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Úvod
Bakalářská práce se zabývá obsáhlým tématem plánování zařízení
staveniště, to může být někdy jen malé zázemí s pár buňkami za plotem,
jindy rozsáhlé objekty s řadou složitých procesů, které se vyskytují u velkých
staveb. Zařízení staveniště zastupuje významný podíl při realizaci stavby,
kde mezi optimálně navržené zařízení staveniště se uvažuje takové zařízení
staveniště, které zajistí realizaci stavby v daných podmínkách s nejnižšími
náklady, dále musí být zabezpečen plynulý chod všech stavebních prací na
stavbě, dopravování a skladování materiálů a poskytnuto zázemí všem
účastníkům na stavbě.
Správně navržené a fungující zařízení je základním stavebním kamenem
celé výstavby, a proto je nutné se této části během přípravy stavby nadmíru
věnovat.

V

praxi

ale

často

narážíme

na

rozsáhlý

problém,

a to, že je návrh zařízení staveniště stavby často opomíjený. V době,
kdy se vytváří projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, není znám
budoucí zhotovitel, a tudíž ani jeho požadavky. Zatímco v době tvorby
realizační dokumentace, poté co zhotovitel vyhrál zakázku, musí už obvykle
zhotovitel vybraný projekt začít stavět. Tento postup vede k tomu, že v době
zahájení prací na prováděcí dokumentaci neexistuje návrh zařízení
staveniště, přesto se zařízení staveniště musí realizovat, a to i ve spojitosti
s potřebnou projektovou dokumentací a všech veřejnoprávních postupů s tím
spojených. Autorem této dokumentace je tedy zpravidla zhotovitel.
Hlavním

cílem

této

práce

je

vysvětlit,

jak

správně

postupovat

při návrhu zařízení staveniště s ohledem na různé aspekty, které mohou
při návrhu nastat. Mezi nejdůležitější zásady se řadí zejména obecné
a legislativní podmínky, prostorové podmínky, které daná stavba má, dále
jsou náklady a změny v průběhu výstavby. Bakalářská práce je zaměřena
především na výstavbu bytových domů a občanské výstavby střední velikosti
na území České republiky, ale dotkne se také zařízení staveniště liniové
stavby a výstavby uprostřed městské aglomerace.
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V praktické části je navrženo zařízení staveniště pro stavbu bytového domu
dle obecně známých zásad a legislativy popsaných v teoretické části.
Zároveň je to výpočet nákladů spojených s realizací umístění stavby
dle nabídek zaslaných poptanými firmami.

10

1

Zásady zařízení staveniště

1.1

Základní pojmy
Před samotným plánováním ZS (zařízení staveniště) je vhodné

vysvětlit základní terminologii k této problematice. V následujících bodech
jsou uvedeny základní pojmy.
•

Zařízení staveniště je výrobna zřizovaná za účelem zhotovení
dané stavby. Tvoří ji správní a sociální objekty, výrobní a provozní
zařízení, komunikace, inženýrské a energetické sítě, které v době
realizace stavby slouží jejím účastníkům.

•

Stavební objekt je prostorově ucelená nebo alespoň technicky
samostatná část stavby, která plní vymezenou účelovou funkci.

•

Stavba je tvořena zpravidla několika stavebními objekty. Rozumí
se jí také souhrn stavebních prací včetně dodávek stavebních
hmot a dílců, dodávek strojů a zařízení včetně jejich montáží,
prováděný zpravidla na souvislém místě a v souvislém čase.
Za stavbu se považují veškeré stavby bez zřetele na jejich
stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Stavby mohou
být trvalé i dočasné. Do staveb patří i ZS.

•

Stavební pozemek je část území určená regulačním plánem
nebo územním rozhodnutím k zastavění a pozemek zastavěný
hlavní stavbou.

•

Staveniště
nebo

je

místo

udržovacích

určené

prací.

k

Zahrnuje

uskutečnění
stavební

stavby
pozemek,

případně i jiné pozemky nebo jejich části. Staveniště je obvykle
totožné se stavebním pozemkem a jeho rozsah se zpravidla
určuje ve stavebním povolení [1].

1.2

Funkce zařízení staveniště
ZS je nedílnou součástí každé stavby. Základní koncepce by měla být

již v dokumentaci pro stavební povolení. Samotný projekt ZS je součástí
stavebně technologického projektu, kde situace ZS patří mezi jeho základní
11

dokumenty [2]. Díky vhodnému zařízení, vybavení a uspořádání je možné
stavbu provádět řádně a při dodržení základních požadavků také bezpečně.
ZS slouží k provozním, výrobním a sociálním potřebám. A aby bylo zařízeno
co nejekonomičtěji, je vhodné využít objekty stávající nebo budované. Těmito
objekty mohou být trvalé části budované stavby, které jsou prováděny
v předstihu. Dále také již stavby existující, ať už v majetku investora či nikoli.
Pokud na staveništi není ani jeden z těchto objektů, umístí se zde hmotný
majetek zhotovitele v podobě buněk nebo kontejnerů. Dále je možné
vybudovat dočasné stavby na dobu výstavby [3].

1.3

Základní požadavky na zařízení staveniště
Staveniště jen nutné zařídit tak, aby splňovalo požadavky popsané

v následujících bodech.
•

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavby
mohly řádně a bezpečně uskutečňovat, upravovat nebo odstranit.
Nesmí se přitom ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat
okolí

staveb

a

porušovat

podmínky

ochranných

pásem

nebo chráněných území.
•

Stavební výrobky a materiály se musí na staveništi řádně
a bezpečně uskladňovat a ukládat, přitom se musí dbát na veřejný
pořádek.

•

Objekty ZS, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí
být bezpečná.

•

Staveniště, případně jeho oddělené pracoviště se vhodným
způsobem oplotí nebo jinak zabezpečí, vyžaduje-li to bezpečnost
osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti.

•

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační
sítě v prostoru staveniště se polohově a výškově vyznačí
nejpozději

před

odevzdáním

staveniště;

musí

se

včetně měřických značek v prostoru staveniště a během
stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit.
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•

Všechny

vstupy

na

staveniště

musí

být

uzavíratelné,

uzamykatelné a označené zákazem vstupu nepovolaným osobám,
pozemní komunikace musí být vyznačeny dopravními značkami
a udržovány v bezpečném stavu dle platné legislativy.
•

Podjezdné výšky pod konstrukcemi, vedeními nebo jinými
překážkami nižšími jak 4,3 m musí být označeny stejně
jako na veřejných komunikacích, překážky vyšší jak 0,1 m (trubky,
kolejnice) musí být opatřeny přejezdy s odpovídající únosností.

•

Komunikace pro chodce musí mít minimální šířku 0,75 m,
případně 1,5 m pro obousměrný provoz, při sklonu větším
jak 1:3 musí mít na jedné straně jednotyčové zábradlí výšky
1,1 m, podchodné výšky se musí dodržovat 2,1 m, jen výjimečné
1,8 m za předpokladu bezpečného označení a dalšího opatření,
v místech se zvýšeným nebezpečím musí být komunikace
opatřeny zábradlím, ohrazením nebo svodidly.

•

Nebezpečná místa staveniště se podle potřeby opatří zábranami
nebo označí výstražnými nápisy a zároveň se zabezpečí proti
přístupu nepovolaných osob.

•

Staveniště, staveništní zařízení a oplocení, která jsou úplně
nebo částečně umístěna na veřejných pozemních komunikacích
a prostranstvích, se musí ohradit a výrazně označit, případně
při snížené viditelnosti náležitě osvětlit a vybavit výstražným
osvětlením.

•

Jestliže se vykonávají stavební práce nebo jsou-li staveništní
zařízení v provozu při snížené viditelnosti nebo v noci, musí
se staveniště na všech místech dostatečně osvětlit.

•

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se jako staveniště
používají jen v nevyhnutelném rozsahu a čase a před skončením
jejich užívání se musí uvést do původního stavu, jestliže
se užíváním narušuje plynulost dopravy, musí se včas zřídit
náhradní dopravní řešení.
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•

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou
v dosahu účinků ZS, se musí v průběhu provádění nebo
odstraňování stavby chránit.

•

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané jako
staveniště a současně ponechané v užívání veřejnosti (chodníky
pod lešením, podchody, průchody) se musí během užívání chránit
a udržovat.

•

ZS v zastavěném území nesmí svými účinky, především
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním,
zastíněním působit na okolí nad přípustnou míru, jestliže účinky
na okolí nelze omezit, mohou být zařízení v provozu jen
ve vymezeném čase.

•

V zastavěném území se stavba musí oplotit souvislým plotem
(pletivo, dřevo, plech) do výšky nejméně 1,8 m [4].

1.4

Legislativní požadavky
Přesnou definici ZS nenalezneme v žádném současně platném

zákoně či vyhlášce, avšak podle historického vývoje ho definujeme jako
dočasné objekty a zařízení, jež slouží pouze po dobu provádění stavby
provozním a sociálním účelům účastníků stavby. Jako objekty ZS mohou být
použity

stávající

objekty

a

zařízení

či

objekty

a

zařízení,

které jsou budovány jako součást stavby.
Pro některá veřejnoprávní řízení je třeba dle zákona dodat dokumentaci,
která splňuje právní předpisy, jež v dané lokalitě platí. V České republice
sem patří stavební zákon a veškeré právní předpisy navazující a související.
Stavební zákon vymezuje tři veřejnoprávní řízení, kterými prochází proces
přípravy a realizace stavby:
•

územní řízení – počáteční krok, jež vyústí vydáním územního
rozhodnutí,

•

stavební řízení – prostřední krok, jež vyústí vydáním stavebního
povolení,
14

•

kolaudační řízení – závěrečný krok, jež vyústí kolaudačním
rozhodnutím.

Požadavky na ZS jsou upravovány níže uvedenými legislativními předpisy.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). Definuje pojem staveniště v § 3 odst. 3, dále jmenuje stavby ZS,
které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení v § 103 odst. 1 písm. a)
a samozřejmě také stavby ZS které vyžadují ohlášení v § 104
odst. 2 písm. g).
Zákon 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). Tento zákon upravuje požadavky na pracoviště
a pracovní prostředí na staveništi v § 3.
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vyžaduje u projektové
dokumentace

k

žádosti

o

stavební

povolení

pro

ohlášení

stavby

a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení v souhrnné technické
zprávě zhodnocení staveniště a v zastavovacím plánu vyznačení hranice
staveniště.
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Tato vyhláška upravuje rozsah
a obsah projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby.
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb. V této vyhlášce jsou podrobněji specifikovány požadavky
na staveniště a ZS pro letecké stavby, stavby drah a stavby na dráze
a stavby pozemních komunikací.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Vyhláška uvádí, že je mimo prostor stavebního pozemku možno umístit
pouze stavby ZS a připojení staveb na sítě technické infrastruktury
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a pozemní komunikace v § 23. Vyhláška byla novelizována v roce 2009
(vyhláška č. 269/2009 Sb.,), kdy byl přidán § 24, kde byly vymezeny
požadavky na uspořádání a provoz staveniště, umísťování a povolování
staveb ZS.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Tyto požadavky platí také pro dočasné stavby ZS.
Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci v platném znění, obsahuje konkrétní podmínky BOZP (bezpečnost a
ochrana zdraví při práci), které musí splňovat každé staveniště před
započetím stavebních prací.
Nařízení vlády 362/2005 Sb., v platném znění upravuje způsob organizace
práce a pracovních postupů na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky, kterým staveniště v naprosté většině případů je.
Nařízení vlády 591/2006 Sb., v platném znění je stěžejním legislativním
podkladem o bezpečnosti práce na staveništích. Jsou v něm definovány
bezpečnostní podmínky na většinu prováděných činností na staveništi,
na uspořádání staveniště i na provoz stavebních strojů.
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve kterém se stanoví bližší požadavky
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů
a nářadí [5].

1.5

Použité principy projektování zařízení staveniště
Pro projektování ZS se používají následující základní principy:
•

určení postupu výstavby,

•

určení záborů ploch,

•

rozmístění stavebních strojů a zařízení (jeřáb, rypadla, sila atd.)
navržených v technologickém rozboru,

•

rozmístění pomocných stavebních strojů a zařízení, skladů
a skládek pro maximální využití primárních strojů,

•

řešení staveništní komunikace včetně parkování,

•

návrh umístění staveništních buněk a sociálního zařízení,
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•

návrh energetických zdrojů a inženýrských sítí pro ZS,

•

stanovení

bezpečnostních

opatření,

protipožárních

opatření

a ochrany proti krádežím,
•

vytvoření harmonogramu využití ZS v jednotlivých etapách [6].

