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ANOTACE 

Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů 

Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových 

domů lokalizovaných v Praze 22 – Uhříněves. Poskytuje návrh řešení 

prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto investičního 

celku a to včetně zhodnocení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, 

návrhu zařízení staveniště, či popisu postupu dvou vybraných stavebních 

procesů z technologického hlediska. 

 Práce využívá výhod studentské verze softwaru CONTEC ® zejména 

pro zpracování časové struktury stavebně technologického projektu, ale i 

dalších jeho částí.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Technologie, modelování výstavby, harmonogram, BOZP, CONTEC. 

 

  



 
 

ANNOTATION 

Building technology project of four residential buildings 

The diploma thesis consist of building technology project of four 

residential houses located in Prague – Uhříněves. It provides a design of space 

management, technology management and time management to realize this 

investment unit including analysis of health and safety risks on site, site 

management, or description of two chosen building processes from the view 

of building technology. 

Thesis use advantages of student version of software CONTEC ® 

particularly for design of time management of building technology project, but 

also for other parts of it. 

KEY WORDS 

Technology, building modeling, time schedule, health and safety, 

CONTEC. 
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1 ÚVOD 

Soutěžní tržní prostředí ve stavebnictví dnešní doby umožňuje 

objednateli pomocí výběrového řízení zvolit nejekonomičtější a nejrychlejší 

řešení; tedy zhotovitele, který danou zakázku zrealizuje za nejnižší finanční 

obnos a za nejkratší čas. Zhotovitel, resp. stavební podnikatel je tak pro 

získání zakázky nucen kalkulovat své nabídkové rozpočty na minimum, avšak 

při zachování kvality a rozsahu díla a urychlení termínu jeho dokončení.  

Stavebně technologický projekt výše uvedené zohledňuje a zpracovává. 

Software CONTEC ® - automatizovaný systém pro přípravu a řízení realizace 

staveb – umožňuje zhotoviteli svižnou kalkulaci nákladů, umožňuje tvorbu 

prostorové, technologické a časové struktury stavebně technologického 

projektu díla. Zhotovitel je tedy schopen rychlé optimalizace finančních 

nákladů, pracovních zdrojů, pracovního prostoru apod., což vede k jeho rozvoji 

a rozvoji celého stavebnictví. Z tohoto důvodu se autor rozhodl pro zpracování 

tematického stavebně technologického projektu s užitím softwaru CONTEC ®. 
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2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

2.1 Základní informa ční údaje investi čního celku 

Investor:  Skanska Reality a.s. 

Projektant:  PPP spol. s.r.o. 

Zhotovitel:  Skanska a.s. 

Název stavby: Romance II – Bytové domy Uhříněves 

Místo stavby:  ul. Václava Trojana a Firkušného, Praha 22 – Uhříněves 

Cena díla:  127.000.000,- Kč bez DPH, Skanska a.s. 

   150.219.000,- Kč bez DPH, CONTEC ® 

Doba trvání:  05/2015 – 08/2016, 65 týdnů, Skanska a.s. 

   1.3.2018 – 10.5.2019, 62 týdnů, CONTEC ® 

 

Jedná se o stavbu 4 bytových domů, kde jednotlivé sekce nesou ozn. J1, 

J2, K1, K2. Hlavními stavebními objekty jsou 2 dvojbloky J a K. Každý bytový 

dům, resp. sekce disponuje 5 nadzemními podlažími a 1 podzemním 

podlažím. Úroveň 1.PP slouží především jako krytý parking, technické zázemí 

objektů; jsou zde umístěny sklepní kóje k jednotlivým bytovým jednotkám, 

kolárna a prádelna. Vzhledem k rozsahu parkovišť plocha 1.PP vystupuje 

z půdorysu vrchních staveb obytné části a propojuje jednotlivé sekce J1, J2 

do stavebního objektu J; analogicky propojuje sekce K1, K2 do stavebního 

objektu K. Každý stavební objekt disponuje 2 hlavními vstupy a jedním 

vedlejším vstupem, tvar vrchních staveb tvoří dvě oddělené „kostky“ J1 a J2, 

resp. K1 a K2. Nadzemní podlaží jsou obytná s balkóny. Poslední nadzemní 

podlaží je také obytné s ustupujícími terasami. Propojení všech podlaží je 

v každé sekci řešeno pomocí komunikační vertikály s výtahem a 

dvouramenným schodištěm, které má přímé napojení na přístupovou 

komunikaci na terénu přes zádveří a závětří v úrovni 1.NP (±0,000). Bytové 

domy nepřesahují výšku 17 metrů nad úroveň terénu. 

Stavební objekt J disponuje 37 garážovými stání, 40 bytovými jednotkami 

s dispozicemi 1+kk (6 bytů), 2+kk (11 bytů), 3+kk (17 bytů), 4+kk (6 bytů); 

zastavěná plocha činí 830,6 m2, čistá bytová plocha činí 2127,5 m2. 
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Stavební objekt K disponuje 32 garážovými stání, 33 bytovými 

jednotkami s dispozicemi 1+kk (3 byty), 2+kk (12 bytů), 3+kk (11 bytů), 4+kk 

(7 bytů); zastavěná plocha činí 745 m2, čistá bytová plocha činí 1909,0 m2. 

Z hlediska konstrukčního jsou bytové domy navrženy následujícím 

způsobem. Nosné stěny nadzemních pater jsou od úrovně 2.NP zděné 

z cihelných bloků Porotherm. V podzemním podlaží je v místě parkovacích 

stání navržena skeletová konstrukce. V nadzemních bytových podlažích je 

navržen stěnový nosný systém, kde nosné stěny jsou převážně umístěny 

v mezibytových dělících konstrukcích. Přechod mezi skeletovým systémem 

podzemního podlaží a stěnovým systémem vrchní stavby je řešen pomocí 

přechodových monolitických železobetonových stěn v 1.NP. Vodorovné nosné 

konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stropní desky 

křížem vyztužené; rozpony jsou nepravidelné, max. 7,5 metru. Založení 

objektu je navrženo na velkoprůměrových pilotách, na kterých je navržena 

železobetonová monolitická základová deska. Střecha je navržena jako 

plochá, zateplená, s hydroizolačním souvrstvím z mPVC. 

