.1.6.5 Sklady a skládky 

Pro krátkodobé uložení materiál] a pro uložení lehčích materiálu bude 

zhotoven podklad ze štErkopísku na zhutnEném terénu. 

Pro dlouhodobé uložení materiál] a pro uložení tEžších materiál] bude 

zhotoven podklad ze silničních panel] uložených do štErkopískového lože. 

Deponie 

Veškerá vytEžená zemina bude odvezena na pUíslušnou skládku. 

BednEní a betonáUská výztuž 

NejvEtší množství výztuže bude zapotUebí pUi armování stropní desky 

1.PP. Orientační navrženy rozmEr skládky je 8 x 5 m. Výztuž bude opatUena 

identifikačními štítky. BednEní bude skladováno na otevUené skládce o 

rozmErech 8 x 5 m. 

Kusový materiál 

Množství palet cihelných blok] pro 3.NP – maximální plocha zdiva na 

jedno podlaží v objektu.  

Tabulka 6: SpotUeba cihelných blok] (Vlastní tvorba na základE [27]) 

Zdící materiál [m2] [ks/m2] 
Množství na 
paletE [ks] 

Počet palet 
[ks] 

Porotherm 8 145,01 8 120 9,7 

Porotherm 11,5  73,67 8 96 6,1 

Porotherm 11,5 AKU 242,10 8 96 20,2 

 

Na vyzdEní vnitUních pUíček v 3.NP je potUeba 38 palet.  

Množství materiálu, které musí být uloženo v pUípadE pUedzásobení na 

maximální časový úsek: 

Z = Q*n / T + A = 38*2/6 + 17= 30 palet 

Z…...zásoba materiálu v pUíslušných mErných jednotkách  
Q…..spotUeba materiálu v plánovaném období (ve stejných jednotkách)  
n…...časová norma zásob materiálu – doba pUedzásobení (dny)  
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T…...trvání plánovaného období (ve dnech)  
A…...množství materiálu, které je dopraveno jedním dopravním 

prostUedkem  
 

Palety budou uloženy ve 3 Uadách po 5 paletách a 2 na sobE. RozmEr 

skládky na zdivo bude 7,3 x 4,1 m. Mezi Uadami palet bude ponechán pr]chozí 

prostor min 0,65 m. 

Sypký materiál v pytlích 

Sypký materiál v pytlích bude skladován v uzavUených skladech tak, 

aby nedošlo k poškození vodou a vlhkostí, pUi ruční manipulaci do výšky 1,5 

m, pUi manipulaci strojní max. do výšky 3 m.  

Uložení drobného materiálu 

Drobný materiálu, náUadí a pUístroje, pUípadnE dražší materiály budou 

uskladnEny v uzavUených uzamykatelných skladech. 

Stavební odpad 

Na staveništi bude umístEn kontejner na stavební odpad o objemu ř m3 

a rozmErech 2,1 x 3,5 m, který bude pravidelnE vyvážen. 

 

5.1.6.6 Tešení vertikální dopravy 

Vertikální doprava je zajištEna stavebním jeUábem a stavebním 

výtahem.  

Návrh stavebního výtahu 

Pro danou stavbu byl navržen stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP. 

Technické parametry [22] 
Nosnost 1 200 kg 
Rychlost zdvihu 24 m/min 
Max. výška 100 m 
Napájení 400V / 32A 
RozmEry koše 140 x 200 x 110 cm 

 

Návrh stavebního jeUábu 

Návrh stavebního jeUábu je obsažen v kapitole 2.4. 
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5.1.7 Stanovení podmínek pro provádEní stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Na stavbE budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní pUedpisy, 

vztahující se k BOZP a PO. Všichni pracovníci na stavbE musí být proškoleni 

v rámci bezpečnosti práce a pravidelnE doškolováni. Všichni pracovníci na 

stavbE musí být vybaveni OOPP (pracovní pUilba, pracovní odEv, pracovní 

obuv a rukavice). Pohybuje-li se pracovník v dosahu stavebních stroj], 

zdvihacích zaUízení apod., je povinen jej zamEstnavatel vybavit navíc reflexní 

vestou s vysokou viditelností. V pUípadE pohybu v blízkosti stavebních stroj] a 

zdvihacích zaUízení, bude pracovník vybaven reflexní vestou. 

Bezpečnost ochrany zdraví pUi práci na staveništi se bude Uídit tEmito 

pUedpisy:  

- NaUízení vlády 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na staveništích (aktualizováno 

sbírkou pUedpis] č. 136/2016 Sb.).  

- NaUízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví pUi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky.  

- NaUízení vlády č.378/2001 S., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání stroj], technických zaUízení a náUadí. 

- NaUízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na osobní ochranné prostUedky 

- Zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci v pracovnEprávních vztazích a o 

zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví pUi činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovnEprávní vztahy (Novela z.č. 88/2016 Sb. z 

27.4.2016). 

 

5.1.8 Podmínky pro ochranu životního prostUedí pUi výstavbE 

Hlučné a bourací práce budou provádEny pouze v pracovních dnech v 

dobE od 7 do 21hodin a o víkendech od 8 do 16 h. 
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Stroje a mechanismy budou udržovány v dobrém technickém stavu, tak 

aby nedocházelo k samovolnému úniku nebezpečných látek a bude 

vypracován havarijní plán pro pUípad úniku. 

ZaUízení staveništE bude napojeno na kanalizační stoku (pUed 

uvedením do provozu probEhnou zkoušky tEsnosti) a bude zajištEn pravidelný 

odvoz fekálií z mobilního WC.  

Veškerý odpad bude umís[ován na místa k tomu určena a bude 

likvidován v souladu s pUíslušnými pUedpisy 

Ochrana životního prostUedí pUi výstavbE se bude Uídit tEmito pUedpisy:  

- zákona č. 17/1řř2 Sb. O životním prostUedí, ve znEní novely 

č.100/2001 Sb. 

- Zákon č.254/2001 Sb., zákon o vodách. 

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochranE ovzduší. 

- NaUízení vlády č. 272/2011 Sb., ochranE zdraví pUed nepUíznivými 

účinky hluku a vibrací. 

- Zákon č. 185/2001 Sb., odpadech. ve znEní novely č.2ř8/2016 Sb. 

 

5.1.9 Orientační lh]ty výstavby a pUehled rozhodujících dílčích termín] 

Zahájení výstavby: 18.února 201ř 

Dokončení výstavby: 3.listopadu 2020 

Dobra trvání:  625 kalendáUních dn] 

   430 pracovních dn] 

 

5.2 Situace širších vztah] s posouzením dopravních cest 

5.2.1 Vjezdy a výjezdy na/ze staveništE 

Stavební pozemek se nachází v pražských ModUanech a pUiléhá k ulici 

Písková. StaveništE bude pUístupné pUímo z komunikace. Vjezdy a výjezdy 

jsou upUesnEny ve výkresu zaUízení staveništE (5.3 Výkres zaUízení staveništE 

– II.fáze, 5.4 Výkres zaUízení staveništE – III.fáze). 
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Obrázek 8: UmístEní stavby [10] 

 

5.2.2 Odvoz suti a zeminy 

- Poskytovatel služeb: EKOPRAG s.r.o. 

- Adresa: Dobronická 8ř2, 148 00 Praha 4 

- Vzdálenost: 4,7 km 

- Doba jízdy: ř min 

 
Obrázek 9: Trasa – odvoz suti a zeminy [10] 
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5.2.3 Doprava čerstvého betonu 

- Dodavatel: ZAPA beton a.s., betonárna Kačerov 

- Adresa: Ke Garážím 142 00 Praha 4 

- Vzdálenost: ř,2 km 

- Doba jízdy: 12 min 

 
Obrázek 10: Trasa – doprava čerstvého betonu [10] 
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5.2.4 Doprava betonáUské výztuže 

- Dodavatel: KONDOR s.r.o., Prodejna Radotín 

- Adresa: Praha 5, Výpadová 1538 

- Vzdálenost: 12,5 km 

- Doba jízdy: 17 min 

 
Obrázek 11: Trasa – Doprava betonáUské výztuže [10] 
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5.2.5 Doprava stavebního materiálu 

- Dodavatel: Stavebniny DEK Praha Vestec 

- Adresa: Nad Jezerem 588, 252 42 Vestec 

- Vzdálenost: 8,3 km 

- Doba jízdy: 15 min 

 
Obrázek 12: Trasa – Doprava stavebního materiálu [10] 
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5.2.6 Doprava betonové dlažby 

- Dodavatel: BEB, s.r.o. 

- Adresa: Malá Tyršovka 37ř/1, 143 00 Praha 4 ModUany 

- Vzdálenost: 1,8 km 

- Doba jízdy: 4 min 

 
Obrázek 13: Trasa – Doprava betonové dlažby [10] 

 

5.3 Výkres zaUízení staveništE – II. fáze 

5.4 Výkres zaUízení staveništE – III. fáze  
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