17

2 Prostorové uspořádání
2.1 Členění zařízení staveniště
Pro stavbu je typické, že realizace probíhá vždy v jiné lokalitě.
Z tohoto důvodu ZS často mění svou podobu, a to v závislosti na typu
a velikosti stavby, lokalitě, počtu pracovníků apod. I když je ZS na každé
stavbě specifické, tak určité prvky má vždy společné, tyto prvky se dělí
na objekty, stroje a zařízení. Celkové rozdělení všech objektů ZS
je uvedeno na Obrázku 1, kde se podle účelu dělí na provozní, výrobní
a sociální a hygienické objekty [6].

Obrázek 1: Členění objektů zařízení staveniště dle účelu [6]
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2.1.1 Provozní zařízení staveniště
Provozní objekty slouží k zajištění správného provozu při provádění
stavby, tj. zejména k zajištění administrativní a technické správy, bezpečnosti
práce, dopravy a skladování materiálu. Dále zajišťují dodávky veškeré
energie k pokrytí veškerých objektů ZS a provozu strojů a mechanizmů
na

staveništi

[7].

Podrobné

rozdělení

provozního

ZS

je

uvedeno

na Obrázku 2.

Obrázek 2: Členění provozního zařízení staveniště [6]

Oplocení a přístup na staveniště
Vjezdy a vstupy na staveniště se umisťují s ohledem na okolní stávající
komunikace a musí být označeny dopravními značkami.

Šířka brány

na staveniště by měla mít minimální rozměry 3,5 m. Brána by neměla být
v oblouku vjezdové komunikace, ale pokud možno v přímém úseku.
Dopravní prostředek vjíždějící na staveniště by měl mít ideálně prostor
pro zastavení před bránou mimo veřejnou komunikaci tak, aby nebrzdil
dopravu. Všechny vstupy a vjezdy se označují tabulkou s nápisem
„Nepovolaným vstup zakázán“.
U vstupu na staveniště by měla být umístěna vrátnice (strážní bouda),
ve které jsou kontrolovány a zaznamenávány vjezdy na staveniště. Obvykle
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je zde vedena i evidence pracovníků, kteří se momentálně vyskytují
na staveništi.
Dále do provozního ZS spadá opatření proti vstupu nepovolaných osob
na stavbu. To obnáší na větších staveništích již zmíněná vrátnice a vždy
zřízení oplocení, které je blíže specifikováno v platném znění nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště musí být odděleno
od okolního prostoru pomocí oplocení nebo ohrazení. Dočasné oplocení
staveniště se v zastavěném území a v místech se stálým provozem zřizuje
na výšku minimálně 1,8 m [7]. Na Obrázku 3 můžeme vidět typický vjezd
na staveniště, kde je jak strážní bouda tak i vjezdová brána.

Obrázek 3: Vjezd na staveniště
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Staveništní komunikace
Komunikace na staveništi zabezpečuje dopravu materiálu, pohyb pracovníků,
vozidel a stavebních strojů. Pro plynulost staveništní dopravy musí být
staveništní komunikace napojeny na ty mimostaveništní. Komunikace
v prostorách ZS se budují jako dočasné a většinou krátkodobě, proto by
neměly být příliš nákladné. Výhodné je využití stávajících komunikací nebo
vybudování

podkladních

vrstev

nových

komunikací

pro účely staveništní dopravy. Pod komunikací je třeba vždy sejmout ornici,
vyrovnat,
se

zhutnit

provádí

a

podobně

odvodnit
jako

u

podloží.

vozovek

Vrchní

stabilních.

nosné
Pěší

vrstvy

komunikace

se na staveništi buduje v místech se soustředěnou frekvencí chodců u cest,
v blízkosti buňkoviště a hygienického zařízení. Při projektování staveništních
komunikací a parkovacích ploch musí být zajištěna bezpečnost dopravy.
Dopravní komunikace na staveništi i v jeho okolí musí vyhovovat podmínkám
stanoveným v zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Zároveň
maximální rychlost dopravy na staveništi je 10 km/h, v místech práce
maximálně 5 km/h.
Staveništní komunikace by měly splňovat následující podmínky:
•

měla by být dostatečně přehledná a bezpečná, proto je vhodné
komunikaci navrhovat bez křížení,

•

šířka jednoproudých vozovek min. 3 m, dvouproudých min. 5 m,
u obou druhů nezpevněné krajnice o šířce 0,5 m,

•

min.

vzdálenost

okraje

vozovky

od

okrajů

konstrukcí

a skladovacích ploch ve vodorovném směru 600 mm a od ramp
300 mm,
•

podélné sklony vozovek max. 15 %, při sklonu nad 8 % musí být
vozovka na konci spádu přímá a končit vodorovnou částí dlouhou
min. 30 m,

•

poloměr oblouků a šířka vozovky v oblouku musejí být
přizpůsobeny staveništním vozidlům,

•

vozovku navrhujeme v blízkosti zvedacích prostředků [6].
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Administrativní objekty
Administrativní objekty (kanceláře) se umisťují do vzdálenosti 300 m
od budovaného objektu, a to nejlépe s výhledem na staveniště tak, aby měli
pracovníci vedení stavby co nejlepší přehled o dění na celé stavbě. Celkový
návrh administrativních objektů se řídí podle počtu pracovníku na staveništi,
a také dále dle tabulky 1, kde je uvedeno, jaká je nutná minimální plocha
na jednoho pracovníka.

Tabulka 1: Ukazatelé pro dimenzování administrativních objektů [6]

Účel kanceláře

Plocha

Vedoucí pracovníci

13 m2

Vedoucí pracovníci (pokud není zasedací místnost)

20 m2

Technický personál

14-16 m2

Administrativní personál

10-12 m2

Dodavatelé technologie 11-20 osob

16 m2

Dodavatelé technologie 21-35 osob

24 m2

Dodavatelé technologie 36-50 osob

62 m2

V současné době se především používají typizované stavební buňky,
které je nutné osadit na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrku
nebo betonovými panely. Tyto typizované stavební buňky mají velké
množství variability, kde mohou být různými způsoby spojovány, stavěny na
sebe, a tak vytvořit větší prostor. Maximální počet podlaží, které jsou podle
výrobce staticky podloženy, je roven třem, více pater je nutné staticky ověřit.
Objekty kanceláří, stávající i dočasné, je třeba přizpůsobit celoročnímu
provozu. Musí tedy mít k dispozici vytápění, vlastní hygienické zařízení
a komunikační technologie [8]. Na Obrázcích 4 a 5 můžeme vidět jednu
z možných variant skladeb stavebních buněk, kde první patro je určeno
pro prostory šaten a sociálního zázemí a dále ve vyšších patrech jsou
umístěny buňky pro administrativní pracovníky a vedení stavby. Patra mohou
být propojena vnějším schodištěm (Obrázek 6) nebo například propojovací
chodbou (Obrázek 7).
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Obrázek 4: Varianta skladby stavebních
buněk 1

Obrázek 5: Varianta skladby stavebních
buněk 2 [9]

Obrázek 6: Propojení jednotlivých pater
stavebních buněk

Obrázek 7: Propojovací chodba skladby
stavebních buněk [9]

Z důvodu podmínek minimálního času na projektové a také na dodavatelské
zajištěni ZS na každou zakázku, která je pokaždé specifická, si velké
dodavatelské firmy vyvinuly tzv. katalogové unifikované buňkové sestavy.
Půdorys a řez můžeme vidět na Obrázku 8 a 9, kde vzniká poměrně velké
administrativní zázemí pro více jak 25 osob.
Jedná se o řadu předem vyprojektovaných konfigurací ZS, jejichž cílem je
minimalizovat dobu návrhu, schvalovací procesy i vlastni realizace objektů
ZS. Dokumentace pro takové ZS je připravena v úrovni detailů
od základových pasů přes polohy přípojek, umístění schodišť, ochozů,
zastřešení, až po rozvody elektroinstalace a zdravotní techniky [9].
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Obrázek 8: Půdorys typizované varianty
skladby stavebních buněk [9]

Obrázek 9: Řez variant typizované skladby
stavebních buněk [9]

Skladovací prostory
Sklady a skládky zaujímají nemalou část staveniště. Náklady na skladování
jsou u centrálních skladů nižší, ale jsou vyšší náklady na dopravu.
Nedostatek místa pro skladování materiálu na staveništi zpomaluje výrobu
a zvyšuje náklady. Druh, množství a skladování stavebního materiálu musejí
být stanoveny projektovou dokumentací stavby. Rozmístění skládek musí být
navrženo tak, aby byla zajištěna bezpečnost a hospodárnost provozu
na staveništi. Skládky musí být zřízeny s ohledem na postup stavebních
prací a mezi skladovým materiálem je nutno zajistit bezpečné komunikace
pro dopravu a pro pohyb pracovníků. Proto mezi skládkami je nutno
ponechat volné prostory široké alespoň 1 m. Musí být zajištěna stabilita
uloženého

materiálu

podložkami,

proklady,

stojany,

klíny,

opěrami

a provázáním.
Skladování materiálu se řídí zásadami jako např.:
•

plochy skládek mají být rovné, zpevněné a odvodněné,

•

sypký materiál se ukládá v přirozeném sklonu do výšky max. 2 m,

•

materiál uložený na paletách se smí ukládat do výšky max. 2 m,

•

prefabrikáty se ukládají a jsou prokládány dřevěnými podložkami,

•

kusový

materiál

pravidelných

tvarů

se

ukládá

max. 4 m, nepravidelných tvarů do výšky 1 m [7].
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do

výšky

Zvedací prostředky
Zvedací prostředky jsou určeny k sekundární dopravě po staveništi. Zajišťují
vertikální dopravu materiálu popř. osob. Nejpodstatnějšími zvedacími
prostředky na stavbě jsou jeřáby a výtahy.
Mezi důležité faktory ovlivňující návrh jeřábu patří:
•

kritické břemeno, což je břemeno, které vyvolá největší moment.
Ten se rovná součinu hmotnosti břemene a délky vyložení
(horizontální vzdálenost, do které je třeba břemeno přemístit)

•

potřebné vodorovné a výškové vyložení,

•

možnost umístění a založení,

•

potřebný počet jeřábů a jejich časové vytížení,

•

reálnost dopravy vybraného jeřábu na staveniště,

•

velikost manipulační plochy pro stavbu jeřábu,

•

náklady na dopravu, montáž, demontáž, obsluhu a údržbu,
pronájem, popř. náklady na odpisovou sazbu v závislosti na délce
nasazení [7].

Jeřáby slouží také k horizontální dopravě a jsou využívány i k vykládce
dodaného materiálu primární dopravou. Zvedací prostředek je jedním z
klíčových prvků pro celkový návrh staveniště. Zvedací prostředek se tak jako
ostatní objekty ZS navrhuje na základě projektové dokumentace, ale funguje
zde i obrácený vztah, kdy eventuálně dosažitelný zvedací prostředek může
ovlivnit technologické řešení stavby. Dosažitelnost zvedacího prostředku je
určena jak z finančního hlediska, tak i z technologického a prostorového [6].
Spotřeba vody
Během návrhu ZS je nutné počítat také se spotřebou vody. V prostorách ZS
je potřeba jak voda užitková (do betonu, čištění, stavební činnosti, stroje,
sociální zařízení), voda pitná (umývárny, jídelny), tak i požární. Dále je nutné
spočítat spotřebu vody pro jednotlivá pracoviště, stanovit potřebnou jakost
a určit provizorní rozvody s hlavním uzávěrem vody.
Kromě přívodu vody na staveniště je nutné zajistit také její odvod v podobě
kanalizace. Musí se zajistit odvodnění jak odpadní, tak i srážkové vody.
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Vzhledem k tomu, že je odpadní voda značně znečištěna nejrůznějšími
způsoby, lze přímo do kanalizační sítě odvést pouze vodu z hygienických
a sociálních zařízení a dešťovou vodu ze střech. Ostatní odpadní vody musí
být nejprve předčištěny, a to v sedimentačních nádržích, lapačích olejů
a benzínů a v lapačích tuků. Pokud nelze odpadní vody odvést
do kanalizační sítě, budují se na území staveniště retenční vsakovací
nádrže, septiky nebo mobilní čističky [8].
Spotřeba elektrické energie
Před zahájením výstavby je nutné vybudovat přípojku elektrické energie.
Ideální je, když využijeme přípojku z budovaného objektu. Pro návrh ZS je
nutné si určit použité spotřebiče, jejich množství a příkon, k nim poté
použijeme vhodné rozvody elektrické energie. Poté se dle tabulek určí
maximální zdánlivý příkon a velikost transformátoru a také přívod energie
ze zdroje do transformátoru. V případech, kdy se nelze napojit na stávající
zdroj

energie,

je

nutné

zajistit

energii

jiným

možným

způsobem

(např. generátor). Všechna ZS musí být opatřena rozvaděčem a hlavním
vypínačem elektrické energie.
Typy spotřebičů na stavbě můžeme rozdělit na osvětlení vnitřní (provozní
místnosti, sociální objekty, sklady), osvětlení vnější (staveništní osvětlení,
osvětlení komunikací) a zřejmě z pohledu spotřeby energie nejvýznamnější
skupinu provozní, kam patří elektromotory, svářecí agregáty, topidla apod.
[7].
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2.1.2 Výrobní zařízení staveniště
Výrobním zařízením staveniště jsou objekty a zařízení pro výrobu
polotovarů a výrobků nezbytných pro samotné provedení stavby. Podle jejich
umístění je lze členit na výrobny staveništní a mimostaveništní. Staveništní
výrobny pak lze dále členit na objektové, úsekové a centrální (viz grafické
rozdělení na Obrázku 10). Mezi tyto výrobny lze řadit výrobnu čerstvého
betonu, malt, přípravnu výztuže, eventuálně armovnu, tesařskou dílnu,
ambulantní výrobnu dílců apod. Mimostaveništní výrobny lze rozdělit
na podnikové a servisní. Spadá mezi ně ústřední výrobna čerstvého betonu,
ústřední příprava výztuže, popř. bednění a výrobna prefabrikátů [6].