2.2 Seznam p ředané dokumentace 

Autorovi diplomové práce byla předána dokumentace ve stupni DPS, její 

členění je uvedeno v Tab. 1. Vyhotovení projektové dokumentace je datováno 

na květen r. 2015. Dále byly autoru předány výkazy výměr k jednotlivým 

stavebním objektům investičního celku, členění viz. Tab. 2. Vše bylo předáno 

v elektronické formě jak v needitovatelných souborech formátu *.pdf, tak 

v editovatelných souborech formátu *.dwg, *.doc, *.xls. Autorem projektové 

dokumentace je PPP spol. s.r.o., Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice. 

Jako přílohy si autor diplomové práce vybral část projektové dokumentace 

stavebního objektu J. 
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Tab. 1 – Členění předané projektové dokumentace 

  Objekt  Profesní část  
 C   Situace 
     Vytyčovací situace 
     Koordinační situace 
 D   Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 D1   Dokumentace stavebních a inženýrských objektů 
  BD_J Bytový dům J 
    Architektonicko-stavební část 
    Stavebně konstrukční část, pilotové založení, pažení 
    Požárně bezpečnostní řešení 
    Zdravotně-technické instalace 
    Vytápění 
    Měření a regulace 
    Silnoproudé rozvody, osvětlení a bleskosvod 
    Slaboproudé rozvody a zařízení 
    Vzduchotechnika 
  BD_K Bytový dům K 
    Architektonicko-stavební část 
    Stavebně konstrukční část, pilotové založení, pažení 
    Požárně bezpečnostní řešení 
    Zdravotně-technické instalace 
    Vytápění 
    Měření a regulace 
    Silnoproudé rozvody, osvětlení a bleskosvod 
    Slaboproudé rozvody a zařízení 
    Vzduchotechnika 
  ČTÚ Komunikace a zpevněné plochy, ČTÚ 
  VO Veřejné osvětlení 

Tab. 2 – Členění předaných výkazů výměr 

Objekt Profesní část 
BD_J Bytový dům J 
  Architektonicko-stavební část 

  Zdravotně-technické instalace 
  Vytápění 
  Měření a regulace 
  Silnoproudé rozvody, osvětlení a bleskosvod 
  Slaboproudé rozvody a zařízení 
  Vzduchotechnika 

BD_K Bytový dům K 
  Architektonicko-stavební část 

  Zdravotně-technické instalace 
  Vytápění 
  Měření a regulace 
  Silnoproudé rozvody, osvětlení a bleskosvod 
  Slaboproudé rozvody a zařízení 
  Vzduchotechnika 

ČTÚ Komunikace a zpevněné plochy, ČTÚ 
VO Veřejné osvětlení 
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2.2.1 Koordina ční situace (p říloha č. 1) 

2.2.2 Půdorys 1.PP (p říloha č. 2) 

2.2.3 Půdorys 1.NP (p říloha č. 3) 

2.2.4 Půdorys 2.NP (p říloha č. 4) 

2.2.5 Půdorys 5.NP (p říloha č. 5) 

2.2.6 Půdorys st řechy (p říloha č. 6) 

2.2.7 Podélný řez A-A (p říloha č. 7) 

2.2.8 Pohled západní (p říloha č. 8) 

2.2.9 Výkaz vým ěr stavebního objektu J (p říloha č. 9) 

3 POSOUZENÍ PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.1 Posouzení úplnosti projektové dokumentace 

Úplnost předané projektové dokumentace je posouzena dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, konkrétně dle přílohy č. 6 (rozsah a 

obsah dokumentace pro provádění stavby) k této vyhlášce, a to ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

Autor diplomové práce si je vědom skutečnosti, že v době zpracování 

práce již byla vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb novelizována 

vyhláškou č. 405/2017 Sb.; nicméně vzhledem k datu vzniku předané 

dokumentace (květen r. 2015) se autor rozhodl pro posouzení dle vyhlášky č. 

62/2013 Sb.  

Posouzení úplnosti předané dokumentace je zobrazeno v Tab. 3. Je 

patrné, že předaná projektová dokumentace není v souladu s výše uvedenou 

legislativou. 
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Tab. 3 – Posouzení úplnosti předané projektové dokumentace 

Část projektové dokumentace pro provád ění stavby 
Obsaženo  

ANO NE 

A – Průvodní zpráva  X 

B – Souhrnná technická zpráva  X 

C – Situace stavby  

   C.1 – Situační výkres širších vztahů  X 

   C.2 – Celkový situační výkres  X 

   C.3 – Koordinační situační výkres X  

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

   D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

      D.1.1 Architektonicko–stavební řešení X  

         D.1.1a Technická zpráva X  

         D.1.1b Výkresová část X  

         D.1.1c Dokumenty podrobností X  

      D.1.2 Stavebně konstrukční řešení X  

         D.1.2a Technická zpráva X  

         D.1.2b Statický výpočet X  

         D.1.2c Výkresová část X  

      D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení X  

      D.1.4 Technika prostředí staveb X  

         D.1.4a Technická zpráva X  

         D.1.4b Výkresová část X  

         D.1.4c Seznam strojů a zařízení a technické specifikace  X 

   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

      D.2a Technická zpráva X  

      D.2b Výkresová část X  

      D.2c Seznam strojů a zařízení a technické specifikace X  

E Dokladová část   X 
 

3.2 Posouzení správnosti projektové dokumentace 

Při studiu předané projektové dokumentace byla odhalena následující 

chybná řešení a to buď z hlediska technického, technologického či z hlediska 

ekonomického. K chybným řešením jsou navrženy změny, resp. úpravy.  
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1. Místnost „BJ2 2 209.01 – Obývací pokoj“ disponuje šířkou 3295 mm s 

uvážením povrchových úprav svislých konstrukcí, ale bez uvážení výrobních 

odchylek. Dle článku 5.2.2.3. ČSN 734301 musí obývací pokoj disponovat 

minimálně 3300 mm! 

Návrh změny: 

Změna tloušťky zdiva/typu tvárnice za předpokladu dodržení požadavků na 

akustiku, statiku atd. 

2. Světlá výška obytných místností je navržena na 2630 mm bez uvážení 

mocností povrchových úprav vodorovných konstrukcí, jejich výrobních 

odchylek či průhybu stropní konstrukce – lze předpokládat nedodržení min. 

světlé výšky. Dle ČSN 734301 čl. 5.2.2.9 a vyh. č. 268/2009 §10 čl. 5a) je 

minimální světlá výška obytných budov stanovena na 2600 mm. 

Návrh změny: 

Zvýšení světlé výšky obytných místností min. na 2700 mm. 

