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Seznam použitých symbolů 

km – kilometr 

t – tuna 

Sb. – sbírka 

m2 – metr čtvereční 

mm – milimetr 

m3 – metr krychlový 

kg – kilogram 

kW – kilowat 

l/s – litr za sekundu 

SDK – sádrokartón 

IZS – integrovaný záchranný systém 
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5 Technická zpráva zařízení staveniště 

5.1 Identifikační údaje 

Název stavby:    Novostavba pavilonu A oblastní nemocnice Jičín 

Místo stavby:   Bolzanova 511, Valdické Předměstí, 506/01 Jičín 

Katastrální území:    Jičín, č. 659541 

Pozemky parcelních čísel:  309/2, st.1204 

Charakter stavby:   Novostavba pavilonu oblastní nemocnice  

Účel stavby:   Projekt představuje výstavbu několika staveb 

v areálu stávající Oblastní nemocnice Jičín. Jedná se o demolici a novou výstavbu 

pavilonu A, který má vzniknout na stávajícím místě interny. Projekt též řeší přístavbu 

spojovacího krčku mezi novým objektem pavilonu A a stávajícími budovami 

nemocnice. Též se řeší stavba instalačního kanálu a přesun sochy. Pavilon je navržen 

s nepravidelným půdorysem a má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Objekt 

je výškově odstupňovaný. Spojovací krček spojuje pavilon s dalšími budovami 

nemocnice ve druhém nadzemním podlaží. V suterénu hlavního objektu se nacházejí 

zejména sklady, strojovna a šatny. Též se zde nachází zobrazovací metody magnetické 

rezonance. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupy a dále zejména oddělení, 

která jsou náročnější na pohyb pacientů. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází 

laboratoře. Ve třetím podlaží je navržena hemodialýza s velkoprostorovým skladem. 

V předposledním, ovšem posledním podlaží s přístupem veřejnosti, se nachází 

onkologický stacionář s pracovnami zdravotního personálu. V posledním, pátém 

nadzemním podlaží, se nachází strojovna. 

5.2 Uspořádání staveniště 

Z důvodu zamezení pohybu cizích osob na staveniště bude okolo celého prostoru 

zřízeno plnostěnné oplocení. Na příjezdové komunikaci na staveniště bude vrátný, 

který bude dozorovat a kontrolovat příchozí osoby, zda mají oprávnění ke vstupu na 

stavbu.  
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Tvar staveniště bude nutné během výstavby měnit, a to z důvodu provádění 

jednotlivých stavebních objektů v areálu nemocnice. V první technologické etapě 

bude nutné staveniště rozšířit na jeho severovýchodní straně, a to z důvodu provádění 

instalačního kanálu. V tomto místě nemůžeme staveniště rozšířit na celou dobu 

výstavby, z důvodu přerušení jediné přístupové komunikace k objektu nemocnice. 

Z velmi podobného důvodu bude nutné staveniště rozšířit též ve třetí technologické 

etapě, a to z důvodu realizace spojovacího krčku na východní straně staveniště. Při 

tomto provádění opět dojde k přerušení areálové komunikace, tudíž musí být zajištěno 

co nejrychlejší otevření této komunikace  

Na staveniště po celou dobu výstavby vede jeden soukromý vjezd z ulice Kukulova. 

Ústí do prostoru nemocnice přes stávající bránu v oplocení. Tento vjezd poté vede přes 

část areálu nemocnice a následně ústí na staveniště, kde se nachází vrátný.  Tento vjezd 

se nachází v severozápadním rohu staveniště. V první technologické etapě se ovšem 

areálová komunikace větví a vede do jihozápadního okraje staveniště, kde do něj ústí. 

Toto řešení se provádí z důvodu blízkého umístění stavebního výkopu u tohoto vjezdu. 

Zde také bude umístěn další vrátný a je zde umístěna mycí rampa. Tento vjezd bude 

po provedení výkopů odstraněn.   

V severní části staveniště byl navržen bezpečnostní prostor pro pracovníky. 

V tomto oploceném prostoru se bude nacházet vrátný, parkovací stání pro pracovníky 

staveniště a také buňkoviště. Buňkoviště se bude skládat z hygienických buněk, dále 

ze šaten a z buněk pro vedoucí pracovníky. Buňky budou zejména v nejvíce vytížené 

technologické etapě ve třech řadách, s přístupem z pavlače. Tento bezpečnostní 

prostor bude po celou dobu výstavby na stejném místě, pouze se v něm budou měnit 

počty buněk či parkovacích stání. 