Obrázek 10: Členění výrobního zařízení staveniště [6]

2.1.3 Sociální a hygienické zařízení staveniště
Sociální a hygienická ZS slouží sociálním a hygienickým potřebám
osob pracujících na stavbách, eventuálně návštěvníkům stavby a patří mezi
ně zejména toalety, šatny, umývárny, jídelny a někdy také kantýny
a ubytovny, které ale obvykle nejsou nutné, jelikož jsou nahrazeny jinými
možnostmi. Sociální a hygienická ZS musí být vybudována před zahájením
stavebních prací nebo během úvodních prací, kdy je na stavbě malé
množství pracovníků. Rozsah sociálního a hygienického ZS se navrhuje
podle předpokládaného počtu pracovníků v nejpočetnější směně podle
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konkrétních podmínek, za kterých se stavba bude realizovat [7]. Přehledné
rozdělení sociálního a hygienického ZS je zobrazen na Obrázku 11.

Obrázek 11: Členění sociálního a hygienického zařízení staveniště [6]

Toalety
Toalety se budují na každém staveništi, pokud není dána možnost použití
jiných už postavených toalet. Umísťují se u centrálních zařízení (šatny,
umývárny), v blízkosti pracoviště tak, aby k nim pracovníci měli co nejbližší
přístup. Svými rozměry podléhají záchody tvořící ZS stejným hygienickým
předpisům jako stálé záchody. Počet sedadel musí vyhovovat potřebám
obsazení početně nejsilnější směny dle Tabulky 2 [6].
Tabulka 2: Ukazatelé pro dimenzování počet toalet [6]
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Umývárny
Umývárny se navrhují ve stejném objektu a pro stejný počet osob jako šatny.
V umývárně má být tekoucí zdravotně nezávadná voda, na každých
15 pracovníků je třeba počítat s alespoň jedním umyvadlem a podlahová plocha
umývárny na jednu osobu musí činit nejméně 0,25 m2. V umývárnách u šaten
musí být kromě umyvadel také sprchové kabiny se studenou a teplou vodou,
a to vždy jedna kabina pro 20 osob [6].

Šatny
Šatny je nutné navrhnout zvlášť pro muže a ženy. Nároky na plochu činí 1,25 m2
nezastavěné plochy na pracovníka a v případě, že je šatna používána
pro stravování, tak musíme tuto plochu navýšit o dalšího 0,5 m2. Minimální
přípustná světlá výška místnosti činí 2,3 m [6].

Jídelny a kuchyně
Jídelny budujeme na každé stavbě, je to místo sloužící ke stravování
pracujících. Její plochu stanovujeme opět podle počtu pracujících na stavbě,
že na jednoho strávníka počítáme 1 m2 [6].
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3 Zařízení staveniště v jednotlivých fázích výstavby
Stavební výroba je variabilní a zvolené technologie na určitý typ výstavby
jsou pokaždé jiné. Z tohoto důvodu jsou etapy výstavby specifické pro danou
technologii.

Fáze

výstavby

mohou

být

odlišné

jak

pro

bytovou

a občanskou výstavbu, liniové stavby i pro zemědělské stavby či výstavbu
výškových budov. Pro zjednodušení problematiky byl určen popis fází
výstavby pro typickou občanskou a bytovou výstavbu, kde výška objektu
je cca 5 nadzemních pater.
Jako podklad pro řešení staveniště je výkresová dokumentace ZS
pro jednotlivé fáze výstavby. Obvykle se doba výstavby rozdělí na čtyři fáze
výstavby, kterými jsou:
•

zemní práce,

•

hrubá spodní a vrchní stavba,

•

hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů,

•

dokončovací práce.

Nutno dodat, že počet fází se může lišit dle potřeby. Při návrhu ZS se vždy
postupuje dle příslušného harmonogramu výstavby v kombinaci nasazení
pracovníků a strojů.

3.1 Fáze I. – zemní práce
První fáze je ze všech fázi pro ZS nejrozsáhlejší. Jedná se o první
věc, která během výstavby nastane, jelikož, než započnou samotné zemní
práce, je nutné staveniště zabezpečit a připravit do takového stádia, aby bylo
snadno použitelné. Celé staveniště musí být oploceno, dále je nutný vjezd
na

staveniště

se

strážní

budkou

a

příkazovými

tabulemi.

Po zabezpečení můžeme rozmísťovat jednotlivé objekty. Mezi první objekty
se řadí zejména staveništní komunikace, které by měly být dostatečně
zpevněny. Nejvhodnější jsou silniční betonové panely nebo štěrkové
zhutněné vrstvy. Pokud jsou příznivé prostorové podmínky pro okružní
komunikaci, je vhodné jí takto volit, v opačném případě musíme při návrhu
komunikací na staveništi počítat s otáčecí plochou pro nákladní automobily.
30

Pro čištění nákladních vozidel při výjezdu ze staveniště je nutné sestavit
čistící zónu v podobě mycího boxu, oklepové rampy nebo jejích kombinací.
V průběhu přípravy staveništních komunikací musíme ZS připojit na přívod
elektrické energie a vody a také staveniště vhodně osvětlit. Poté dle velikosti
stavby a počtu pracovníků během této fáze je nutno postavit buňkoviště,
ve kterém se nachází administrativní a sociální a hygienické objekty.
Dále v této fázi musíme počítat se sklady nástrojů, parkováním osobních
automobilů a mechanizace a také s čistící zónou pro nákladní automobily.
Již během této fáze musíme počítat s rezervou pro stavební jeřáb,
také nesmíme zapomenout na místo pro skladování ornice, kterou použijeme
pro vnější terénní úpravy. Během této fáze musí být ZS osazeno
bezpečnostními prvky, jako jsou různé typy značení, pěší koridory, zábradlí
apod.

3.2 Fáze II. – hrubá spodní a vrchní stavba
V druhé fázi výstavby se stavba posouvá do stádia hrubé spodní
a vrchní stavby. V tomto stupni výstavby je nutné stávající ZS doplnit dalšími
vhodnými objekty. Jelikož během této fáze výstavby je obvykle počet
pracovníků na stavbě vyšší než v předešlé fázi, je proto nutné navýšit
kapacity sociálních objektů. Během této etapy výstavby již bude plně využit
jeřáb, a proto je nutné nachystat rozvaděče elektrické elektřiny, dále později
během této etapy budou využita sila např. pro suchou maltovou směs (dále
jen SMS), ke kterým také musí být přivedena elektřina a voda. V průběhu
této fáze výstavby jsou umístěny sklady pro bednící prvky, ocelovou výztuž,
zdivo, prefabrikáty a ostatní materiály nutné k výstavbě. V prostorách
staveniště musí být také zřízen krytý sklad pro materiály, které nemohou přijít
do styku s vnějším prostředím. Dále je nutné zajistit na staveništi kontejnery
pro všechny typy staveništních odpadů.

3.3 Fáze III. – hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů
Po dokončení hrubé stavby přichází na řadu etapa hrubých vnitřních
prací a úprav povrchů. Kolem objektu je postaveno stavební lešení, které
je opatřeno všemi potřebnými prvky, jako jsou žebříky, rampy, plošiny apod.
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V kombinaci s lešením je nainstalován stavební výtah, který zpravidla
nahrazuje stavební jeřáb, jenž v této fázi není potřebný. Dále vedle sila
pro SMS je postaveno silo pro omítky. Ve fázi dokončovacích prací je
na staveništi velký objem různého materiálu, proto je vhodné co největší
počet těchto materiálů skladovat uvnitř objektu. Obvykle jsou pro tyto
materiály vyhrazena místa ve sklepích nebo v podzemních garážích.
Vně objektu je skladován materiál na fasádní, střešní a klempířské práce.
V průběhu této etapy je na stavbě velká řada stavebních profesí, a tak je
nutné pro tyto práce zabezpečit dostatečné osvětlení a elektrické rozvaděče
uvnitř objektu.

3.4 Fáze IV. – dokončovací práce
V poslední fázi výstavby, kdy jsou na řadě dokončovací a vnější práce,
na stavbě dochází k postupnému vyklízení ZS. Je demontováno lešení
včetně výtahu, sila, dále je odvezena většina skladů a buňkoviště. V této fázi
dochází k vnějším sadovým a komunikačním úpravám, to v praxi znamená,
že na staveniště je naopak dovezen materiál pro tyto úpravy. Jedná
se zejména o různé sypké materiály, jako je materiál pro obsypy a podsypy,
všechny

vrstvy

pro

komunikace

a

dlažba.

V prostorách

ZS

je rozprostřena deponovaná ornice. Po dokončení celé této fáze výstavby
je celé ZS demontováno a objekt je připraven pro kolaudační a předávací
řízení.
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4 Přizpůsobení dle prostorových podmínek
Z důvodu jedinečnosti každé výstavby se setkáváme téměř pokaždé
s jinými prostorovými podmínkami. Některé prostorové podmínky jsou
příznivé a ZS není problém navrhnout, jindy mohou být prostorové podmínky
naopak nepříznivé, kde musíme při řešení zkoordinovat veškeré objekty
tak, aby si nepřekážely a průběh stavby byl plynulý. Pro přehlednost
problematiky jsou v následujících kapitolách popsána typická omezení,
se kterými se při přípravě ZS můžeme setkat. Každá jednotlivá problematika
je krátce vysvětlena včetně ukázky z praxe.

4.1 Stavby bez prostorových omezení
Mezi běžné prostorové podmínky ZS lze zařadit takové stavby,
které nejsou výrazně omezeny prostorem, tj. že ZS můžeme poskládat
libovolně dle základních návrhových principů. Stavby bez prostorových
omezení jsou často v extravilánu obcí. U těchto staveb tedy nebývá prostor
problémem, ale i tak se v těchto případech navrhuje ZS nejtěsnějším
možným způsobem, aby

staveniště nezasáhlo zbytečně velký prostor.

Jako příklad uvádím následující stavbu:

Stavba: Port Karolína, Praha 8
U výstavby komplexu bytových domů nebyly omezeny prostorové podmínky
ZS. Objekty mohly být libovolně sestaveny, ale musely klást důraz
na základní principy. Do výstavby bylo zapojeno 5 věžových jeřábů,
a tak bylo nutné je správně zkoordinovat a také vhodně umístit sklady
a skládky materiálu z důvodu dosahů jednotlivých jeřábů. Pro ušetření
prostoru a také proti vnějším vlivům byly některé materiály skladovány
v prostorách přízemí a v podzemních patrech. Buňkoviště zde bylo
postaveno cca 150 m od plánového objektu. Přestože staveniště nebylo nijak
omezeno, byly stavební buňky kladeny na sebe, kde jednotlivá patra byla
propojena venkovním schodištěm. Na staveništi také byla zhotovena okružní
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komunikace pro snadné otáčení nákladních vozidel. Celkový pohled
na objekty zařízení staveniště je zobrazen na Obrázku 12.