3. Skladby povrchových úprav (svislých i vodorovných konstrukcí) obecně 

nedisponují vyrovnávacími vrstvami. Lze předpokládat nedodržení požadavků 

na místní rovinnost dokončených povrchů (ČSN 74 4505, ČSN 73 0205), nebo 

nedodržení minimální tloušťky vrstev povrchových úprav (např. omítek) 

stanovených výrobcem a z toho plynoucích vad – trhliny, praskliny. 

Návrh změny: 

Doplnění vyrovnávacích vrstev do skladeb – nutno počítat s finančním 

dopadem. Popř. zvýšit mocnost povrchových vrstev tak, aby vyhověly 

geometrickým odchylkám (např. zvýšit tloušťku vnitřní sádrové omítky z 10 mm 

na 15 mm apod.). 
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4 ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ STRUKTURY 

4.1 Technologické schéma 

4.1.1 Rozdělení na stavební objekty 

Investiční celek byl rozdělen na celkem 10 stavebních objektů (zkr. SO) 

a jsou uvedeny níže v Tab. 4. Toto dělení respektuje a zachovává členění 

z předaných výkazů výměr, kde jsou sekce bytových domů J1 a J2 vedeny 

jako jeden stavební objekt J; analogicky jsou sekce K1 a K2 vedeny jako jeden 

stavební objekt K. 

Jednotlivé stavební objekty jsou patrné a odvoditelné z koordinační 

situace stavby (příloha č. 1). 

Pozn. autora: Přípojka NN není modelována. Dle předané projektové 

dokumentace byla přípojka NN samostatnou dodávkou společnosti Pražská 

energetika a.s. (PRE). Autor toto respektoval. 

Tab. 4 – Rozdělení na stavební objekty [SO] 

Poř. SO Popis 
1 BD_J Bytový dům J (sekce J1 a J2) 
2 KAN_J Přípojky splaškové a dešťové kanalizace BD_J 
3 VOD_J Vodovodní přípojka stavebního objektu BD_J 
4 PLYN_J Plynovodní přípojka stavebního objektu BD_J 
5 BD_K Bytový dům K (sekce K1 a K2) 
6 KAN_K Přípojky splaškové a dešťové kanalizace BD_K 
7 VOD_K Vodovodní přípojka stavebního objektu BD_K 
8 PLYN_K Plynovodní přípojka stavebního objektu BD_K 
9 ČTÚ Komunikace a zpevněné plochy, čisté terénní úpravy 
10 VO Veřejné osvětlení 

4.1.2 Rozdělení pracovního prostoru na úseky a záb ěry 

Na Obr. 1 níže je patrné rozdělení jedné sekce (např. J1) na úseky a 

záběry. Každé podlaží vč. střechy je úsekem, prostor je tedy rozdělen na 

celkem 7 úseků; každý úsek je rozdělen na 3 záběry. 

Pozn. autora: Technologické schéma zde uvedené zcela neodpovídá 

prostorovému rozdělení v časoprostorovém grafu (příloha č. 15), kde je místo 

jednotlivých nadzemních podlažích uveden prostor „vrchní stavba“; jednotlivá 

podlaží jsou však v tomto prostoru zahrnuta. 
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Obr. 1 - Rozdělení pracovního prostoru na úseky a záběry 

4.1.3 Rozdělení na technologické etapy 

Jednotlivé dílčí stavební procesy jsou řazeny v technologickém sledu do 

technologických etap. Tabulka s ozn. Tab. 5 poskytuje přehled 

technologických etap investičního celku spolu se soupisem hlavních 

konstrukcí v jednotlivých technologických etapách. 

Tab. 5 – Rozdělení na technologické etapy a soupis hlavních konstrukcí v TE 
Číslo 

TE Technologická etapa Hlavní konstrukce 

0 Přípravné práce 
Skrývka ornice 
Zařízení staveniště 

1 Zemní práce, základy 

Hloubené vykopávky 
Násypy a skládky 
Přípojky IS 
Piloty 
Základová deska 
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2 Spodní stavba 

Zdi spodní stavby nosné 
Sloupy spodní stavby 
Stropy suterénu 
Hydroizolační souvrství 

3 Vrchní stavba 
Zdi nosné 
Stropy 
Schodiště 

4 Zastřešení 
Tepelná izolace střech 
Povlakové izolace střech 

5 Hrubé vnitřní práce 
Okna 
Příčky a stěny výplňové 
Hrubé instalace ZTI, VZT, SIL, SLA, ÚT 

6 Vnitřní omítky, hrubé podlahy 
Úpravy povrchů vnitřních 
Hrubé podlahy 

7 Dokončovací práce 
Obklady a dlažby 
Malby 
Nášlapné vrstvy podlah 

 8 Kompletace 
MaR 
Kompletace ZTI, VZT, SIL, SLA, ÚT 
Vyčištění objektu 

9 Úpravy vnější 
VKZS 
Veřejné osvětlení 
Komunikace a zpevněné plochy, ČTÚ 

10 Výstupní kontrola Přejímka stavby, stanovení vad a nedodělků 

4.1.4 Stanovení sm ěrů postupu výstavby etapových proces ů 

Pro technologickou etapu TE0, TE1 a TE2 je z technologického hlediska 

zvolen horizontální směr postupu výstavby, viz. Obr. 2.  

Pro technologickou etapu TE3 je z technologického hlediska zvolen 

horizontálně vzestupný směr postupu výstavby, viz. Obr. 2.  

Pro technologickou etapu TE4 je z technologického hlediska zvolen 

horizontální směr postupu výstavby, viz. Obr. 2.  

Pro technologickou etapu TE5, TE6, TE7 a TE8 je z důvodu časových 

úspor zvolen horizontálně vzestupný směr postupu výstavby, viz. Obr. 3.  