Na staveniště budou dopravovány různé materiály, které bude nutné někam ukládat. 

To se bude dít do zastřešených a nezastřešených skladů. Sklady jsou navrženy 

v blízkosti staveništní komunikace z důvodu dobré dostupnosti. Zastřešené sklady 

budou umístěny ve všech technologických etapách na stále stejných místech. 

 Sklady, které jsou zastřešené, mají zajištěn přívod elektrické energie. Nezastřešené 

sklady jsou většinou využívány pouze v jedné technologické etapě. Tyto sklady jsou 

poté umístěny v blízkosti přepravních mechanizací jako například v blízkosti jeřábu či 

stavebního výtahu. Přesné umístění a návrh skladovacích ploch je znázorněn ve 

výkresech zařízení staveniště. 
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Komunikace, které se na stavbě budou nacházet, budou zejména provedeny ze 

železobetonových panelů. Pro pěší budou provedeny komunikace z hutněného 

kameniva ve frakci 16/32 mm, shodná komunikace bude též provedena v první 

technologické etapě v blízkosti instalačního kanálu. Tato komunikace bude v další 

technologické etapě zrušena.  

V rámci projektu je též nutné navrhnout a provést komunikaci mimo staveniště, a 

to v místě, kde dojde k přerušení areálové komunikace. V tomto místě je nutné 

komunikaci nahradit z důvodu obslužnosti stávajícího nemocničního objektu. Tato 

komunikace bude provedena též z hutněného kameniva ve frakci 16/32 mm. V první 

technologické etapě bude komunikace sloužit též pro příjezd ke druhému vjezdu na 

staveniště. Celkové rozložení komunikací je znázorněno ve výkresech zařízení 

staveniště.  

5.3 Návrh zařízení staveniště 

5.3.1 Oplocení 

Aby nedocházelo k šíření prachu a nadměrného hluku po areálu nemocnice bylo 

zvoleno plnostěnné oplocení z profilovaného plechu. Oplocení je nutné zajistit proti 

překlopení, tudíž je nutné plnostěnné oplocení osadit do betonových patek, které 

dodává výrobce. Navržená výška plotu je 2,0 m, přičemž minimální možná výška 

ochranného oplocení staveniště je dle normy předepsána na 1,8 metru. [1] Tudíž 

navržená výška normu dodržuje. V místech vjezdu bude osazena buňka vrátného, 

který bude zjišťovat, zda osoba má dovolený přístup na staveniště. Pro dny pracovního 

volna bude nutné vjezd opatřit uzamykatelnou bránou.  

5.3.2 Deponie a mezideponie 

Na staveništi se nachází deponie ornice. Tato deponie se nachází na severním okraji 

staveniště, u oplocení bezpečnostního prostoru buňkoviště. Velikost deponie je 30,0 x 

8,5 metru a pojme cca. 510 m3 ornice. Z důvodu toho, že celková skrývka ornice na 

staveništi je přes 1250 m3 ornice, bude nutné zbytek odvést mimo staveniště.  Jiná 

deponie na staveništi nebude umístěna. Zemina z výkopu bude odvezena na nejbližší 

deponii a zde bude uložena. Na zasypání objektu bude část této zeminy opět přivezena.  
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5.3.3 Vjezd na staveniště 

Z důvodu umístění staveniště uprostřed nemocničního areálu, bude vjezd z ulice 

Kukulova doprovázet areálová soukromá komunikace, k vjezdu na staveniště. 

V první technologické fázi budou na staveniště vedeny dva vjezdy, na každém 

z nich bude vždy umístěna značka pozor výjezd ze stavby a též zákazová značka 

nepovolaným vstup zakázán. U každého vjezdu bude umístěna buňka vrátnice od 

firmy TOI TOI. [2] V dalších technologických etapách se bude na staveniště vjíždět 

pouze jedním vjezdem, který se nachází na severozápadním okraji staveniště. 

Soukromý vjezd do areálu nemocnice bude opatřen uzamykatelnou bránou.  