Obrázek 12: Pohled na zařízení staveniště

4.2 Omezené prostorové podmínky
V praxi se setkáme s mnoha situacemi, kdy není možné ZS navrhnout
dle základních principů, a tak při návrhu postupujeme dle místních podmínek.
Tyto podmínky nejde přesně určit, jelikož jsou pro každou stavbu specifické,
a tak každý návrh musí být přizpůsoben dané lokalitě. Mezi nejčastější
omezení patří zejména nedostatečný prostor pro umístění ZS, stavba
v proluce nebo neumožněný zábor veřejného prostoru. V těchto případech
je nutné každý objekt zvolit tak, aby byl co nejméně prostorově náročný,
ale přitom dostatečně funkční. V praxi se ale často setkáváme s řešením ZS
až v průběhu výstavby, kde poté nesprávné řešení zpomaluje postup
výstavby v jednotlivých fázích. Obvykle se jedná o nesprávné zvolení skladů
a skládek, kdy jednotlivé sklady materiálů překážejí na staveništi.
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V následujících kapitolách jsou uvedena typická prostorová omezení
pro stavbu v intravilánu obcí.

4.2.1 Stavba v proluce
Proluka nebo také stavební proluka je nezastavěný stavební pozemek
mezi dvěma domy. Často se setkáváme s prolukou, která byla vytvořena
uměle, kdy starý dům je zdemolován a na jeho místo se postaví dům nový,
který musí respektovat okolní zástavbu. Při návrhu ZS pro stavbu v proluce
bývá největší problém velikost pozemku. Z tohoto důvodu jsou veškeré
objekty ZS minimalizovány. Často se setkáváme s omezením komunikací
v těsné blízkosti stavby, kdy jsou zábory veřejných komunikací požadovány
úplně nebo alespoň částečně. Pokud je to možné, je vhodné navrhnout
administrativní a sociální objekty vně staveniště, a to například v přilehlých
objektech. Pro věžový jeřáb je dobré zvolit místo uvnitř objektu, kde mohou
být také později sklady a skládky materiálů. Následující příklad je umístění
zařízení staveniště při výstavbě bytového domu v proluce.

Stavba: Bytový dům Komunardů XXXV, ul. Komunardů / Přístavní,
Praha 7
V případě bytového domu, který je stavěn v proluce mezi dvěma domy
na rohu ulice, došlo z důvodu omezení prostorových podmínek k návrhu
zázemí pro vedení stavby a pracovníků v přilehlé kancelářské budově
(Obrázek 13). Prostor ZS byl zvětšen o zábor veřejné komunikace, kde došlo
k omezení provozu ulice. V tomto prostoru byly umístěny sklady pro bednění
monolitického skeletu a také pro uzamykatelný sklad a strážní budku
(Obrázek 14, 15). Po dokončení nosného skeletu byly další materiály
skladovány již ve zhotovených podlažích. Dále zde byl navržen věžový jeřáb
(Obrázek 15), který byl situován dovnitř budoucího objektu, a bylo nutné
s ním počítat během přípravy stavby v etapách pro zemní práce a základy.
Ve fázi hrubé stavby bylo zjištěno omezení při betonáži, kdy čerpadlo zabralo
téměř veškerý prostor ZS a následně autodomíchavače stály v komunikaci.
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Problém byl vyřešen dalším záborem na hlavní komunikaci, kde byla zabrána
řada parkovacích míst, která budou zabrána i v dalších fázích výstavby
pro parkovaná vozidla jednotlivých firem.

Obrázek 13: Pohled na stavbu v proluce

Obrázek 14: Uzamykatelný sklad a sklady bednění
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Obrázek 15: Věžový jeřáb uvnitř objektu [11]

4.2.2 Neumožněný zábor veřejného prostranství
V případě stavby, kdy je nutné umístit ZS nebo jeho část na veřejné
prostranství,

platí

podobné

principy

jako

v předešlé

kapitole

4.2.1,

kdy je nutné ZS co nejvíce minimalizovat, a tak neomezovat okolí. V praxi se,
ale můžeme setkat s případy, kdy není umožněn zábor veřejného
prostranství. Vždy se jedná o závislosti na konkrétní podmínce a situaci.
Jako ukázku z praxe byla zvolena následující stavba,

Stavba: Stavební úpravy Václavského náměstí, Praha 1
Jednou z podmínek při navrhování ZS u stavebních úprav Václavského
náměstí bylo, že chodník před stavbou musí být po dobu výstavby stále
průchozí a přístupný veřejnosti. Z tohoto důvodu se vyprojektovala ocelová
rámová konstrukce, pod kterou byl možný průchod osob (Obrázek 16).
Na horní části této konstrukce bylo navrženo zázemí pro vedení stavby
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a pracovníky. Před touto konstrukcí, na místech parkovacích míst byly
postaveny sklady a sýpka pro SMS. Z hlediska výškových omezení zde nebyl
povolen věžový jeřáb, a tak je zde každodenně využíván kolový jeřáb.
Celý obvod ZS musel´ být z důvodu vysokého výskytu osob v okolí vhodně
oplocen neprůhledným oplocením (Obrázek 17).

Obrázek 16: Rámová konstrukce

Obrázek 17: Pohled na zařízení staveniště
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4.2.3 Prostorové podmínky liniových staveb
Jako u předešlých případů, tak i v případě prostorových podmínek
na liniových stavbách musí být brát zřetel na velikost a lokaci dané stavby.
Stejně jako u běžné stavby například bytového domu musíme staveniště
zajistit proti vniknutí nepovolených osob. Rozdíl v tomto případě spočívá
v tom, kde se stavba staví, zda v intravilánu nebo v extravilánu. Z praxe je
známo, že liniová stavba, která má trasu mimo obec, nemusí být v celé své
délce oplocená, ale je dostačující ji oplotit v místech kontaktu s veřejností
(překopy,

protlaky

komunikací

apod.).

Pro

ZS

liniových

staveb

je obvyklé, že administrativní a sociální objekty či sklady se umístí centrálně
a většina výrobních objektů se umístí po délce stavby dle potřeby.
Rozsah

ZS

liniové

stavby

musí

reflektovat

zejména

požadavky

na kontinuální průběh dílčích stavebních činností. Při jeho návrhu je nutno
brát zřetel na následující:
•

volbu vhodné polohy ZS ve vztahu k realizaci páteřní komunikace,

•

správné parametry staveništních komunikací

•

rozmístění dílčích objektů ZS

•

reálné možnosti provedení dočasných přípojek el. napětí, vody
a kanalizace [9].

Pro popis prostorových podmínek na liniových stavbách byla vybrána
následující stavba.

Stavba: Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, Praha
Jedná se o liniovou stavbu, méně typickou, ale za to s plnou řadou omezení,
která je vhodné vysvětlit. Při rekonstrukci této liniové stavby o délce 1,1 km
muselo být ZS navrženo po celé jeho délce z důvodu velké docházkové
vzdálenosti. V první řadě byla tato stavba po celé délce oplocena v šíři
8 až 10 m od krajní hrany, a tak vznikl tzv. pracovní pruh, ve kterém byly
situovány

téměř

veškeré

objekty

ZS.

Vedení

stavby

vybudovalo

své buňkoviště na začátku stavby, jelikož dále nebyl k dispozici dostatečný
prostor v pracovním pruhu. Po celé délce pracovního pruhu byla dle potřeby
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rozeseta řada skladů, sýpek a také věžových jeřábů. Věžové jeřáby byly
výhradně umísťovány v nejproblematičtějších místech, jako jsou např. mosty.
Zbytek stavby byl operativně obsluhován kolovými jeřáby. Celý obvod
viaduktu byl obestavěn lešením, které fungovalo také jako spojovací pěší
komunikace po celé délce. Dále bylo nutné zajistit průchody pro pěší
pod jednotlivými oblouky a mosty (Obrázek 18 a 19). Po dobu výstavby se
hojně objevovaly různé typy uzavírek a omezení, které musely být vhodně
navrženy, aby byl dodržen plynulý průběh výstavby a bezpečnost
(Obrázek 20 a 21).

Obrázek 18: Pohled na zařízení staveniště
liniové stavby I

Obrázek 19: Pohled na zařízení staveniště
liniové stavby II
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Obrázek 20: Pěší koridor

Obrázek 21: Dopravní omezení
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5 Náklady zařízení staveniště
V této kapitole je obecně popsáno, jak se náklady na ZS spočítají.
V další kapitole jsou tyto principy použity na konkrétní projekt ZS.
Náklady na ZS patří do vedlejších rozpočtových nákladů (dále jen VRN).
Do VRN vedle nákladů na ZS patří také provozní vlivy (náklady spojené
s provozem investora nebo třetích osob). Vedlejší rozpočtové náklady jsou
obecně náklady spojené s realizací a umístěním stavby. Pro kalkulování
VRN neexistují žádné směrné ceny, protože každá stavba je z tohoto
hlediska značně individuální [10].
Konkrétně se jedná o zejména tyto náklady:
•

náklady na zpracování projektové dokumentace ZS,

•

náklady na ostrahu staveniště,

•

nájem pronajatých pozemků a objektů,

•

náklady na úpravy a opravy objektů ZS,

•

náklady na montáž, údržbu a demontáž dočasných objektů ZS,

•

vrátnice, administrativní, sociální a hygienické objekty,

•

sklady, skládky, garáže,

•

staveništní komunikace a zpevněné plochy, jeřábové dráhy a
zvedací mechanizmy,

•

zabezpečení stavby (oplocení),

•

náklady na vnitrostaveništní rozvody,

•

náklady na elektrickou energii a vodu [12].

Pro hrazení těchto nákladů objednatelem zhotoviteli jsou užívány dvě
základní varianty:
Procentuální podíl
Procentuální podíl vychází ze základových rozpočtových nákladů (dále jen
ZRN), který se pohybuje v rozmezí 2,25-5,0 %. Tento způsob má sice
výhodu ve své jednoduchosti, avšak je pouze orientační a v důsledku
minimalizuje ZS na nejmenší možný rozsah, jelikož ve smlouvě není přesně
ZS specifikováno. Procentuální sazby dle zatřídění objektů podle JKSO
najdeme v Tabulce 3.
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Tabulka 3: Procentuální sazby nákladů na zařízení staveniště podle JKSO [12]

Samostatné ocenění
Tento způsob se využívá pro ocenění nákladů na vybudování, provozování
a demontáž. Jeho výhodou je dobrá kontrolovatelnost s objednavatelem,
avšak je poměrně finančně náročný, a to především pro menší zakázky.
V současné době je tento způsob vhodnější než ocenění procentuálním
podílem

z

důvodu

částečné

odpovědnosti

zadavatele

za

ZS.

Při samostatném ocenění je nutné brát v úvahu konkrétní typ budovy
a jeho umístění, jelikož v závislosti na prostorových podmínkách se cena
vždy mění. Vezmeme v potaz, že ZS například zasahuje do veřejného
záboru je nutné tento zábor zaplatit příslušné obci. Cena se v těchto
případech

odvíjí

na

základě

sazby

každého

správního

subjektu.

Dále k příkladu jsou náklady na zabezpečení stavby, které jsou řádově nižší
v extravilánu než intravilánu obce, kde je nutné v zástavbě použití více
způsobů proti vniknutí osob na staveniště. Pro příklad uvádím použití typu
oplocení, kde v husté zástavbě je nutné použití plného oplocení s řadou
dalších bezpečnostních prvků, jakou jsou zábradlí, pěší koridory, značení
apod. Z praxe je známo, že náklady za tyto položky jsou poměrně vysoké.
Mezi další příklady můžeme uvést projekty uvedené v kapitole 4.2.2,
kde byla použita rámová konstrukce, která odděluje komunikaci od ZS;
ta musela být navržena přesně pro tuto zakázku a její další využití je tudíž
minimální. I v tomto případě se jedná o nemalé výdaje za tuto položku,
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která musela být vyprojektována, vyrobena, dovezena a smontována.
Některé podmínky ZS může mít také investor. Může se jednat o různé
reklamní plochy, které jsou umístěny uvnitř staveniště nebo přímo
na oplocení, i tyto položky je nutné v samostatném ocenění započítat. Dále
se samostatnému ocenění ZS věnuji v kapitole 6.2, kde jsou podrobně
spočítány náklady na umístění staveniště pro bytový dům.
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6 Konkrétní řešení zařízení staveniště
V této kapitole je popsáno řešení ZS na konkrétní stavbu. Jsou zde
aplikovány jednotlivé zásady a požadavky na ZS, které jsou vymezeny
v předešlých kapitolách. Jako podklad pro praktickou část této bakalářské
práce je stavební projekt, který jsem vytvořil během studia. Mezi další
podklady, které jsem vytvořil v průběhu studia, jsou výrobní technologický
rozbor stavebních objektů, propočet, časoprostorový graf a harmonogram.
Podklady pro tento projekt byly poskytnuty developerem, který si nepřeje být
jmenován. Projekt obsahuje dokumentaci pro provádění stavby. Na navržení
ZS bude nahlíženo z pohledu zhotovitele. Podrobný popis stavby je uveden
dále v technické zprávě v následujících kapitolách.