Pro technologickou etapu TE9 je z technologického hlediska zvolen 

vertikálně sestupný směr postupu výstavby, viz. Obr. 3. Směrů mohlo být 

zvoleno vícero (vnější omítka VKZS – vertikálně sestupný směr, lepení 

izolantu VKZS – vertikálně vzestupný směr, veřejné osvětlení – horizontální 

směr, čisté terénní úpravy a komunikace – horizontální směr); autor se rozhodl 

modelovat výše uvedený směr postupu výstavby. 
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Obr. 2 – Stanovení směrů postupu výstavby etapových procesů TE0 ~ TE4 

 
Obr. 3 – Stanovení směrů postupu výstavby etapových procesů TE5 ~ TE8 
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Obr. 4 – Stanovení směru postupu výstavby etapového procesu TE9 

 

4.1.5 Stanovení hlavních sou činitel ů pracovní fronty 

Tímto součinitelem je dáno, jaká minimální část produktu (objektu) musí 

být zakončena předcházejícím procesem i, aby na tuto část produktu mohl 

nastoupit následující proces j a přitom si oba procesy (pracovní čety) vzájemně 

nepřekážely, tzn., aby oba procesy probíhaly kvalitně, bezpečně, hospodárně 

a výkonně. Součinitel fij je základním ukazatelem, který charakterizuje 

minimálně nutnou velikost pracovního prostoru pro určitý proces, a je 

prostorovým hlediskem vázání 2 procesů. Vyplývá z prostorové struktury 

kloubených stavebních procesů. [1] 
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Vzorec pro stanovení součinitele pracovní fronty je následující: 

[ ]%100∗=
C

M
f ij , [1] 

Pro hlavní stavební objekt BD_J  byly hlavní součinitele pracovní fronty 

vypočítány následovně s využitím rozdělení dle Obr. 1: 

[ ]%33100
73

7
1 =∗

∗
=f , 

[ ]%10100
73

2
2 =∗

∗
=f , 

[ ]%5100
73

1
3 =∗

∗
=f . 

Hlavní součinitele pracovní fronty pro všechny objekty jsou uvedeny 

níže v Tab. 6. 

Tab. 6 – Hlavní součinitele pracovní fronty jednotlivých SO 

Poř. SO f1  [%] f2  [%] f3  [%] 

1 BD_J 33 10 5 
2 KAN_J 10 10 10 
3 VOD_J 50 50 50 
4 PLYN_J 50 50 50 
5 BD_K 33 10 5 
6 KAN_K 10 10 10 
7 VOD_K 50 50 50 
8 PLYN_K 50 50 50 
9 ČTÚ 10 10 10 
10 VO 10 10 10 
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5 ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY 

Technologická struktura je řešena softwarem CONTEC ®; výstupy tohoto 

softwaru (technologický rozbor, kontrolní a zkušební plán, environmentální 

plán, plán rizik BOZP) jsou přílohami diplomové práce. 

Přímé softwarové výstupy nelze brát vždy a v celém rozsahu jako 

správné a pravdivé. Proto byla provedena kontrola jejich správnosti. Autor si 

je vědom, že se nelze vyvarovat chyb i při důkladné kontrole, proto se ve 

výstupech mohou stále vyskytovat chybné údaje. 

5.1 Technologický rozbor (p říloha č. 10) 

5.2 Kontrolní a zkušební plán (p říloha č. 11) 

5.3 Environmentální plán (p říloha č. 12) 

5.4 Plán rizik BOZP (p říloha č. 13) 

5.5 Rozbor dopravních proces ů 

Jako hlavní stavební materiály, pro které jsou rozebrány dopravní 

procesy, byly zvoleny vytěžená zemina a čerstvý beton. Veškeré uvedené 

trasy jsou vhodné i pro nákladní vozidla. 

Skrytá ornice a vytěžená zemina, která bude použita na obsypy a zásypy, 

bude odvážena na mezideponii v blízkosti staveniště na pozemek parc. č. 

1803/9, k.ú. Uhříněves, který je v majetku Hlavního města Praha; jedná se 

tedy o dočasný zábor pozemku, viz. Obr. 5. 

Zemina určená pro trvalou deponii bude odvezena z místa staby na 

skládku na adrese Dřevčická 44, Praha – Malešice, viz. Obr. 6. Skládka je 

vzdálena od staveniště 9,9 km; doba trvání této mimostaveništní dopravy je 

pro sklápěcí nákladní automobil cca 15 min. Vnitrostaveništní doprava se 

uvažuje pomocí sklápěče S1/S3 a rypadla, popř. pomocí dozeru, kolového 

nakladače a sklápěče S1/S3. 
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Obr. 5 – Dočasná deponie vytěžené zeminy a ornice 

 
Obr. 6 – Trasa z místa staveniště na skládku 
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Čerstvý beton bude přivážen z betonárny Frishbeton s.r.o. na adrese 

K Měcholupům 2, Praha 15 – Horní Měcholupy, viz. Obr. 7. Betonárna je 

vzdálena 4,7 km od staveniště, doba trvání cesty je cca 7 min. Mimostaveništní 

doprava bude zajištěna pomocí autodomíchávačů. Vnitrostaveništní doprava 

bude zajištěna pomocí autodomíchávačů a primárně automobilových čerpadel 

betonu. Při relativně pomalejších stavebních procesech (betonování stěn 

svislých) stojí za zvážení využití k betonáži koš na beton (tzv. bádie) 

s věžovým jeřábem. 

 
Obr. 7 – Trasa z místa staveniště na betonárku 

6 ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY 

Časová struktura je řešena softwarem CONTEC ®; výstupy tohoto 

softwaru (časový harmonogram, časoprostorový harmonogram, graf potřeby 

pracovníků, graf potřeby rozpočtové ceny, graf potřeby cihel pálených, graf 

potřeby výztuže do betonu) jsou přílohami diplomové práce. 

Přímé softwarové výstupy nelze brát vždy a v celém rozsahu jako 

správné a pravdivé. Proto byla provedena kontrola jejich správnosti. Autor si 

je vědom, že se nelze vyvarovat chyb i při důkladné kontrole, proto se ve 

výstupech mohou stále vyskytovat chybné údaje. 
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6.1 Časový harmonogram (p říloha č. 14) 

6.2 Časoprostorový harmonogram (p říloha č. 15) 

6.3 Graf pot řeby pracovník ů (příloha č. 16) 

6.4 Graf pot řeby rozpo čtové ceny (p říloha č. 17) 

6.5 Graf pot řeby cihel pálených (p říloha č. 18) 

6.6 Graf pot řeby výztuže do betonu (p říloha č. 19) 

7 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění dle 

vyhlášky č. 405/2017 Sb. dle názoru autora této diplomové práce neposkytuje 

dostatečný prostor pro návrh a dimenzování zařízení staveniště; neposkytuje 

ho ani minulé znění de vyhl. č. 62/2013 Sb. V požadavcích na obsah a rozsah 

projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení (DSP) je zde část 

ZOV (zásady organizace výstavby) smrštěna a připojena k části B – Souhrnné 

technické zprávě. 