 

 

Obrázek 1 – Buňka vrátnice [2] 

5.3.4 Zázemí stavby 

Stavební buňky budou po celou dobu výstavby umístěny v bezpečnostním prostoru 

v severní části staveniště. Buňky budou umístěny většinou ve dvou nebo ve třech 

patrech a budou je spojovat schodiště s pavlačí. V prostoru buňkoviště budou umístěné 

buňky využívány na šatny, na provádění hygieny, dále tam budou WC buňky a buňky 

pro vedoucí pracovníky.  
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Obrázek 2 - Půdorys buňky vedoucího BK1 [3] 

 

Obrázek 3- Půdorys buňky určené pro šatny BK1 [4] 

 

Obrázek 4 - Půdorys hygienické buňky WC SK2 [5] 
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Obrázek 5 - Půdorys hygienické buňky SMK [6] 

 

 

Obrázek 6 - Půdorys hygienické buňky SK5 [7] 

5.3.5 Návrh dimenze zázemí 

Návrh dimenze bunkoviště vychází dle normových hodnot pro plochu na jednoho 

zaměstnance stavby, kterou poté vynásobíme celkovým počtem osob, které pracují 

v jednotlivých technologických fázích. Proto je bunkoviště navrhováno právě na 

jednotlivé technologické fáze. Návrh se provádí pro tři skupiny ploch, a to pro 

hygienické plochy, pro plochy šaten a plochy pro administrativu. Pro výpočet těchto 

parametrů byl použit volně dostupný program dimenzování zařízení staveniště na 

katedře K122 technologie staveb. Program vychází z normových hodnot pro plochu 

jednotlivých osob, normové hodnoty se poté násobí počtem zaměstnanců. 
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5.3.5.1 Zemní a bourací práce – technologická fáze č.1 

Z maximálních denních počtů pracovníků na staveništi byl vypočítán průměrný 

počet, a to 30 osob. Konkrétně 5 žen a 25 mužů. 

• Dimenze buněk: 

 

Obrázek 7 - Výstřižek výpočtu dimenze buňkoviště TF1 [8] 

Podle daného návrhu vychází, že v první technologické etapě bude nutné 

navrhnout: 

- 1x WC pro ženy = buňka SMK (2x WC, 2x umyvadlo) 

- 2x WC pro muže = buňka SK2 (4x záchod, 4x pisoár, 2x umyvadlo) 

- 2x pisoár = stejná buňka s WC (SK2) 

- 37,5 m2 pro šatny (1x buňka = 15 m2) = 37,5/15 = 2,5 – 3x buňka šatny (BK1) 

- 2x umyvadlo = splněno z buněk na WC 

- 1x sprcha = buňka SMK (2x sprcha, 2x umyvadlo) 

- 2x buňka pro vedoucí = BK1 

Celkově bude třeba umístit v první technologické fázi 8 buněk. 
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5.3.5.2 Hrubá stavba – technologická fáze č.2 

Průměrný počet zaměstnanců na staveništi bude 75 osob. Konkrétně 10 žen a 65 

mužů. 

• Dimenze buněk: 

 

Obrázek 8 - Výstřižek výpočtu dimenze buňkoviště TF2 [8] 

Podle daného návrhu vychází že v první technologické etapě bude nutné navrhnout: 

- 1x WC pro ženy = buňka SMK (2x WC, 2x umyvadlo) 

- 3x WC pro muže = buňka SK2 (4x záchod, 4x pisoár, 2x umyvadlo) 

- 3x pisoár = stejná buňka jako WC (SK2) 

- 93,75 m2 pro šatny (1x buňka = 15 m2) = 93,75/15 = 6,25 – 7x buňka šatny 

(BK1) 

- 5x umyvadlo = splněno z buněk na WC a sprch 

- 3x sprcha = Mega sprchová buňka SK5 (8x sprcha, 2x umyvadlo) 

- 2x buňka pro vedoucí = BK1 

Celkově bude třeba umístit ve druhé technologické fázi 12 buněk. 
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5.3.5.3 Vnitřní úpravy povrchů – technologická fáze č.3 

Průměrný počet zaměstnanců na staveništi bude 200 osob. Konkrétně 30 žen a 170 

mužů. 

• Dimenze buněk: 

 

Obrázek 9 - Výstřižek výpočtu dimenze buňkoviště TF3 [8] 

Podle daného návrhu vychází že v první technologické etapě bude nutné navrhnout: 

- 2x WC pro ženy = buňka SMK (2x WC, 2x umyvadlo) 

- 6x WC pro muže = buňka mega WC muži (14x záchod, 4x umyvadlo) 

- 6x pisoár = stejná buňka jako WC (mega buňka) 

- 250 m2 pro šatny (1xbuňka = 15 m2) = 250/15 = 16,6 – 17x buněk pro šatny 

(BK1) 

- 13x umyvadlo = splněno z buněk na WC a sprch 

- 10x sprcha = Mega sprchová buňka SK5 (8x sprcha, 2x umyvadlo) + SMK 

(2x sprcha, 2x umyvadlo) 

- 2x buňka pro vedoucí = BK1 

Celkově bude třeba umístit ve druhé technologické fázi 23 buněk. 
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5.3.5.4 Terénní úpravy – technologická fáze č.4 

Průměrný počet zaměstnanců na staveništi bude 50 osob. Konkrétně 15 žen a 35 

mužů. 