6.1 Technická zpráva
Kompletní požadavky na technickou zprávu dle platného znění
ve vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb jsou uvedený výše
v kapitole 1.4. V případě stavby nebudou vystavěny žádné objekty ZS,
jež by vyžadovaly povolení či ohlášení stavebnímu úřadu a v rámci stavby
nedojde k dotčení žádné významné technické infrastruktury.

6.1.1 Průvodní část (A)
Jedná se o novostavbu bytového domu na předměstí Opavy,
jeho přilehlé okolí by se mělo v budoucnu rozrůst jako komplex 9 bytových
domů. V tomto případě se jedná pětipodlažní samostatně stojící bytový dům
s ustupujícím posledním podlažím a suterénem s garážemi. Pro představu
velikosti a typu objektu jsou přiloženy Obrázky 22 a 23. V prvním nadzemním
podlaží jsou navrženy bytové jednotky s prostornými terasami na střeše
garáží. Ve druhém až čtvrtém podlaží jsou navrženy bytové jednotky
s balkóny. Celé páté ustupující podlaží zaujímá nadstandardní bytová
jednotka s terasou. Bytový dům je navržený jako tzv. dům schodišťového
typu s výtahem. Nástup do domu je řešen s mezipodesty, bytové jednotky
jsou přístupné z podest – přístup je vždy navržen jako bezbariérový. Základní
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koncept dispozičního uspořádání pak umožňuje téměř libovolnou kombinaci
různě velkých bytových jednotek od 2+kk / 3+kk / 4+kk – dle aktuální
poptávky. Poslední podlaží je vždy vyhrazeno nadstandardní bytové jednotce
4+kk nebo 5+kk.

Obrázek 22: Řez bytovým domem Opava

Řešeným územím je v současnosti nezastavěný pozemek parc. č. 2349/11
v k.ú Opava-Předměstí. Rovinatá parcela se nachází na okraji městské
zástavby

v

sousedství

obchodní

zóny

(Kaufland

/

Albert)

v jihozápadní části města poblíž ulice Olomoucká. Předmětné území je
dopravně napojeno ze severní strany z bezejmenné ulice obsluhující z ulic
Purkyňova a Olomoucká obchodní zónu. Nový obytný soubor je navržen jako
samostatný, relativně izolovaný od okolní zástavby, nicméně nebránící
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dalšímu případnému rozvoji a využitelnosti navazujících parcel výhledově
určených k pokračování bytové zástavby. Pro pochopení dané lokality
poslouží Přílohy 1–4, pro které jsou podkladem situační výkresy.

Obrázek 23: Půdorys bytového domu Opava

Identifikační údaje
Název stavby:

Novostavba bytového domu Opava

Místo stavby:

Parc.č. 2349/11, k.ú. Opava-Předměstí

Investor:

Neuveden

Zhotovitel:

V jednání

Zpracovatel dokumentace:

TAYLORTEAM, s.r.o

Doba zahájení výstavby:

02/2019

Doba ukončení výstavby:

12/2019
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6.1.2 Technická část (B)

6.1.1.1 Rozsah staveniště
Po převzetí staveniště se provede vytyčení vlastní stavby. Po vytyčení
vnějšího

obrysu

objektu

se

hlavní

vytyčovací

body

přenesou

do vzdálenějších míst, aby nedošlo k poškození těžícími stroji. Oplocení
staveniště bude průhledné, dílcové (výška 2,0 m) o celkové délce 390 bm,
pouze oplocení ze strany komunikace bude opatřeno neprůhlednou sítí,
jedná se řádově o 90 bm. V rámci přípravy staveniště nebudou prováděny
demolice objektů, v kolizi se stavbou je 1ks stromu – břízy výšky cca 5,0 m
a průměru kmene cca 150 mm. Tento bude v rámci přípravy stavby pokácen.

6.1.1.2 Významné sítě technické infrastruktury
Stavba je navržena tak, aby umožňovala napojení na dopravní
i

technickou

infrastrukturu

v

řešené

lokalitě

z přilehlé

bezejmenné

komunikace. Zároveň návrh umožňuje další navazující rozvoj území,
a to tak, že je plánováno pokračování páteřní komunikace i hlavních řádů
inženýrských sítí na navazující pozemky.
V

rámci

přípravy

stavby

byl

proveden

hydrogeologický

a inženýrskogeologický průzkum. Z tohoto průzkumu je vycházeno v průběhu
projektových prací při návrhu vsakování dešťových vod a při založení
objektu. Dále bylo provedeno měření radonového indexu pozemku stavby se
zjištěním středního radonového indexu. Navržený způsob ochrany staveb
bude proveden v rámci dimenze hydroizolačního souvrství a bude podrobněji
součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechny stávající podzemní
sítě a případně provést kopané sondy zejména pro stanovení hloubky
stávajících sítí. Minimální dovolená vzdálenost od ostatních sítí bude
dodržena dle ustanovení ČSN 73 6005. Výkop bude proveden dle ČSN 73
3050, v ochranných pásmech sítí ručně. Před provedením zásypu rýhy musí
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být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení s digitálním
zpracováním.

6.1.1.3 Osvětlení staveniště
Vnější osvětlení staveniště je řešeno samostatným okruhem elektrické
energie. Okruh je napojen na hlavní rozvaděč staveniště. Jako osvětlení
budou použita výbojková tělesa. Vnitřní osvětlení staveniště řešeno pomocí
rozvodu napětí 24 V.

6.1.1.4 Napojení staveniště na zdroje
Staveniště bude napojeno na budoucí přípojky stavby. Ke staveništi
se provedou přípojky budoucího objektu elektřiny, vody a kanalizace.
Zásobování staveniště elektrickou energií
Skříň s elektroměrem a hlavním vypínačem slouží zároveň jako hlavní
rozvaděč.
Při projektu elektrizace bylo vycházeno:
•

z vypracování předběžné rozvahy o odběru,

•

z využití budoucích definitivních zařízení pro účely stavby,

•

z určení důležitosti jednotlivých odběrných míst.

Výpočet měrného výkonu objektů ZS je uveden v Tabulkách 4, 5 a 6.
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Tabulka 4: Výpočet měrného výkonů stavebních strojů
max. počet

příkon [kW]

celkový příkon
[kw]

věžový jeřáb

1

22

22

silo sms

2

6,2

12,4

stavební výtah

1

6,1

6,1

omítací stroj

2

5,6

11,2

ostatní drobné
nástroje

12

2

24

stroj

celkem

75,7

Tabulka 5: Výpočet měrného výkonů venkovního osvětlení
plocha / délka
2
[m ] / [m]

měrný výkon
2
na 1 m [W]

celkový měrný
výkon [kw]

zemní práce

2500

0,8

2

stavební práce

4000

5

20

osvětlení
komunikací

100

500 W na 100 m

0,5

stroj

celkem

22,5

Tabulka 6: Výpočet měrného výkonů vnitřního osvětlení
plocha
2
[m ]

měrný výkon
2
na 1 m [W]

celkový měrný
výkon [kw]

administrativní
buňky

60

20

1,2

sociální objekty

112,5

10

1,1

stroj

celkem

2,3

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu
Pro

stanovení

maximálního

zdánlivého

příkonu,

pro staveniště se vychází z následujícího vzorce (1):
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který

je

potřebný

(1)

•

S … maximální současný zdánlivý příkon

•

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

•

cos µ … průměrný účiník spotřebičů (0,5-0,8)

•

β1 … průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7)

•

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

•

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

•

P1 … součet štítkových výkonů elektromotorů

•

P2 … součet výkonů venkovního osvětlení

•

P3 … součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel

(2)

Maximální zdánlivý výkon je po výpočtu 113,45 kW (2). Na staveniště
navrhuji přenosný transformátor o výkonu 150 kW.
Veškeré rozvody budou vedeny v zemi od hlavního rozvaděče, pouze
připojení spotřebičů, napojení objektu a rozvod uvnitř objektu budou vedeny
volně. Rozvod k jednotlivým spotřebičům od rozvaděče bude proveden
měděnými vodiči v kaučukovém obalu. Tyto vodiče musejí být umístěny tak,
aby nedošlo k jejich poškození. Budou zavěšeny na provizorní sloupky
nebo se přivážou ke konstrukcím. Volné pokládání na terén se nedoporučuje.
Velké spotřebiče (jeřáb, silo na suchou maltovou směs, stavební výtah
apod.) jsou

napojeny na

samostatné

rozvaděče,

běžné

spotřebiče

se připojují pomocí vidlic a zásuvek. Ty jsou jednotné pro jednorázový
rozvod, pro třífázový rozvod budou užity typy dle proudové zátěže.
V objektu se rozvaděče osadí v každém podlaží tak, aby vzdálenost
od spotřebiče nebyla větší než 50 m. Rozvody a rozvaděče budou
uzemněny. Dále budou uzemněny nulové vodiče u zásuvek, je-li vzdálenost
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od rozvaděče větší než 50 m. Spotřebiče se uzemňují podle druhu
a předpisu výrobce.
Zásobování staveniště vodou
Bude zajištěno dostatečné zásobování staveniště pitnou a užitkovou vodou.
Přípojka vody pro staveniště bude vycházet z budoucí přípojky objektů.
Během zemních prací bude zahájení prací na vodovodní síti. Pro jednotlivé
objekty nebo pro celou stavbu se vypočítá jako součet měrných spotřeb
vody, které připadají na práce prováděné v období maximálního výkonu.
Při určováni spotřeby vody pro sociální účely se vychází z grafu pracovních
sil a uvažuje se počet pracovníků na staveništi v etapě maximálního výkonu.
Protipožární voda bude zajištěna z uličního hydrantu. Výpočet spotřeby vody
je uveden v Tabulce 7.

Tabulka 7: Výpočet spotřeby vody
typ spotřeby
zpracování a
ošetřování čerstvého
betonu
životní potřeby
pracovníků
hygienické potřeby
pracovníků

Pn
[l/množství]

kn

T [hod]

200

1,6

10

6,5

m

50

2,7

10

45

pracovníků

55

1,8

10

45

pracovníků

množství

vteřinová spotřeba vody Qn [l/s]

3

0,35

Stanovení celkové spotřeby vody
Stanovení celkové spotřeby vody je vypočteno pomocí následujícího
vzorce (3):
(3)
•

Qn … vteřinová spotřeba vody

•

Pn … spotřeba vody za směnu (tabulková hodnota)
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•

kn … koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

•

t … doba odběru vody

(4)

Na staveništi bude nutná voda o objemu 1 260 l / hod (4).

6.1.1.5 Úpravy z hlediska BOZP
Stavba musí být v průběhu prací zajištěna tak, aby byl vyloučen vstup
nepovolaným osobám, ale zajištěn bezpečný přístup a výjezd vozidel. Stavba
musí být prováděna za odborného dozoru investora. Při provádění veškerých
stavebních prací budou dodrženy veškeré závazné ustanovení platných
norem a podmínek bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce
a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce, zejména:
•

591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, ve znění novely č.136/2016

•

309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění novely č.88/2016 Sb.

•

262/2006 Sb. Zákoník práce, včetně jeho prováděcích předpisů

•

362/2005

Sb.

Nařízení

vlády

o

bližších

požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností.
Pověřené vedení stavby bude v souladu se Stavebním zákonem č. 225/2017
Sb. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před
zahájením prací. Návrh ochranných opatření si provede zhotovitel dle svých
zvyklostí za dodržení platných norem a předpisů. Staveniště se nachází
na pozemku investora. Staveniště bude oplocené a vstup na staveniště bude
uzamykatelný a chráněný proti vniknutí neoprávněných osob.
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6.1.1.6 Podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě
Veškerý stavební odpad bude postupně odvážen a likvidován dle
platné legislativy firmou oprávněnou k nakládání se stavebním odpadem.
Pokud budou při provádění stavby zaznamenány ekologicky závadné
odpady, budou odstraněny v souladu s platnou legislativou. Nakládání se
stavebními odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
z 1. 1. 2018, vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., katalogem odpadů a dále
legislativou
v oblasti ochrany životního prostředí. Po dobu výstavby budou vznikat
odpady, které se musí řádně třídit a soustřeďovat k odvozu. V Tabulce 8 jsou
uvedeny předpokládané produkce odpadů na staveništi.