Autor proto zvolil návrh zařízení staveniště dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, avšak ve vyhlášeném znění. Tedy ve znění ze dne 

28.11.2006, kde je části ZOV věnována samostatná část projektové 

dokumentace ve stupni DSP – část E. [2] 

7.1 Technická zpráva za řízení staveništ ě 

Součástí technické zprávy zařízení staveniště je i dimenzování 

sociálního a provozního zařízení staveniště a návrh zvedacího prostředku – 

věžového jeřábu. 

Informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
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7.1.1 Informace o rozsahu staveništ ě, předpokládané úpravy staveništ ě, 

jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p říjezdy a p řístupy 

na staveništ ě 

Identifikační údaje stavby a investora: 

Investor:  Skanska Reality a.s. 

Projektant:  PPP spol. s.r.o. 

Zhotovitel:  Skanska a.s. 

Název stavby: Romance II – Bytové domy Uhříněves 

Místo stavby:  ul. Václava Trojana a Firkušného, Praha 22 – Uhříněves 

Informace o rozsahu staveniště: 

Stavba je lokalizována v městské části Praha 22 - Uhříněves. Areál 

staveniště se nachází v intravilánu obce, na rohu ulice Václava Trojana a 

Firkušného. Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu obce. 

Plocha areálu staveniště disponuje rozlohou cca 7400 m2. V areálu 

staveniště se nenachází žádné stávající stavební objekty, vyjma inženýrských 

sítí uložených v komunikaci – ulici Václava Trojana. Nevzniká zde tedy 

požadavek na bourací práce. V místě staveniště bude umístěno zázemí 

staveniště, stavební mechanizace, sklady stavebního materiálu; dočasné 

deponie vytěžených hornin budou umístěny jižně od staveniště přes ulici K 

Uhříněvsi na pozemku, které je v majetku Hlavního města Praha (viz. zábory 

ve výkrese ZS). Situace staveniště je znázorněna ve výkresech zařízení 

staveniště. 

Doba výstavby je namodelována dle časového plánu na cca 62 týdnů 

ode dne zahájení prací, tj. od 1.3.2018 do 10.5.2019. 

Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení: 

Vyčleněný prostor staveniště bude oplocen neprůhledným mobilním 

kovovým stavebním oplocením výšky 1,8 metru a zabezpečen proti vstupu 

nepovolaných osob. V místě vjezdu a výjezdu ze staveniště bude v oplocení 

zřízena brána. Na této bráně budou viditelně a čitelně umístěny informační 

cedule o zhotoviteli a objednateli stavby. Dále zde budou umístěny výstražné 

cedule upozorňující na nebezpečí při vstupu na staveniště a na použití 

předepsaných OOPP. 
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Trvalé deponie a mezideponie: 

Vytěžená hornina určená k trvalé deponii bude umístěna na skládce 

materiálu k tomuto účelu odpovídající (viz. kapitola 5.5). Na místech k tomu 

vyhrazených (zábory) budou zřízeny dočasné mezideponie pro ornici a 

vytěžený materiál použitý dále pro tzv. obsypy. 

Ornice bude sejmuta pomocí dozeru v celém prostoru staveniště. 

Hloubka sejmutí činí 200 mm, množství dočasné deponované ornice činí cca 

1500 m3. 

Příjezdy a přístupy na staveniště: 

Navržené řešení přístupu na stavbu bude využívat silničního dopravního 

spojení mezi městem Praha a obcí Uhříněves. Vjezd a výjezd z areálu 

staveniště je umístěn v ulici Václava Trojana. Část ulice Václava Trojana bude 

po dobu výstavby omezena dopravním značením B01 „Zákaz vjezdu všech 

vozidel“ s dodatkovou tabulkou E12 „Kromě vozidel stavby“. 

Staveništní komunikace je řešena jako jednosměrná šíře 6,0 metrů. 

Staveništní komunikace pro automobily budou zpevněny štěrkovým 

podsypem. Cesty dopravy po staveništi jsou patrné z výkresu ZS. Veškerá 

stavební mechanizace bude využívat této staveništní komunikace. 

Veřejná komunikace v místě vjezdu a výjezdu ze staveniště bude 

pravidelně čištěna a chráněny proti poškození těžkými mechanismy (silniční 

panely a pískový podsyp). Po skončení stavebních prací bude toto místo 

vyspraveno a uvedeno do původního stavu. 

Ve fázi hrubé stavby bude zřízen další vjezd na staveniště (z ulice 

Firkušného) a další výjezd ze staveniště (ulice K Uhříněvsi). 

7.1.2 Významné sít ě technické infrastruktury 

V areálu staveniště se nenachází žádné stávající stavební objekty, vyjma 

inženýrských sítí uložených v komunikaci – ulici Václava Trojana. Další 

nejbližší stávající inženýrské sítě se nacházejí cca v ose přiléhající 

jednosměrné ulice Firkušného. 
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7.1.3 Sociální a hygienická za řízení staveništ ě 

Tato zařízení budou na staveništi realizována pomocí stavebních 

mobilních buněk o modulových rozměrech 2500x6000x2800 mm (šířka, délka, 

výška). Jedná se jmenovitě o WC, šatny a umývárny. Buňky budou sestaveny 

do dvoupodlažní sestavy spolu s buňkami s funkcí kontejnerů či 

uzamykatelných skladů. Odpadní vody z těchto zařízení budou jímány ve 

svých zabudovaných zásobnících, odkud budou odčerpávány dle potřeby 

fekálním vozem; napojení na kanalizaci tedy není nutné. Nutné je pouze 

napojení na staveništní vodovod a el. síť. 

V prostoru staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci 

stravy (jídelna), stravování pracovníků stavby bude zajištěno individuálně. 

Šatny proto budou využívány v době přestávek i ke svačinám či obědům. 

Případné ubytování pracovníků na staveništi nelze zabezpečit. Lékařská péče 

bude v případě potřeby zajištěna přivoláním IZS a odvozem do nejbližší 

nemocnice. 

Dimenzování těchto zařízení je vztaženo k průměrnému počtu 

pracovníků na staveništi v dané fázi rozestavěnosti. Návrh byl proveden podle 

níže uvedených pravidel a kritérií. 

Tab. 7 – Návrh sociálních a hygienických částí ZS [3] 

Šatny Požadavek 
Výměra - běžné využití 1,25 m2 / osobu 
Výměra - využití i v době jídla 1,75 m2 / osobu 
Umývárny Požadavek 
Výměra - běžné využití 0,25 m2 / osobu 
Počet umyvadel 1 ks / 15 osob 
Počet sprchových kabin 1 ks / 20 osob 
WC Požadavek 
Do 10 mužů 1 sedadlo + 1 mušle 
Do 50 mužů 2 sedadla + 2 mušle 
Do 100 mužů 3 sedadla + 3 mušle 
Nad 100 mužů 1 sedadlo na dalších 50 mužů 
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Počet stavebních buněk je pro jednotlivé fáze rozestavěnosti následující. 