• Dimenze buněk: 

 

Obrázek 10 - Výstřižek výpočtu dimenze buňkoviště TF4 [8] 

Podle daného návrhu vychází že v první technologické etapě bude nutné navrhnout: 

- 2x WC pro ženy = buňka SMK (2x WC, 2x umyvadlo) 

- 2x WC pro muže = buňka WC muži SK2 (4x záchod, 4x pisoár, 2x umyvadlo) 

- 2x pisoár = stejná buňka jako WC (SK2) 

- 62,5 m2 pro šatny (1x buňka = 15 m2) = 62,5/15 = 4,16 – 5x buněk pro šatny 

(BK1) 

- 3x umyvadlo = splněno z buněk na WC a sprch 

- 2x sprcha = buňka SMK (2x sprcha, 2x umyvadlo) 

- 2x buňka pro vedoucí = BK1 

Celkově bude třeba umístit ve druhé technologické fázi 10 buněk. 
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5.3.6 Sklady  

V průběhu stavby bude na staveniště nutno přivézt velké množství materiálu, proto 

je nutné na stavbě zřídit skladovací místa, to jsou sklady a ty může rozlišit na 

zastřešené, nezastřešené a poté ještě skládky ornice či výkopků.  

Největší skládka na stavbě je deponie ornice, která se bude nacházet v severní části 

staveniště a bude se na ní rozprostírat až 500 m3 zeminy. Ta bude po dokončení stavby 

rozhrnuta po celém pozemku. 

Zastřešené sklady budou po celou dobu výstavby na stejném místě. Pouze se může 

měnit složení materiálu, který se v nich bude uchovávat. V těchto skladech se budou 

uchovávat materiály, u kterých by vliv povětrnosti mohl zhoršit jejich vlastnosti. To 

jsou například tepelné izolace, hydroizolace, okna, dveře, parapety, obklady a SDK 

desky. Dále se v těchto skladech shromažďuje nářadí.  

Nezastřešené sklady, se během výstavby mohou přesouvat a též se může měnit 

materiál, který v nich může být uskladněn. Tyto nezastřešené sklady se vždy nachází 

blízko dopravních prostředků. Všechny sklady jsou umístěny na zpevněných plochách, 

aby nemohlo dojít ke zašpinění uskladněných materiálů. Mezi prvky, které se nachází 

v nezakrytých skladech jsou například, bednění, armovací výztuž, zdící tvárnice atd. 

Dimenze skladů je prováděna rozdílně. Některé sklady jsou dimenzovány dle užití 

po jednotlivých patrech, některé jsou dimenzovány podle spotřeby po jednotlivých 

týdnech. 

V technologické etapě vnitřní úpravy povrchů, je navrženo též silo na omítky, 

z důvodu velké spotřeby omítkových směsí. 

5.3.7 Návrh svislého dopravního prostředku 

Z důvodu stavby velkého a složitého objektu je nutno navrhnout a zabezpečit 

věžový jeřáb, který bude urychlovat a zjednodušovat přepravu materiálu po staveništi. 

Věžový jeřáb bude na stavbě téměř po celou dobu výstavby hrubé spodní a vrchní 

stavby. V další etapách už bude věžový jeřáb nahrazen autojeřábem, z důvodu menší 

vytíženosti.  

Věžový jeřáb se bude nacházet blízko staveništní komunikace, aby mohlo dojít ke 

snadné montáži a demontáži stroje. Též se bude nacházet v těsné blízkosti objektu, aby 

byl možný pronájem jeřábu s co nejmenším dosahem. Věžový jeřáb je nutno umístit v 
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optimální vzdálenosti od stavebního výkopu, z důvodu únosnosti zeminy.  Jeřáb bude 

využíván zejména pro přepravu bádie s betonem, armovací výztuže či kusů bednění. 

Věžový jeřáb je na základě výše uvedeného třeba navrhnout dle jeho nosnosti, 

výšky a dosahu výložníku. 

 

5.3.7.1 Nejtěžší břemeno 

Věžový jeřáb bude manipulovat s těmito těžkými kusy: bádie s betonem, armovací 

výztuž, paleta se zdícími prvky. 