Tabulka 8: Předpokládaná produkce odpadů
č. odpadu

název

zařazení

měrná
jednotka

množství

170405

Železo a ocel

Ostatní

t

5

170201

Dřevo

Ostatní

m

170202

Sklo, skelná vata

Ostatní

t

1

170904

Směsné stavební
odpady

Ostatní

t

150

170102

Cihly

Ostatní

t

15

170101

Beton

Ostatní

t

5

170203

Plasty, izolační
fólie

Ostatní

kg

850

200127

Barvy, lepidla

Nebezpečné

kg

50

3

2

6.1.1.7 Zpevnění komunikace
Během zemních prací se zbudují zpevněné plochy pro provizorní
komunikace po staveništi. Provizorní komunikace bude kopírovat průběh
navrhované komunikace a části parkoviště, dále bude zřízena v zářezech
a na násypech (viz výkresy fází ZS Příloha 1-4). Zpevněná komunikace bude
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tvořena vrstvou frakce kameniva 0-63 mm o tloušťce 10 cm, kde u vjezdové
brány bude osazená oklepová rampa o délce 30 m ze silničních
železobetonových panelů. Pod tyto panely bude použito kamenivo pouze
o tloušťce 5 cm. Veškeré zpevněné plochy, které na staveništi budou,
se provedou během zemních prací po sejmutí ornice. Je třeba dodržet
minimální poloměr otáčení 12 metrů.

6.1.1.8 Stavební buňky
Dle grafu nasazení pracovníků bylo navrženo sociální zařízení.
Na stavbě bude ve špičce pracovat 45 pracovníků. Na staveništi budou
osazeny buňky UNIMO 2500 x 6000 mm (15 m2). Zázemí pro administrativní
pracovníky
a mistry, šatny, sanitární zázemí bude umístěno podél budoucí komunikace
k dalším plánovaným objektům. Šatny budou užívány i při svačinách
a v době jídla. Umístění buňkoviště je možné vidět v příloze 1–4,
a to ve všech fází výstavby. Jako šatny byly navrženy čtyři buňky a jedna
buňka jako sanitární, dále dvě pro administrativní pracovníky, které slouží
jako zasedací místnost, dvě pro mistry a dvě pro stavbyvedoucí. Buňka pro
vrátnici je navržena jako UNIMO 2500 x 3000 mm (7,5 m2), tato buňka bude
také sloužit jako zázemí pro nočního hlídače. Všechny buňky budou
odvezeny před terénními úpravami (kromě jedné šatny a uzamykatelného
sladu). Pro ZS byly navrženy následující stavební objekty (Tabulka 9):

Tabulka 9: Návrh stavebních buněk
počet
pracovníků [ks]

požadavek na
pracovníka

vrátnice

1

5m

administrativní
buňka

6

13 m

šatny

45

1,25 m

sanitární buňka

45

*

typ buňky

2

požadovaná
2
plocha [m ]
5m

2

2
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1 ks

75 m

2

6 ks

56 m

2

4 ks

-

* 2x WC + 2x pisoáry do 50 mužů

2

celkem
navrženo [ks]

1 ks

Varianta sestavy sociální stavební buňky je na obrázku 24.

Obrázek 24: Varianta sestavy sociální stavební buňky [13]

6.1.1.9 Sklady a skládky
Podkladem pro dimenzování skladů a skládek je harmonogram stavby
s výkazem hmot, polotovarů a výrobků. V průběhu celé výstavby bylo
vycházeno ze špičkové spotřeby materiálů, na které pak sklady a skládky
byly dimenzovány. Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat
nejvýše do výše 1,8 m, kromě výjimek, které jsou dále uvedeny. Kusový
materiál nepravidelných tvarů (nedoléhá v plné ploše) pouze do výšky 1 m.
Cihly,

překlady

a

podobný

materiál

při

skladováni

v

sádkách

nebo na paletách max. do výšky 2,0 m. Při kladení jednotlivých cihel
do hranic na plocho se skladuji do výše 1,7 m na okraji hranice. Hranice
může být nad tuto výšku postupně v přiměřeném úhlu zúžena a zvýšena,
nejvýše však do výše 2,0 m. Nejmenší rozměr základů hranice musí být 1 m.
Cihly kladené na úzké hrany, příčky apod. se rovnají nejvýše do výše 1,5 m.
Materiál, jehož plocha je větší než 4 m2, a materiál, při kterém připadá
na 1 muže manipulace s váhou větší než 50 kg, se smí ručně ukládat
do hranic vysokých nejvýše 1,2 m od podlahy nebo od terénu.
Jestliže se materiál ukládá nebo odebírá pomocí mechanismů nebo je-li
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pro ruční práci připravena rampa, podlaha mezi hranicemi apod.,
která umožňuje, že se materiál shora uvedených rozměrů nebo váhy
nezvedá výše než 1,2 m, případně ostatní materiál výše než 1,5 m, může se
takový materiál na staveništi ukládat až do výše 2,2 m. Všechny materiály,
které budou dodány na stavbu, je nutno skladovat dle podmínek dodavatele.
V místě skladu materiálů se bude skladovat především hydroizolace
a tepelná izolace. Po osazení garážových vrat bude jako sklad materiálu
sloužit 1. podzemní podlaží. Z důvodu příznivých prostorových podmínek
bude

sejmutá

ornice

ponechána

na

staveništi

a dle potřeby odvezena. Převážná většina výkopku bude odvezena
na skládku, na staveništi bude uskladněna jen část výkopku určená
k zásypům objektů, rozměry této skládky budou 15x7x2,5 m o celkovém
objemu 210 m3.
Skládka zdícího materiálu
Dodávka cihel bude vždy na jedno patro, kdy pro výplňové zdivo
je to cca 30 m3 a pro příčky cca 80 m3 při skládání cihel z dopravního
prostředku, který dopraví palety cihel na staveniště. Zároveň je třeba dbát
na to, aby palety byly skládány co nejblíže k sobě a v dosahu jeřábu. Palety
cihel budou skládány ve dvou vrstvách. Zdící materiál bude možné dovážet
nákladním

automobilem

s

návěsem.

Po

vyzdění

výplňového

zdiva

konstrukce se na místo skládky zdícího materiálu uloží materiál na příčky.
Velikost a umístění skladu je možno vidět v Příloze 2 a 3.
Skládka prefabrikátů
Podobně jako u skladu zdících materiálu bude zásobování provedeno vždy
na jedno patro. Při skládání prefabrikovaných dílců (sloupy, průvlaky, stropní
panely, schodiště apod.) z dopravního prostředku, je třeba dbát na to,
aby dílce byly skládány co nejblíže k sobě a v dosahu jeřábu. Materiál bude
možné dovážet nákladním automobilem s návěsem.
Skládka betonářské výztuže
Skládka betonářské výztuže nebyla v ZS řešena. Předpokládá se, že nejvíce
výztuže bude zapotřebí při spodní stavbě při armování základových patek
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a desky. Výztuž může být složena na zpevněné komunikaci vedle jeřábu,
neboť výztuž bude na staveniště dodána před armováním. Výztuž bude
kompletně zpracována a do té doby nebude zapotřebí silo na SMS
a betonářská výztuž bude v dosahu jeřábu.
Skládka bednění
Na skládce bednění bude skladováno bednění na základovou patku a desku.
Bednění bude systémové PERI. Bednění se po odbednění očistí a bude
odvezeno ze staveniště.
Uzamykatelné sklady
Na staveništi je 4x uzamykatelný sklad UNIMO 2500 x 6000 mm (15 m2).
Sklady budou sloužit především k uložení ručního nářadí, pytlovaného
materiálu a chemikálií.

6.1.1.10
Na

Návrh zvedacích prostředků
staveništi

bude

umístěn

věžový

jeřáb.

Během

budování

provizorních zpevněných komunikací se vybuduje základ z železobetonových
panelů pro jeřáb. Poloha jeřábu je dle výkresu ZS pro hrubou stavbu. Jeřáb
bude zajišťovat osazování prefabrikovaného skeletu, stropních panelů
SPIROLL, schodišťových ramen a podest a dalších potřebných břemen.
Pomocí jeřábu se také budou dopravovat cihelné bloky pro výplňové zdivo,
které budou ukládány na konzole a odtud dále pomocí paletového vozíku.
Dále bude na staveništi potřeba stavební výtah, který bude ukotven na lešení
ze severní strany objektu. Poloha stavebního výtahu je uvedena v Příloze 3.
Pro tento objekt byl navržen stavební výtah GEDA 500 Z/ZP.
Návrh a posouzení jeřábu
Nejtěžším břemenem, které bude zvedáno, je železobetonový stropní panel
SPIROLL o rozměrech 8000 x 1200 x 250 mm o celkové hmotnosti 3350 kg
do maximální vzdálenost 40 m od osy jeřábu, která byla určena z výkresu
situace ZS. Příloha 1,2), kde také je také možno vidět polohu navrhovaného
jeřábu.
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Kritické břemeno:
Pro výpočet kritického břemena je nutno vycházet z následujícího vzorce (5):
•

md … návrhová hmotnost břemene

•

m … hmotnost břemene

•

γ ... bezpečnostní součinitel
(5)

Výpočet výšky jeřábu (Tabulka 10):
Tabulka 10: Výpočet výšky jeřábu
typ výšky

výška [m]

výška kladky

2,00

výška závěsu

3,00

výška břemene (sloup)

2,80

manipulační výška břemene

2,00

výška objektu

15,50

výška suterénu

2,70

minimální výška jeřábu

28,00

Požadavky na jeřáb:
•

min. výška jeřábu: 28 m,

•

minimální dosah jeřábu: 40 m,

•

minimální nosnost: 3 900 kg.

Navrhované jeřáby, které vyhovují požadavkům:
•

LIEBHERR 154 EC-H 6 Litronic (délka výložníku 40 m, nosnost
4 500 kg, výška 32 m),

•

Terex CTT 161 – 6 TS 16 (délka výložníku 40 m, nosnost 4 200
kg, výška 33 m) (Obrázek 25).
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Obrázek 25: Rozměry jeřábu Terex CTT 161 – 6 TS 16 [14]

6.1.1.11

Návrh prostředku pro betonáž

Bytový dům je převážně postaven z prefabrikovaných materiálů,
a tak na stavbě nevzniká velký počet mokrých procesů. Největším mokrým
procesem je betonová zálivka železobetonových stropních prefabrikátů,
kde je uvažováno množství betonu cca 6,5 m3 na jedno podlaží. Z těchto
kapacitních a ekonomických důvodu je navržen koš na beton typu 1025.10
o objemu 750 l, výšky 900 mm s nosností 1800 kg a hmotností 320 kg.

6.1.1.12

Rozbor dopravních procesů

Příjezd a výjezd ze staveniště
Příjezdová a výjezdová trasa je stejná, a to směrem z města ulicemi
Olomoucká a Purkyňova (Obrázek 26).
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Obrázek 26: Příjezd a výjezd ze staveniště [15]

Odvoz zeminy na skládku
•

Dodavatel: Pomp Vlaštovičky s.r.o., Jarkovická 101/1C, 746 01
Opava-Vlaštovičky

•

Doba transportu za obvyklého provozu: 10 min

•

Vzdálenost: 7,1 km (Obrázek 27)

Obrázek 27: Trasa odvozu zeminy na skládku [15]

Doprava čerstvé betonové směsi
•

Dodavatel: Českomoravský beton, a.s., Těšínská 2856/70, 746 01
Opava

•

Doba transportu za obvyklého provozu: 9 min
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•

Vzdálenost: 4,5 km (Obrázek 28)

Obrázek 28: Trasa dopravy čerstvé betonové směsi [15]

Doprava stavebního materiálu
•

Dodavatel: Stavebniny DEK a.s., Těšínská 62/2980, 746 01
Opava

•

Doba transportu za obvyklého provozu: 7 min

•

Vzdálenost: 3,3 km (Obrázek 29)

Obrázek 29: Trasa dopravy stavebního materiálu [15]
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6.2 Náklady na umístění stavby
V této kapitole je popsáno nejvýhodnější finanční východisko pro ZS
bytového domu v Opavě. Náklady vycházejí z podrobné kalkulace
jednotlivých objektů ZS. Ty byly navrženy v předešlé kapitole. Je zde také
určeno, které objekty je vhodnější zakoupit, a které naopak pronajmout
po dobu výstavby. V běžné praxi se náklady mohou lišit, jelikož mnoho firem
má objekty ZS smluvně domluvené, a tudíž ceny mohou být nižší. Níže
uvedené ceny jsou běžně volně dostupné na internetu nebo poptány
od jednotlivých dodavatelů. Všechny uvedené ceny jsou aktuální k datu
vydání bakalářské práce. Uvedené firmy, které poskytují jednotlivé objekty
ZS, byly vybrány dle lokace stavby.