Fáze zemních prací: 

Průměrný počet pracovníků na staveništi: 44 

Podlahová plocha umývárny min.: 0,25*44 = 11 m2 (jedna buňka ~ 12 m2) 

Počet umyvadel min.:   3 

Počet sprchových kabin min.: 3 

Počet WC min.:   2 sedadla + 2 mušle 

Podlahová plocha šatny min.: 1,75*44= 77 m2 (jedna buňka ~ 15 m2) 

Návrh: 

2 ks buňka ToiToi „Koupelna, WC – SK1“, WC pro pracovníky 

6 ks buňka ToiToi „Kancelář, šatna – BK1“, šatna pro pracovníky 

1 ks buňka ToiToi „Koupelna, WC – SK1“, WC pro vedení stavby 

2 ks buňka ToiToi „Kancelář, šatna – BK1“, šatna pro vedení stavby 

1 ks buňka ToiToi „Kancelář, šatna – BK1“, šatna pro administrativu 

3 ks buňka ToiToi „Kancelář, šatna – BK2“ pro vrátného/ostrahu 

Fáze hrubé stavby: 

Průměrný počet pracovníků na staveništi: 44 

Podlahová plocha umývárny min.: 0,25*44 = 11 m2 (jedna buňka ~ 12 m2) 

Počet umyvadel min.:   3 

Počet sprchových kabin min.: 3 

Počet WC min.:   2 sedadla + 2 mušle 

Podlahová plocha šatny min.: 1,75*44= 77 m2 (jedna buňka ~ 15 m2) 

Návrh: 

2 ks buňka ToiToi „Koupelna, WC – SK1“, WC pro pracovníky 

6 ks buňka ToiToi „Kancelář, šatna – BK1“, šatna pro pracovníky 

1 ks buňka ToiToi „Koupelna, WC – SK1“, WC pro vedení stavby 

2 ks buňka ToiToi „Kancelář, šatna – BK1“, šatna pro vedení stavby 

1 ks buňka ToiToi „Kancelář, šatna – BK1“, šatna pro administrativu 

5 ks buňka ToiToi „Kancelář, šatna – BK2“ pro vrátného/ostrahu 
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Obr. 8 – Stavební buňky, zleva: BK1, BK2, SK1 [4] 

7.1.4 Doprava a skladování materiál ů 

Doprava mimostaveništní a staveništní (primární a sekundární) 

Kusový materiál (palety s se zdivem, palety s pytli stavebních hmot, 

bednění, betonářská výztuž, balíky tepelné izolace, řezivo, atd.) bude 

dopravován pomocí nákladních aut na staveniště tak, aby došlo k vyložení 

materiálu z ulice Václava Trojana na staveništní sklad materiálu pomocí 

věžového jeřábu / ještěrky s paletovými vidlemi / hydraulickou rukou 

nákladního automobilu / ručně. Nákladní automobil bude parkovat v dosahu 

zvedacího prostředku.  

Na pracoviště bude materiál dopraven ručně / pomocí stavebního výtahu 

/ pomocí věžového jeřábu. 

Čerstvý beton bude na staveniště dopraven dle kap. 5.5. 

Návrh skladovacích prostor: 

Venkovní sklad materiálu bude realizován ze silničních betonových 

panelů (3000x1500x150 mm) se štěrkovým podsypem. Bude částečně 
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zastřešený (pro uskladnění betonářské výztuže, příslušenství k bednění, palet 

se zdivem, balíky tepelné izolace, atd.). 

Staveniště bude disponovat i sklady v podobě uzamykatelných 

kontejnerů / stavebních buněk pro sklad materiálu a pracovního nářadí. 

Samotný budovaný objekt bude taktéž částečně využíván jako 

skladovací prostor, zejména pro tzv. naskladnění do zásoby. Jedná se 

především o materiály – obklady, PVC, pytlovaná suchá směs vnitřních 

omítek, hydroizolační fólie, apod. 

 

Návrh venkovního skladiště: 

Sklad je dimenzován dle potřeby bednění a výztuže, které v průběhu 

výstavby zaberou nejvíce skladovacího prostoru.  

Množství prvkového stropního bednění:  *300 m2  (odhad) 

Rozměr reprezent. prvku stropního bednění:    200x100x2,5 cm (š, d, v)  

Šíře uliček mezi stohy:    75 cm 

Plocha 1 prvku stropního bednění:     2,0*1,0= 2,0 m2 

Plocha 1 prvku bednění vč. uličky (stoh):    (2,0+0,75)*(1,0+0,75) = 4,8 m2 

Maximální dovolená výška skladování:   1,8 m 

Výška distančního hranolu mezi bedněním:   0 cm (10 cm hranol mezi zemí) 

Modulová výška jednoho prvku pro skladování:   2,5 cm = 0,025 m 

Počet prvků stropního bednění v 1 stohu:  1,7/0,025 = 70 

Plocha bednění v jednom stohu:    70*2,0 = 140 m2 

Počet stohů pro celé množství bednění:   300/140 = 2,2 

Plocha skladu pro bednění:    2,2*4,8 = 10 m2 

Plocha skladu pro výztuž, nosníky, stojky, koše s BFD spojkami a spínacími 

tyčemi + další příslušenství je odhadnuta na 20 m2. 

Plocha pro čištění bednění a dále předpřípravu výztuže a bednění je 

odhadnuta na 20 m2. 

Celková navržená plocha venkovního skladu materiálu činí 50 m2. 
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Návrh uzamykatelných skladů: 

Sklady jsou dimenzovány dle množství nářadí, resp. počtu pracovníků na 

pracovištích; dále dle potřeby uskladnění dalších materiálů (pytlovaných 

suchých směsí stavebních hmot, keram. dlažby, hydroizolačních fólií, 

nebezpečných látek, atp.). 

Tato zařízení budou na staveništi realizována pomocí stavebních 

mobilních buněk o modulových rozměrech 2500x6000x2800mm (šířka, délka, 

výška) s užitnou plochou cca 12 m2. Buňky budou sestaveny do dvoupodlažní 

sestavy spolu s buňkami s funkcí kanceláří, šaten, WC a umýváren. 