• Bádie s betonem: 

Typ bádie – Staveza PRO 200 = bádie na 1000 l betonu [9] 

Váha bádie bez betonu – 340 kg [9] 

Beton v bádii – 1,0*2500 = 2500 kg 

Celková váha = 340 + 2 500 = 2 840 kg 

• Armovací výztuž: 

Průměr – 18 mm 

Váha prutu – 2,0 kg/bm [10] 

Délka prutu – 19 m 

Celková váha jednoho prutu – 19*2,0 = 38 kg 

Počet prutů ve svazku – 40 kusů 

Celková váha jednoho svazku betonářské oceli = 38*40 = 1 520 kg 

• Paleta zdících prvků: 

Ytong P2-400 

Váha 1 ks – 18 kg [11] 

Počet kusů na paletě – 30 ks [11] 

Váha tvárnic na paletě – 18*30 = 540 kg 

Váha Europalety – 22 kg [12] 

Celková váha palety se zdícími prvky = 540+22 = 562 kg 

 

Podle výše uvedených výpočtů je zřejmé, že je nutné navrhnout jeřáb 

s nosností minimálně 2 840 kg. 
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5.3.7.2 Výška jeřábu 

Dalším důležitým kritériem pro návrh jeřábu je určení jeho výšky. Tato výška se 

vypočítává z nejvyššího kusu přepravované jeřábem k tomu přičtené výšky objektu. 

Nesmíme v tomto případě ještě zapomenout přičíst manipulační výšku, která je 2,0 m 

a výšku závěsu, která je 1,0 m. 

Maximální výška objektu je 23,5 metrů 

Maximální výška břemene: 

Badie s betonem 1750 mm 

Bednící kus stěny 2050 mm 

Nejvyšší břemeno bude bednící kus stěny s výškou 2050 mm 

Celková minimální výška jeřábu je 23,5 + 2,05 + 2 + 1 = 28,55 metrů. 

5.3.7.3 Dosah jeřábu 

Věžový jeřáb bude umístěn uprostřed délky objektu, tudíž minimální možný dosah 

na okraj objektu je 45 metrů. K tomu musíme přičíst minimální přesah přes objekt, 

který činí 2,0 metry. 

Minimální dosah jeřábu je 45 + 2,0 = 47,0 metrů.  

 Podle vypočtených parametrů musíme vybrat jeřáb, který má minimální únosnost 

na konci ramene 2,85t, dále že musí mít výšku minimálně 28,55 metrů. Posledním 

kritériem je, že musí mít minimální dosah 47 metrů. 
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Jeřáb, který splňuje všechny zadané, kritéria je věžový jeřáb Liebherr 16 HC 

175, s dosahem 47,5 metrů, výškou 31,5 metrů a nosností na konci výložníku 3,25 

t.  

 

Obrázek 11 - Graf únosnost jeřábu 

 

Všechny tyto informace jsou v technickém listu jeřábu v příloze č.1. 

5.3.8 Návrh čerpadla 

Čerpadlo na čerstvou betonovou směs bude nutné na staveniště postupně 

dopravovat pro fáze základových konstrukcí, hrubé spodní stavby a hrubé vrchní 

stavby. Čerpadlo se bude využívat na téměř všechny monolitické konstrukce, které se 

v objektu nachází. Těmi jsou piloty, základová deska, vodorovné nosné konstrukce, 

svislé nosné konstrukce a schodiště. Umístění čerpadla je zakresleno ve výkresech 

zařízení staveniště. V každé fázi bude stát na stejném místě, a to z důvodu dobré 

dostupnosti k objektu. Čerpadlo musí stát na zpevněném a dostatečně únosném 

podkladu, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability stroje. Dále je nutné čerpadlo umístit 

na plochu, která je dostatečně široká, aby mohlo dojít k jeho stabilizaci.  

Dle zadané velikosti objektu a objemu betonu bylo navrženo čerpadlo od firmy 

Putzmeister, typu BSF 47-5.16H. Tento typ čerpadla má boční dosah 41,1 metrů, což 
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bude stačit ke správnému přivedení a rozprostření betonu po celé ploše objektu. 

Maximální výška výložníku u tohoto typu čerpadla dosahuje až 46,1 metrů. Tato délka 

nebude využita, ale z důvodu vysokého a dlouhého objektu je nutné použít tento stroj, 

zejména z hlediska délky výložníku.   

Všechny tyto informace jsou uvedeny v technickém listu čerpadla v příloze č.2. 