6.2.1 Oplocení
U položky oplocení je nabídka poměrně vysoká, největším aspektem
ceny je celková doba pronájmu a množství odebraných kusů. Oplocení
staveniště bude průhledné, dílcové (výška 2,0 m) o celkové délce 390 bm,
pouze oplocení ze strany komunikace a bytové domu bude opatřeno
neprůhlednou sítí, jedná se řádově o 90 bm. Tabulkách 11, 12, 13 a 14 jsou
nejvýhodnější nabídky poptaných firem:

Tabulka 11: Pronájem oplocení, TOI TOI, s.r.o
jednotková
cena celkem [Kč]
cena [Kč]

položka

bm

doba [měsíc]

PV1 průhledné oplocení (výška
2,0 m) + patka + brána

390

10

35 Kč

136 500 Kč

neprůhledná síť (50 m role)

100

10

6 Kč

6 000 Kč

D + M + demontáž

28 500 Kč

cena celkem za oplocení

171 000 Kč
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Tabulka 12: Pronájem oplocení, Ploty-Ostrava, s.r.o
jednotková
cena celkem [Kč]
cena [Kč]

položka

ks

doba [měsíc]

mobilní oplocení o výšce 350 x
200 cm + patka + brána

115

10

62 Kč

71 300 Kč

neprůhledná síť (1 bm)

90

10

48 Kč

43 200 Kč

D + M + demontáž (1 bm)

390

-

160 Kč

62 400 Kč

cena celkem za oplocení

176 900 Kč

V případě pronájmu oplocení u společnosti Ploty-Ostrava (Tabulka 12) je
v nabídce napsáno, že pro dlouhodobý pronájem nebo pro stavební firmy
mohou být celkové ceny individuální, a to s poměrně vysokou slevou. Dále
dle mého názoru společnost Ploty-Ostrava má nepřiměřeně vysokou cenu za
pronájem neprůhledné sítě, kterou lze běžně na trhu koupit 100 m
neprůhledné sítě okolo částky 5 000 Kč.

Tabulka 13: Nákup oplocení, Leseni.cz, s.r.o
položka

ks

jednotková cena [Kč]

cena celkem [Kč]

oplocení F2 standard, 345 x
204,5 cm + patka + svorka

115

1 210 Kč

139 150 Kč

neprůhledná síť (25 m role)

4

1 190 Kč

4 760 Kč

vjezdová brána

1

590 Kč

590 Kč

cena celkem za oplocení

144 500 Kč

V celkové ceně není započítána doprava, montáž a demontáž na staveniště.
Poptávaná firma tyto možnosti neměla v nabídce, a tedy musí být zajištěny
individuálně.
Tabulka 14: Nákup oplocení, TOI TOI, s.r.o
položka

ks

jednotková cena [Kč]

cena celkem [Kč]

PV1 průhledné oplocení (výška
2,0 m) + patka + svorka + brána

115

1 085 Kč

124 775 Kč

4

1 280 Kč

5 120 Kč

neprůhledná síť (25 m role)
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doprava

9 400 Kč

cena celkem za oplocení

139 295 Kč

Náklady za pronájem jsou poměrně vysoké s ohledem na délku výstavby,
a proto je vhodnější volit nákup celého oplocení. Celkové ceny za pronájem
jsou takto vysoké z důvodu, že poptávané firmy se zaměřují na krátkodobé
pronájmy.
Montáž a demontáž oplocení není pro zhotovitele technologicky náročný
proces, a tedy ho zvládne sám bez nutnosti zajištění odborné firmy. Oplocení
je využitelné na každé stavbě a má poměrně vysokou životnost,
tudíž při následující zakázce se projeví finanční výhodnost zakoupeného
oplocení. Jednotlivé díly oplocení jsou variabilní a mohou být kdykoliv
doplněny o další potřebné díly.
Je navrhnuto zakoupit oplocení od firmy TOI TOI, s.r.o (Tabulka 14), kde
k celkové ceně musíme započítat montáž a poté také demontáž. Celková
cena oplocení činí 139 295 Kč.

6.2.2 Stavební buňky
Pro stavební objekt bylo navrženo celkem 16 stavebních buněk, které
jsou podrobněji určeny v každé položce. Až na pár výjimečných případů
nebyla cena volně dostupná, a tak bylo nutné firmy poptat jednotlivě,
v následujících Tabulkách 15, 16, 17 a 18 jsou nejvýhodnější nabídky
poptaných firem:

Tabulka 15: Pronájem stavebních buněk, SVP – Půjčovna, s.r.o
D+M+
demontáž
/ ks

cena celkem [Kč]

3 600 Kč

8 500 Kč

178 000 Kč

10

8 400 Kč

8 500 Kč

92 500 Kč

10

3 600 Kč

8 500 Kč

267 000 Kč

doba jednotková
[měsíc] cena [Kč]

položka

ks

stavební buňka obytná šatna

4

10

stavební buňka sanitární

1

stavební buňka
administrativní - kancelář

6
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vrátnice

1

10

2 400 Kč

7 500 Kč

31 500 Kč

uzamykatelný sklad

4

10

1 900 Kč

8 500 Kč

110 000 Kč

úklid buněk

16

-

950 Kč

-

15 200 Kč

cena celkem za stavební
buňky

694 200 Kč

Tabulka 16: Pronájem stavebních buněk, TOI TOI, s.r.o
položka

ks

doba
[měsíc]

stavební buňka obytná - šatna

4

10

4 000 Kč

160 000 Kč

stavební buňka sanitární

1

10

9 000 Kč

90 000 Kč

stavební buňka administrativní kancelář

6

10

4 000 Kč

240 000 Kč

vrátnice

1

10

1 950 Kč

19 500 Kč

uzamykatelný sklad

4

10

3 500 Kč

140 000 Kč

úklid buněk

16

-

1 000 Kč

16 000 Kč

-

-

-

93 600 Kč

D + M + demontáž

jednotková
cena [Kč]

cena celkem za stavební buňky

cena celkem [Kč]

759 100 Kč

Tabulka 17: Nákup stavebních buněk, Pegas Container, s.r.o
položka

ks

jednotková cena [Kč]

stavební buňka obytná - šatna PC
-1

4

118 509 Kč

474 036 Kč

stavební buňka sanitární PC - 8

1

244 639 Kč

244 639 Kč

stavební buňka administrativní kancelář PC - 1

6

118 509 Kč

711 054 Kč

vrátnice

1

68 950 Kč

68 950 Kč

uzamykatelný sklad

4

73 513 Kč

294 052 Kč

doprava (2 ks na auto)

8

8 000 Kč

64 000 Kč

cena celkem za stavební buňky

cena celkem [Kč]

1 856 731 Kč
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Tabulka 18: Nákup stavebních buněk, AB-Cont, s.r.o
položka

ks

jednotková cena [Kč]

cena celkem [Kč]

stavební buňka obytná - šatna AB
- 6 s oknem

4

96 100 Kč

384 400 Kč

stavební buňka sanitární SB - 6

1

209 300 Kč

209 300 Kč

stavební buňka obytná - šatna AB
- 6 s oknem

6

96 100 Kč

576 600 Kč

vrátnice AB - 3

1

70 700 Kč

70 700 Kč

uzamykatelný sklad 20

4

63 250 Kč

253 000 Kč

doprava (2 ks na auto)

8

12 400 Kč

99 200 Kč

cena celkem za stavební buňky

1 593 200 Kč

Z dlouhodobého hlediska je pro zhotovitele ekonomicky výhodnější
jednorázově stavební buňky zakoupit, jelikož jsou nutné prakticky u každé
výstavby. Buňky budou zakoupeny u společnosti AB-Cont, s.r.o za celkovou
cenu 1 593 200 Kč.
K celkové ceně administrativní buňky šatny je nutné také připočíst pořizovací
náklady za vybavení. Odhadem náklady činí cca 15 000 Kč za jednu buňku.
Náklady na vybavení vrátnice jsou nižší (cca 5000 Kč). Tyto náklady nejsou
započteny v celkovém souhrnu, jelikož zhotovitel obvykle těmito položkami
disponuje.

6.2.3 Zvedací prostředky
Jako zvedací prostředek pro výstavbu bytového domu (dále jen BD)
Opava byl zvolen věžový jeřáb. Možnost nákupu věžového jeřábu nebyla
zvolena, a to z hlediska vysokých pořizovacích nákladů, ke kterým dále musí
být započten provoz a servis daného stroje. Byl tedy zvolen pronájem.
Při výstavbě bude potřeba věžový jeřáb s výškou min. 20 m, vyložením 40 m
a minimální nosností 2 100 kg po dobu cca 90 dní. Tabulkách 19, 20 jsou
nejvýhodnější nabídky poptaných firem na věžový jeřáb.
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Tabulka 19: Pronájem věžového jeřábu, LIEBHERR 154 EC-H 6 Litronic,
Kranimex, s.r.o
doba
[měsíc]

položka

jednotková cena [Kč]

cena celkem [Kč]

jeřáb LIEBHERR 154 EC-H 6
Litronic

3

73 650 Kč

220 950 Kč

jeřábník (10 hod / den)

3

51 240 Kč

153 720 Kč

revize elektro

6 900 Kč

D + M + demontáž

615 800 Kč

pojištění

4 728 Kč

cena celkem za věžový jeřáb

1 002 098 Kč

Společnost Kranimex má svou centrálu v Praze, a tudíž výsledná cena
za dopravu je poněkud vyšší. Nicméně cena montáže a demontáže je dále
ovlivněna poskytnutým autojeřábem. Kdyby si vedení stavby zařídilo lokální
autojeřáb za výhodnější cenu, byla by cena montáže a demontáže částečně
nižší.

Pro

informaci

dodávám

informaci

o

ceně

autojeřábu

LTM 1055 / 1 od firmy Malina VRŠE, který by po dobu montáže a demontáže
stál cca 70 000 Kč.

Tabulka 20: Pronájem věžového jeřábu, Terex CTT 161-6 TS 16, JVS s.r.o
položka

doba
[měsíc]

jednotková cena [Kč]

cena celkem [Kč]

jeřáb Terex CTT 161 – 6 TS 16

3

62 800 Kč

188 400 Kč

jeřábník (10 hod / den)

3

47 520 Kč

142 560 Kč

revize elektro

10 000 Kč

D + M + demontáž

520 000 Kč

cena celkem za věžový jeřáb

858 560 Kč

V obou případech pronájmu je možné, aby si zhotovitel poskytl svého
proškoleného jeřábníka.
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Z důvodu vysoké ceny pronájmu věžového jeřáb byl poptán také jeřáb
kolový. Cena autojeřábu je v Tabulce 20.

Tabulka 21: Pronájem autojeřábu LTM 1030 - 2.1, Hanyš – Jeřábnické práce
doba
[měsíc]

položka
pronájem jeřábu včetně
strojníka*

jednotková
cena [Kč]

3

cena celkem [Kč]

264 000 Kč

792 000 Kč

doprava

8 500 Kč

cena celkem za autojeřáb

800 500 Kč

*Náklady za každý následující den manipulace (10 hod / den) jeřábu jsou
15 200 Kč.
Z důvodu podobných cen za věžový jeřáb a autojeřáb, volím jeřáb věžový,
jelikož je pro technologií rychlejší. Terex CTT 161–6 TS 16 od společnosti
JVS, s.r.o za celkovou cenu 858 560 Kč.

6.2.4 Komunikace
S ohledem na velikost staveniště byl za materiál staveništní
komunikace zvolen štěrk frakce 0-63 mm. Celková plocha (4200 m2)
komunikací je odměřena z výkresu situace ZS. Při uvažované tloušťce 10 cm
je třeba 420 m3 štěrku. Objemová hmotnost dané frakce je 1,8 t/m3,
což pro v celkovém součtu je 760 t štěrku. V Tabulce 22 je nabídka firmy
Andrla CZ, s.r.o za zhotovení komunikace na staveništi.