Počet těchto uzamykatelných skladů je odhadnut na 2 ks pro nářadí + 3 

ks pro materiál, tedy celkem 5 ks buněk ToiToi „Sklad, kontejner – LK1“.  

Rozdělení dle fází výstavby: 

Fáze zemní práce: 1 pro nářadí + 0 pro materiál 

Fáze hrubá stavba: 2 pro nářadí + 3 pro materiál 

 
Obr. 9 – Stavební buňka LK1 [4] 
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Návrh zvedacích prostředků 

Hlavním zvedacím prostředkem stavby je věžový jeřáb. Věžový jeřáb 

bude dopraven pomocí nákladních automobilů na staveniště a pomocí 

autojeřábu smontován. Stejným způsobem bude i demontován. Založení – 

přitížení závažím na ŽB desce. 

Předpokládané nejtěžší břemeno stavby je železobetonové 

prefabrikované schodišťové rameno o hmotnosti cca 3 t. Tato únosnost musí 

být splněna při vyložení 40 m. Bude použit výložník o délce 40 m. 

Návrh: LIEBHERR Flat-Top 110 EC-B 6, příkon 22 kW. 

   

 

Obr. 10 – Nejmenší vzdálenost osy jeřábu od výkopu 
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Obr. 11 – Posouzení výškových poměrů jeřábu 

 

 Dalším zvedacím prostředkem použitým na stavbě je stavební výtah. 

Stavební výtah bude na staveniště dovezen pomocí nákladních automobilů a 

bude sestaven za pomoci věžového jeřábu. Demontován bude za pomoci 

autojeřábu. Stavební výtah bude umístěn k objektu tak, aby byly využity 

balkónové desky k výstupu/nástupu osob, či vyložení/naložení materiálu do 

výtahu. Ke kotvení stavebního výtahu k objektu budou použity chemické kotvy 

s dostatečnou únosností. Založení na ŽB desce. Výkop v prostoru umístění 

stavebního výtahu bude zapažen. 
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Návrh: GEDA 500 Z/ZP    

Nosnost výtahu:  850 kg (náklad), 500 kg (osoba) 

Maximální výška:  100 m 

Napájení: 5x2,5 mm vidlice 16A, 400V/16A 

Jistič: 16A 

Rozměr klece: 160/140/110 cm (d, š, v) 

Zastavěná plocha: 2,5x2 m  

 

Obr. 12 – Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

7.1.5 Napojení staveništ ě na zdroj vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě 

Zásobování staveniště vodou 

Staveniště bude připojeno na zdroj vody z důvodu přípravy stavebních 

hmot, ošetřování bet. konstrukcí, zdění příček a  omítek, mytí automobilů a 

stavebních strojů, z důvodu hygienických a životních potřeb (koupelny, WC, 

sprchy), dále pro požárně-bezpečnostní účely. Staveniště bude připojeno 

pouze na zdroj pitné vody vlastní vodovodní přípojkou, která bude připojena 
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na stávající veřejný vodovodní řad umístěný v ose veřejné komunikace ulice 

Václava Trojana. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

Bude proveden rozbor vody z hlediska bakteriologického a chemicko-

fyzikálních vlastností. Správce sítě doloží kolísání množství vody během 

ročních období, správce sítě dále zajistí navrtání hlavního vodovodního řadu 

pro staveništní přípojku vody. Potrubí z PPR bude vedeno v zemi v nezámrzné 

hloubce. Požární voda bude v případě požáru získávána z nedalekého 

hydrantu. 

Výpočet potřeby vody na staveništi [3]: 

Průměrný počet pracovníků na staveništi v období max. výkonu: 44 

 

Qn = ( Pn x kn ) / ( t x 3600 ) Qn … v teřinová spotřeba vody [l/s] 

     Pn … tabulková potřeba vody na směnu [l/s] 

kn … koeficient nerovnoměrnosti odběru [l/s] 

t  … doba odběru vody (= 8 hod. směna) [l/s] 

 

Obr. 13 – Výpočet potřeby vody 
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Zásobování staveniště elektrickou energií [3]: 

Staveniště bude dále připojeno na zdroj el. energie z trafostanice 

distributora el. energie, která je vzdálena cca 200 metrů vzdušnou čarou od 

areálu staveniště. Přívod el. energie na staveniště bude veden jako VN 6,3kV. 

V místě staveniště bude napojen na staveništní rozdělovač el. energie; zde 

bude elektřina měřena a fakturována. 

Na staveništi rozvádíme proud o nízkém napětí 400/230V. Potřebný 

výkon se stanoví pro období maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v 

kilowattech [kW], výkon transformátorů v kilovoltapérech [kVA].  

Celkový elektrický výkon pro výstavbu vypočteme podle vzorce: 

 

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

 

S=(1,1/0,5)*(0,7*Σ(22+7,5+5,0+5,0+17+4*3,4+4*4,5+4*1,5+5,5+2*5,0+

2*3,0) + 1,0 * Σ (0,32+0,32+0,25+0,5+2,5+2) +  0,8 * Σ (1,2+0,9+0,18) ) 

 

S =  195 kW  (pro zjednodušení je uvažováno kVA = kW) 

 

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos µ 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) 
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Obr. 14 – Příkony vybraných elektromotorů k pohonu stavebních strojů 

 

Obr. 15 – Spotřeba elektrického proudu na venkovní osvětlení 

 

Obr. 16 – Spotřeba elektrického proudu na vnitřní osvětlení 
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Odvodnění a odkanalizování staveniště 

Staveniště je obklopeno zpevněnými komunikacemi disponujícími 

dešťovou kanalizací, nepředpokládá se tedy zatečení srážkové vody na 

staveniště z okolí. Dopravní komunikace na staveništi budou chráněny proti 

rozbahnění recyklátem (štěrkodrtí) či betonovými panely. Stavební jáma bude 

proti srážkové vodě chráněna systémem rýh vyplněných štěrkem. 

Hladina podzemní vody neohrožuje stavební jámu žádným způsobem. 

Odpadní vody ze sociálních zařízení budou svedeny do podzemního 

fekálního tanku o objemu 9 m3, odkud budou odčerpávány dle potřeby 

fekálním vozem; napojení na kanalizaci tedy není nutné. Stejným způsobem 

bude likvidována i odpadní voda z mycí rampy nákladních automobilů. 