 

Obrázek 12 - Čerpadlo na betonovou směs  

 

 

Obrázek 13 - Graf dosahu a rozepření čerpadla 
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5.4 Dimenze přívodu elektrické energie, vody a odvodu dešťové vody  

5.4.1 Spotřeba elektrické energie na staveništi 

Napojení na sít elektrické energie bude provedeno z nemocničního areálového 

rozvodu, ze kterého bude na staveniště připojena přípojka nízkého napětí. V místě 

vstupu přípojky na staveniště bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč. Od tohoto 

místa bude proveden rozvod po celém staveništi. Od rozvaděče povede vedení, které 

bude přímo napájet věžový jeřáb. Další rozvody budou napájet buňkoviště, staveništní 

osvětlení a osvětlení zastřešených skladů. Na staveništi se bude nacházet ještě jeden 

rozvaděč, který bude umístěn v navrhovaném objektu. 

Vedení nízkého vedení povede v rýhách v zemi, které budou hluboké minimálně 

500 mm. 

 

Tabulka 1- Návrh spotřeby elektrické energie P1 v 1.fázi [13], [14] 

1.FÁZE: Příkon elektromotorů P1 [kW] 

Stroje Počet strojů 
Elektrický výkon 
jednoho stroje 

Celkový elektrický 
výkon 

Ponorný vibrátor 2 1,2 kW 2,4 kW 

Bourací kladivo 4 2,0 kW 8,0 kW 

Celkový výkon v 1.FÁZI: 10,4 kW 

 

 

Tabulka 2 - Návrh spotřeby elektrické energie P1 ve 2.fázi [13], [15] 

2.FÁZE: Příkon elektromotorů P1 [kW] 

Stroje Počet strojů 
Elektrický výkon 
jednoho stroje 

Celkový elektrický 
výkon 

Ponorný vibrátor 3 1,2 kW 3,6 kW 

Jeřáb 1 45 kW 45 kW 

Celkový výkon ve 2.FÁZI: 48,6 kW 
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Tabulka 3 - Návrh spotřeby elektrické energie P1 ve 3.fázi [13], [16], [17], [18], [19] 

3.FÁZE: Příkon elektromotorů P1 [kW] 

Stroje Počet strojů 
Elektrický výkon 
jednoho stroje 

Celkový elektrický 
výkon 

Stavební výtah 2 6,1 kW 12,2 kW 

Omítací stroj 1 7,6 kW 7,6 kW 

Bruska 5 1,5 kW 7,5 kW 

Ponorný vibrátor 3 1,2 kW 3,6 kW 

Míchadlo na stav. 
Materiály 

3 1,8 kW 5,4 kW 

Celkový výkon ve 3.FÁZI: 36,3 kW 

 

Tabulka 4 - Návrh spotřeby elektrické energie P1 ve 4.fázi [13] 

4.FÁZE: Příkon elektromotorů P1 [kW] 

Stroje Počet strojů 
Elektrický výkon 
jednoho stroje 

Celkový elektrický 
výkon 

Ponorný vibrátor 3 1,2 kW 3,6 kW 

Celkový výkon ve 4.FÁZI: 3,6 kW 

 

Dle výše uvedených výpočtu vyplývá že největší spotřeba elektrické energie 

odebírá fáze 2 a to P1 = 48,6 kW. 

Tabulka 5- Návrh spotřeby elektrické energie P2 [20] 

Příkon vnějšího osvětlení P2 [kW] 

Stroje Počet strojů 
Elektrický výkon 
jednoho stroje 

Celkový elektrický 
výkon 

Osvětlení staveniště 30 0,1 kW 3,0 kW 

Celkový výkon P2: 3,0 kW 

 

Tabulka 6 - Návrh spotřeby elektrické energie P3 [21], [22] 

Příkon vnitřního osvětlení a topidel [kW] 

Stroje Počet strojů 
Elektrický výkon 
jednoho stroje 

Celkový elektrický 
výkon 

Osvětlení skladů 15 0,09 kW 0,45 kW 

Šatny 17 0,09 kW 1,53 kW 

Kanceláře 2 0,09 kW 0,18 kW 

Hygienické zařízení 4 0,09 kW 0,36 kW 

Přímotopy 24 1 kW 24 kW 

Celkový výkon P3: 26,52 kW 
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Rovnice 1- Rovnice spotřeby elektrické energie [23] 

S = K/cos  (1 * P1 + 2* P2 +  3 * P3)  kW  

S maximální současný zdánlivý příkon (kW) 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos  průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 

P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW) 

S = (1,1/cos 0,5) * (0,7 * 48,6 + 1,0* 3 + 0,8 * 26,52) = 60,21 kW 

 Bude nutné zabezpečit přípojku elektrické energie s minimálním příkonem 

60,21 kW. 