Tabulka 22: Zhotovení komunikace, Andrla CZ, s.r.o
množství

měrná
jednotka

lomová drť frakce 0-63 mm

760

t

190 Kč

144 400 Kč

doprava DAF SCANIA + návěs
28 t

410

Km

38 Kč

36 580 Kč

práce podsypu se zhutněním
z netříděného materiálu štěrku

420

m

3

763 Kč

320 460 Kč

položka

cena celkem za komunikace

jednotková
cena [Kč]

cena celkem
[Kč]

501 440 Kč
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Celková cca za staveništní komunikaci je 501 440 Kč do firmy Andral CZ,
s.ro.

6.2.5 Sklady a skládky
Uzamykatelné sklady jsou uvedeny mezi položkami stavebních buněk,
ostatní sklady materiálů nejsou uvažovány. Většina materiálů se bude
skladovat na podsypu a později v 1. PP.

6.2.6 Přípojky
Přípojky pro ZS budou využité stejné jako pro budoucí objekt,
proto nejsou mezi náklady řešeny.

6.2.7 Další náklady
Mezi náklady je také nutné započítat ostrahu objektu. V případě
stavby BD Opava byla uvažována pouze noční ostraha (12 hodinová noční
směna). Hodinové náklady na mzdu se pohybují okolo 110 Kč/hod. Celkové
náklady na ostrahu objektu po dobu výstavby vychází na 396 000 Kč.
Další náklady na provoz staveniště, jako jsou náklady na energie, vodné
a stočné pro provoz sanitární stavební buňky, odvoz odpadů a úklid
staveniště jsou odhadnuty na 45 000 Kč měsíčně, což při celkovém provozu
staveniště tvoří částku 450 000 Kč.
Pro práci na fasádě a pro bezpečnost při práci na objektu je nutné stavební
lešení, které bude rovněž v pronájmu, a to od společnosti Snep, s.r.o.
Náklady za pronájem po dobu 60 dní jsou 198 050 Kč včetně dopravy,
montáže a demontáže.
Pro vertikální komunikaci na staveništi je potřeba také stavební výtah (GEDA
500 Z/ZP), který bude rovněž v pronájmu po dobu 60 dní, konkrétně bude
pronájem poskytnutý od firmy Tonstav-Service, s.r.o za částku 42 000 Kč,
včetně dopravy, montáže, demontáže a revize. K částce je nutné připočíst
částku 15 000 Kč za vratnou kauci.
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Pro rozvod a jištění elektrické energie je nutný na staveništi elektrický
rozvaděč. Cena jednoho rozvaděče NGS 53 40 105.01 40A je 18 150 Kč,
na stavbě je nutno umístit 9 rozvaděčů, což v celkovém součtu je 166 500
Kč. Dále je nutné staveništní osvětlení 10 kusů halogenového reflektoru
se stativem v celkové ceně 7 500 Kč. Obě položky je možné koupit
ve stavebninách DEK, a.s.
Z důvodu vysokých pořizovacích nákladů za mycí rám pro čistění vozidel
z výjezdu ze staveniště byla navržena kombinace oklepové rampy
s vysokotlakým vodním čištěním. Náklady za silniční betonové panely nejsou
uvažovány, jelikož je ekonomicky nevýhodné pořizovat panely nové nebo
zvolit volbu jejích pronájmu. Větší stavební firmy, které se zabývají výstavbou
bytových domů, obvykle tyto panely mají k dispozici. Další možností je tyto
panely nakoupit zánovní, kde cena je výrazně nižší než při koupi nových.
Pro určení nákladů je nutné myslet také na další náklady, jako například jsou
dopravní značení dotčených komunikací. V případě BD v Opavě jsou náklady
na dopravní značení minimální. Pro označení staveniště budou použity
značky firmy ve vlastnictví zhotovitele. Stejně tak je tomu i u nákladů
na umístění cedulí pro označení staveniště. Mezi další náklady pro ZS jsou
také náklady za pronájem pozemků a zábory veřejných komunikací. ZS bude
postaveno na pozemku ve vlastnictví investora, a tudíž i tyto náklady jsou
nulové.
Další položkou patřící do ZS jsou náklady na zpracování projektové
dokumentace pro ohlášení dočasných stavebních objektů a jejich ohlášení
na stavebním úřadu. Ve smlouvě o dílo je ošetřeno, že tyto práce zajistí
investor.
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6.2.8 Shrnutí
V níže uvedené Tabulce 23 jsou všechny vedlejší rozpočtové náklady
na umístění stavby pro BD Opava.

Tabulka 23: Shrnutí nákladů zařízení staveniště
č.

položka

způsob
pořízení

firma

cena celkem [Kč]

1

oplocení

nákup

TOI TOI

139 295 Kč

2

stavební buňky

nákup

AB-Cont

1 593 200 Kč

3

věžový jeřáb

pronájem

JVS

858 560 Kč

4

komunikace

-

Andrla CZ

501 440 Kč

5

ostraha

-

BOIS

396 000 Kč

6

provozní náklady

-

-

450 000 Kč

7

lešení

pronájem

Snep

198 050 Kč

8

stavební výtah

pronájem

Tonstav-Service

42 000 Kč

9

stavební
rozvaděče

nákup

DEK

166 500 Kč

10

osvětlení

nákup

DEK

7 500 Kč

Celkem NUS

4 352 545 Kč

Celková částka na umístění stavby je 4 352 545 Kč.
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Tato suma je poměrně vysoká, ale je nutno přihlédnout k faktu, že položky
oplocení, stavební buňky, stavební rozvaděče a osvětlení v celkové částce
1 906 495 Kč byly jednorázově zakoupeny a používány na dalších
zakázkách. Dále je nutno říct, že tyto položky budou v průběhu dalších let
daňově odepsány. U položky věžového jeřábu a stavebního výtahu budou
náklady sníženy z velké části o sumu v celkovém položkovém rozpočtu
u položky přesunu hmot a dále podobně také u položky lešení, která bude
obsažena v kalkulaci u fasády. Pro přehlednost NUS byl vytvořen graf
(Obrázek 30), ve kterém je možno vidět procentuální rozložení nákladů
za ZS.

5%

3%

1% 4%

10%

37%
9%

11%

20%
oplocení

stavební buňky

věžový jeřáb

komunikace

ostraha

provozní náklady

lešení

stavební výtah

stavební rozvaděče

Obrázek 30: Koláčový graf nákladů zařízení staveniště

Pro porovnání jednotlivých způsobů výpočtů NUS byla vytvořena Tabulka 24,
ve které je celková cena stavby vypočítána dle obestavěného prostoru
podle cenových soustav JKSO.
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Tabulka 24: Propočet nákladů vzhledem k obestavěnému prostoru dle JKSO
jednotková cena
[Kč]

položka

výměra

cena celkem [Kč]

Stavební objekt

8 300 m

3

5285 Kč

43 865 550 Kč

Komunikace a
parkování

1 550 m

2

2780 Kč

4 309 000 Kč

Přípojka kanalizace

96 m

6635 Kč

636 960 Kč

Přípojka vodovod

95 m

4685 Kč

445 075 Kč

Přípojka NN

92 m

915 Kč

84 180 Kč

Přípojka plyn

93 m

1149 Kč

106 857Kč

287 Kč

322 875 Kč

Sadové úpravy

1 125 m

2

Celkem za stavbu

49 770 497 Kč

Celková cena stavby dle JKSO je 49 770 497 Kč.

Dle procentuální sazby nákladů na zařízení staveniště podle JKSO v tabulce
3 jsou NUS pro bytové stavby 2,4 % z celkové ceny za stavbu, což v našem
případě je 1 194 492 Kč, to je oproti ceně dle samostatného ocenění
4 352 454

Kč

částka

téměř

čtvrtinová.

Náklady

vypočtené

samostatného ocenění jsou 8,75 % z celkové ceny za stavbu.
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podle

7 Závěr
Hlavním

cílem

bakalářské

práce

bylo

vysvětlení

nejběžnější

problematiky při návrhu ZS, primárně pro bytové a občanské budovy.
Z úvodu byly vysvětleny zásady, díky nimž může být ZS v konečném
výsledku navrženo správně, a to s ohledem na základní legislativu a normy.
Mezi obecné principy se řadí zejména určení postupu výstavby, rozmístění
stavebních objektů a strojů, zabezpečení staveniště a návrh komunikace.
Dále bylo v práci řešeno prostorové uspořádání, kde byly vysvětleny
jednotlivé minimální požadavky na provozní, výrobní, sociální a hygienické
objekty zařízení staveniště. V dnešní době se mezi nejpoužívanější způsoby
používají typizované stavební buňky, které jsou vysoce variabilní a snadno
použitelné.
Během výstavby se ZS stálé proměňuje, a tak je vhodné si ho během návrhu
rozdělit do určitých zlomových fázi. Při výstavbě bytových a občanských
budov se staveniště rozdělí do čtyř fázi. První fáze jsou zemní práce,
při kterých vybudování ZS je nejnáročnější a spadá do ní většina provozních
a sociálních objektů. Při hrubé spodní a vrchní stavbě dochází k doplnění
již vybudovaného staveniště, především se jedná o výrobní objekty, ale také
o řadu skladů materiálů, kontejnerů apod. Ve třetí fázi, kdy přichází na řadu
hrubé vnitřní práce a úprava povrchů, je na stavbu dodáno lešení
pro zhotovení fasády. Po dokončení třetí fáze následuje fáze dokončovacích
prací, kde jsou postupně objekty ZS dle potřeby ze staveniště demontovány
a celkově se stavba blíží do konečného stavu.
Při návrhu ZS dochází k řadě omezení, a to zejména z důvodu prostorových
podmínek. Nejobvyklejší omezení byla popsána v kapitole 4, kde jsou
uvedeny jednotlivé problémy včetně ukázky z praxe, kde je každý typ
omezení vysvětlen na konkrétním projektu, a to včetně řešení, ke kterým
zhotovitel přistoupil.
Autor se v bakalářské práci dále snaží vysvětlit, jak nejjednodušeji vypočítat
náklady ZS. Mezi nejběžnější způsoby se řadí především procentuální podíl,
který má sice výhodu ve své jednoduchosti, kdy jsou použity procentuální
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sazby nákladů na zařízení staveniště, podle JKSO však jsou tyto sazby
pouze orientační a v důsledku minimalizuje ZS na nejmenší možný rozsah,
což je v praxi nepřiměřené. Druhým způsobem je výpočet samostatných
nákladů, který je na jednu stranu sice poměrně náročný, ale výsledné
náklady se nejvíce blíží skutečnosti. Mezi jeho další výhody se řadí dobrá
kontrolovatelnost s objednavatelem a částečná odpovědnost zadavatele
za ZS.
Poslední a nejrozsáhlejší části této práce je návrh ZS na konkrétní stavbu.
V tomto případě se jedná o stavbu BD v Opavě, na které bylo navrženo ZS
dle všech výše uvedených zásad a požadavků. V případě návrhu byly také
spočteny náklady, a to jak způsobem pomocí procentuálního podílu, tak i
způsobem samostatného ocenění. Při porovnání nákladů dle způsobu
výpočtu

byly

ceny

výrazně

odlišné

a

náklady

vypočteny

pomocí

samostatného ocenění, tudíž přesnější, téměř čtyřikrát vyšší než náklady
spočteny pomocí procentuálního podílu.
Problematika návrhu ZS je velmi rozsáhlá, než se na první pohled může zdát
a nemůže být příliš zjednodušena, jelikož obsahuje nespočet detailů,
právních

předpisů,

technických

řešení

v

závislosti

na

podmínkách

konkrétních staveb. Z tohoto důvodu nelze učinit jakékoli, za každou cenu
stručné závěry. I přesto mohou být ve stručnosti vypsány nejdůležitější
aspekty,

kterým

je

nutno

věnovat

náležitou

pozornost.

Řadí

se

mezi ně detailně vypracovaná dokumentace ZS již v samotném úvodu
návrhu dle obecných principů a zásad, vhodné rozdělení ZS dle fázi
v závislosti na harmonogram a samostatné ocenění nákladů ZS.
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suchá maltová směs

VRN

vedlejší rozpočtové náklady

ZRN

základní rozpočtové náklady

ZS

zařízení staveniště
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