7.1.6 Úpravy z hledisek bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, 

včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohy bu 

a orientace 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při 

práci je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Nařízení vlády, o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), 

především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných 

předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad používáním 

bezpečnostních předpisů. Dále skutečností, aby příslušné práce vykonávaly 

osoby, které k ní mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, 

zabezpečení apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve 

vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými 

prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je 

kvalifikovaní pracovníci. 

Při skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení 

bezpečnosti pracovníků na staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky 

skládek, a zajištěn celkový pořádek na staveništi.  

Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora, nebo občanů, ve 

vztahu k veřejnému prostranství je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích 
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osob. Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu s platnou 

legislativou. Je třeba po dobu zhotovování díla a přejímacího řízení zabezpečit 

také ochranu díla před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve 

smlouvě o dílo až do dne, kdy odpovědnost za ochranu díla převezme 

objednatel při ukončení přejímacího řízení. Dále se v souladu s ustanoveními 

zákona č. 309/2006 Sb. zřídí funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. Samostatný plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi vypracuje vybraný dodavatel stavby v rámci další 

přípravy stavby. Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou 

schopností pohybu a orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné 

speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů ZS. 

7.1.7 Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných 

zájmů 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí 

se jím požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické 

nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při 

výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet 

důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a čelit jejich účinkům, 

resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, 

požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě nebo 

stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastní stavební úpravě budovy nebude narušen veřejný zájem. 

Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující 

zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek, 

taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek 

ÚSES (územní systém ekologické stability). 

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná 

zvláště chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) 

ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná 
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chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné 

stromy). Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve 

smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné 

oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 

národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů (dle přílohy č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

Ochrana kulturních památek 

Pozemky určené pro výstavbu neleží v oblasti památkově chráněného 

území ve smyslu ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. o státní 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Ve vlastním prostoru staveniště 

se nenacházejí kulturní nemovité památky, ani zde neleží památkové zóny a 

rezervace ani ochranná pásma kulturních památek dle téhož zákona. 

Připravovaná stavba se nenalézá na území s předpokládaným výskytem 

archeologických nalezišť ve smyslu ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 

20/1987Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

7.1.8 Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových/stávajících 

objekt ů 

Řešení zařízení staveniště, zábory pozemků 

Stavba je lokalizována v obci Uhříněves, Praha. Areál staveniště se 

nachází v intravilánu obce, je plně včleněn do organismu obce z hlediska 

dopravní infrastruktury. 

Plocha areálu staveniště (cca 7400 m2) se nachází na rohu ulic 

Firkušného a Václava Trojana. Areálem staveniště je pozemek ve vlastnictví 

investora. Pro účely staveniště, zejména pro napojení inženýrských sítí na 

budovaný objekt a napojení inženýrských sítí na staveniště, budou vytvořeny 

krátkodobé dočasné zábory na veřejné pozemní komunikaci – ulice Václava 

Trojana a ulice Firkušného (doba nutná pro vybudování dáného stavebního 

objektu – inženýrských sítí). Umístění záborů je patrno z výkresu ZS. 

Stavba bude realizována v prostoru jednoho, hlavního staveniště. Mimo 

staveniště jsou umístěny dočasné deponie horniny, viz výkres ZS. V prostoru 
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hlavního staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační 

prostory. 

Využití nových/stávajících objektů 

Nově budovaný objekt bude z části využíván pro naskladnění materiálu 

momentálně potřebného k zhotovení dané stavební konstrukce.  

Objekt nebude využíván jako zázemí personálu! K tomuto účelu bude 

sloužit zázemí vně objektu v areálu staveniště vytvořené ze stavebních buněk. 

7.1.9 Podmínky pro ochranu životného prost ředí při výstavb ě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na 

staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou 

dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 

Označování obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o 

ochraně a kácení dřevin 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

výrobky z hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů). 

 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z 

provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné 

přepážky atd.) 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, bude vedena evidence o nakládání s odpady podle 

§ 39, tato evidence bude součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu 

řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a 

dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest 

apod. 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní 

odpad a kategorie "N" nebezpečný odpad. 



42 
 

7.2 Výkres za řízení staveništ ě – fáze zemních prací (p říloha č. 20) 

7.3 Výkres za řízení staveništ ě – fáze hrubé stavby (p říloha č. 21) 

8 Technologický postup prací 

Jsou zpracovány 2 technologické postupy prací a to pro ETICS, resp. 

VKZS (vnější kontaktní zateplovací systém) a pro sádrovou vnitřní omítku. 

8.1 Technologický postup - ETICS (p říloha č. 22) 

8.2 Technologický postup – sádrová vnit řní omítka (p říloha č. 23) 

9 ZÁVĚR 

Předaná projektová dokumentace je víceméně kompletním a dostatečně 

kvalitním podkladem pro vypracování STP. O výkazech výměr hlavních 

stavebních objektů lze konstatovat to samé, neboť byly vytvořeny 

v rozpočtovém programu KROS+ a následně exportovány do formátu *.xls. 

Nicméně výkazy výměr profesí a vedlejších SO byly již ve formátu *.xls 

zpracovávány; jejich import do programu CONTEC ® musel být proveden 

manuálním vepsáním objemů k daným činnostem. 

Posouzení předané dokumentace je zaměřeno na geometrickou 

přesnost ve výstavbě. 

Prostorová struktura se snaží respektovat standardní a tradiční stavebně 

technické postupy. 

Model výstavbového procesu byl vytvořen pomocí softwaru CONTEC ®, 

o kterém je hovořeno v úvodu. Importem a převedením výkazů výměr do 

softwaru CONTEC ® byl vytvořen hrubý model investičního celku – časový 

harmonogram, časoprostorový graf, KZP, ENP, Plán rizik BOZP, 

technologický rozbor, grafy potřeb, atd. Veškeré výstupy bylo nutno 

kontrolovat a ověřit jejich správnost. 
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Na základě výstupů softwaru CONTEC ® bylo vypracováno zařízení 

staveniště. Dále byly zpracovány technologické postupy dvou vybraných 

procesů. 

10 PŘÍNOSY 

Přínos této diplomové práce lze spatřit v relativně komplexním stavebně 

technologického projektu. Poskytuje ucelené informace o výstavbě 

investičního celku. 

Informace zde obsažené mohou sloužit jako studijní materiál pro různé 

zájmové skupiny (studenti, veřejnost, investoři).. 

V poslední řadě tato bakalářská práce přispěla k mému osobnímu rozvoji. 
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