 

5.4.2 Návrh potřeby pitné vody 

Vodovodní přípojka bude napojena na nemocniční areálový rozvod a bude 

přivedena do severní části staveniště. Pitná voda povede 500 mm pod upraveným 

terénem v rýhách a bude přivedena do buňkoviště, k mycí rampě, na deponii ornice a 

do skladu bednění.  Uvažuje se také s umístěním hydrantu do nového objektu.  

 

Tabulka 7 -Návrh potřeby vody pro stavební účely [24] 

Voda pro stavební účely 

Odběr Množství Spotřeba dle normy 
Celkové množství 

vody 

Omítky 126,9 m 30 litrů 3 807 litrů 

Ošetřování betonu 551 m 200 litrů 110 200 litrů 

Zdění nosných stěn z 
tvárnic 

187,32 m 275 litrů 51 513 litrů 

Celková voda pro stavební účely: 165 520 litrů 
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Tabulka 8 - Návrh potřeby vody pro hygienické potřeby [24] 

Voda pro hygienické potřeby 

Odběr Množství Spotřeba dle normy 
Celkové množství 

vody 

Sprchování 200 pracovníků 45 litrů 9 000 litrů 

Hygienické účely 200 pracovníků  40 litrů 8 000 litrů 

Celková voda pro stavební účely: 17 000 litrů 

 

Tabulka 9 - Návrh potřeby vody pro technologie [24], [25]  

Voda pro technologie 

Odběr Množství Spotřeba dle normy 
Celkové množství 

vody 

Mytí automobilů 40 automobilů 120 litrů 4 800 litrů 

Celková voda pro technologie: 4 800 litrů 

 

 

Tabulka 10 - Návrh potřeby požární vody [23] 

Požární voda  

Výpočtové požární 
zatížení 

Obestavěný prostor 
požárního úseku 

Spotřeba požární 
vody 

Koeficient vyjadřující 
rychlost šíření 

35 kg/m2 2 550 m3 13,3 l/s 1,6 

Celková požární voda: 21,28 l/s 

 

Rovnice 2-Výpočet potřeby vody [23] 

Qn = 
∑ 𝑃𝑛 ∗𝑘𝑛

𝑡 ∗3600
 = 

𝑆𝑡𝑎𝑣𝑒𝑏𝑛í úč. ∗1,6+𝐻𝑦𝑔𝑖𝑒𝑛𝑖𝑐𝑘é úč. ∗2,7+𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 ∗2,0

𝑡 ∗3600
+ 𝑃𝑜ž. 𝑣𝑜𝑑𝑎  

Qn – spotřeba vody v l/s 

Pn – spotřeba vody v l/den (směna hodin) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

T – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Qn = 
∑ 𝑃𝑛 ∗𝑘𝑛

𝑡 ∗3600
 = 

 165520∗1,6+17000 ∗2,7+4800∗2,0

𝑡 ∗3600
+ 21,28= 32,41 l/s 
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Bude nutné, aby vodovodní přípojka byla schopna dodávat 32,41 litrů vody za 

sekundu. Z tohoto hlediska byla zvolena přípojka o jmenovitém průměru 200 mm. 

Takto navržená přípojka dokáže splnit všechny požadavky.  

5.4.3 Odvodnění staveniště 

Přípojka splaškové kanalizace bude také napojena na areálový rozvod a bude na 

staveništi ukončena revizní šachtou. Do této šachty bude přiváděna voda z buňkoviště 

a z mycí rampy.  

Odvod dešťové vody je na staveništi řešen vsakem v ploše. Pouze při výkopových 

pracích bude dno jámy svahováno do několika studen, ve kterých budou umístěna 

čerpadla, která budou čerpat vodu ven z jámy. Čerpání vody z jámy bude prováděno 

jen v krajním případě, a to zejména při nepříznivých povětrnostních podmínkách. 

5.5 Dopravní obslužnost 

5.5.1 Návaznost na dopravní infrastrukturu 

Stavba se nachází v areálu městské nemocnice v centru Jičína. Do areálu vede jeden 

hlavní vjezd, který je navrhován, že zůstane v plném rozsahu zachován. V areálu se 

nachází ještě další, vedlejší vjezd, který slouží pro dopravu IZS. Oba tyto vjezdy 

nebudou stavbou využívány. Vjezd na staveniště je navrhován přes další, ovšem 

nevyužívaný vjezd, který se nachází v severním rohu areálu. Výjezd z areálu ústí do 

ulice Kukulova, viz. obrázek č. 14.  
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Obrázek 14 - Návaznost na dopravní infrastrukturu [26] 

5.5.2 Skládka zeminy a odvoz stavební suti 

Zemina, která se na stavbě vytěží bude z části převezena na deponii v areálu 

nemocnice (500 m3) a zbytek do nejbližšího sběrného dvora, který se nachází v Jičíně. 

Demolicí stávajícího objektu, který se nachází na místě budoucí stavby, vznikne 

stavební suť, tato suť bude též převezena do stejného sběrného dvora. Sběrný dvůr se 

nachází cca. 2 kilometry od staveniště a doba cesty nákladního automobilu, nepřesáhne 

pět minut.  

 

Obrázek 15 - Návrh cesty: Nemocnice – Sběrný dvůr Jičín [27] 
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5.5.3 Betonárna 

Nejbližší betonárna se nachází na okraji města Jičín vzdálená od stavby asi 3 

kilometry. Jedná se o TBG betonárnu, která produkuje českomoravský beton. Trasa 

od betonárny ke stavbě vede širokými ulicemi, takže by neměl vznikat problém 

s neprůjezdností komunikací. Celková doba přepravy betonu od betonárny ke stavbě 

by neměla přesáhnout 10 minut.  

 

Obrázek 16 - Návrh cesty: Nemocnice – TBG betonárna [28] 

5.6 Bezpečnost práce 

Při provádění prací, které se realizují v rámci celého projektu, je nutné zajistit, aby 

všechny osoby, které se na stavbě nacházejí, dodržovaly všechna bezpečnostní 

opatření. Vedoucí stavby má za úkol informovat kmenové pracovníky o tom, jakým 

způsobem se mají na stavbě chovat a seznámit je se všemi opatřeními, která jsou na 

stavbě v platnosti. Též je důležité, aby zodpovědná osoba dohlížela po celou dobu 

výstavby, že všechna opatření a nařízení jsou důsledně dodržována. 

Mezi bezpečnostní nařízení, patří používání osobních ochranných pomůcek, které 

musí každý pracovník nosit při pohybu po staveništi a dále zajištění kolektivní 

ochrany. Mezi tato opatření patří například zajištění pádových hran nebo zajištění 

bezpečí pracovníků použitím ochranných sítí atd. 

Též je nutné zajistit, aby na stavbu nebyl umožněn přístup neoprávněným osobám. 

To se zajistí dostatečně kvalitně provedeným celoplošným oplocením vysokým 2 

metry a umístěním vrátnic s personálem ke vchodům a vjezdům na staveniště.  
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Všechna bezpečnostní opatření musí být navržena a dodržována dle platných 

právních předpisů, zejména dle: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

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

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

- Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

5.7  Vliv stavby na okolí a životní prostředí 

Z hlediska vlivu stavby na okolí je nutné zajistit, aby nežádoucí účinky stavby, 

zejména hluk, vibrace a prach, neovlivňovaly prostor mimo staveniště. Též je nutné 

zajistit, aby stavba negativně neovlivňovala životní prostředí v okolí stavby.  

Nežádoucí účinky stavby, lze eliminovat velmi lehce, a to zejména kvalitně 

provedeným oplocením z plnostěnných ocelových plechů, které budou zamezovat 

prašnosti a též šíření hluku. Také je nutné zavést opatření, které se bude týkat 

dodržování nočního klidu mezi 22:00 až 06:00 hod, v tomto čase nebudou prováděny 

žádné hlučné práce. Z hlediska celkové eliminace prašnosti je možné také prostor 

staveniště kropit. S tímto opatřením ovšem bude vznikat problém znečištění podvozků 

automobilů, projíždějících stavbou s čímž se ovšem počítá a na stavbě je před 

výjezdem na veřejné komunikace umístěna mycí rampa. 

Z hlediska ovlivňování životního prostředí je nutné, aby materiály, které budou na 

stavbě použity, měly potřebné certifikáty o nezávadnosti, dále také aby odpady byly 

správně tříděny a likvidovány. Z tohoto hlediska je nutné také zařídit, aby veškerá 

mechanizace, která se na stavbě používá byla v dobrém technickém stavu. Zejména 

aby, nedocházelo k úniku provozních kapalin.  
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