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Abstrakt 

      Práce popisuje funkci a členění zařízení staveniště, požadavky na jeho 

plánování, realizaci a provoz, jelikož bez podrobného rozebrání těchto hledisek 

není možné navrhnout funkční zařízení staveniště. Cílem této bakalářské práce 

je tak rozebrání teoretické základny a její následná aplikace v rámci konkrétní 

stavby předmlýnice v Prachovické cementárně. 

 

 

 

 

Abstract 

      The thesis focuses on the description of the function and structure of the 

site facilities, requirements for the planning and implementation and operation 

of the project of the front mill room. Without a detailed description of these 

aspects is not possible to design a functional operational site of this type of 

project. So the aim of this thesis is to provide necessary theoretical base, that is 

later applied on the concrete construction of the pre-grinding hall in Prachovice 

cement works. 
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1 ÚVOD  

      Cílem této bakalářské práce je podrobné rozebrání teoretické základny 

návrhu zařízení staveniště a její následná aplikace v rámci konkrétní stavby. To 

znamená, že celá praktická část bude vycházet z kapitol č. 2-4.  Při výběru 

stavby, pro kterou budu v praktické části navrhovat zařízení staveniště, bylo pro 

mě klíčové, že stavba ještě nebyla realizována.  

      Na počátku bylo pro mě těžké toto téma uchopit, jelikož celou přesnou 

podobu neupravuje žádná norma či právní předpis. Pravidla pro postup při 

návrhu jsou víceméně ve formě doporučení, jak by se mělo postupovat, aby byl 

návrh pokud možno bezproblémový. Právní předpisy většinou určují pouze 

obsah projektové dokumentace pro veřejnoprávní řízení nebo podmínky BOZP, 

které platí pro činnosti prováděné na stavbě.  Veškeré právní předpisy klíčové 

pro zařízení staveniště nalezneme v druhé kapitole, kde jsou také 

zjednodušeně popsány základní principy a postupy návrhu zařízení staveniště. 

      Ve třetí kapitole je popsáno členění zařízení staveniště a to na výrobní, 

sociální a hygienické, provozní a doplňující. Tato kapitola také obsahuje 

podrobný popis klíčových složek jednotlivých částí. 

      Čtvrtá kapitola se zabývá metodikou plánování a konkrétními požadavky na 

dokumentaci staveb podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

       Pátá kapitola obsahuje praktickou část, kde je navrženo zařízení staveniště 

pro budovu předmlýnice v Prachovické cementárně. 
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2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

      V této kapitole bych rád osvětlil požadavky, postup, funkci a stanovení 

nákladů návrhu zařízení staveniště včetně souvisejících právních předpisů.  

      „Zařízení staveniště je souhrn všech trvalých a dočasných objektů a 

výrobních i nevýrobních prostředků budovaných i umístěných na staveništi 

nebo mimo staveniště sloužících po dobu výstavby k hospodárnému provádění 

stavebních a montážních prací. Slouží k organizaci těchto prací a k plnému 

uspokojování kulturních, sociálních a hygienických potřeb pracujících.“ 

[4, str.21-22] 

2.1 Požadavky na zařízení staveniště 

      Pro funkční zařízení staveniště je nutná plynulost skladování materiálu, 

logické rozmístění strojů a výroben dle platných norem, dostatečná kapacita 

staveništní komunikace, navržení adekvátního sociálního zařízení a vhodné 

umístění administrativy staveniště. 

      Dále na úspěšné vytvoření návrhu zařízení staveniště jsou kladeny dva 

silně protichůdné požadavky: [10] 

 Plynulost procesu výstavby s ohledem na termín realizace vyžaduje 

potřebný (pokud možno co největší) prostor pro skladování rozhodujících 

materiálů, rozmístění hlavních výroben a strojů, staveništní komunikace, 

sociální zařízení a plochy provedení stavby a ostatní administrativu.  

 Minimalizace nákladů vyžaduje, aby zařízení staveniště bylo navrženo co 

nejmenší a tím i z hlediska nákladů co nejlevnější.  

2.2 Postup návrhu zařízení staveniště 

      Postup návrhu zařízení staveniště se skládá ze tří základních postupných 

kroků a to ze: shromáždění veškerých dostupných informací a podkladů, 



 

12 
 

zhotovení koncepčního návrhu zařízení staveniště a postupného zpřesňování 

v jednotlivých krocích podle dodaných podkladů (při projektování staveb 

dochází neustále k významným změnám a to zpravidla na poslední chvíli). [11]  

      Dle požadavku zákonných předpisů musí být většinou před vyhotovením 

projektu zařízení staveniště zpracován předběžný návrh staveniště. Předběžný 

návrh zařízení staveniště je vypracován zhotovitelem projektové dokumentace 

jako součást projektu pro stavební povolení či ohlášení stavby. Pro zhotovitele 

stavby pak předběžný návrh zařízení staveniště představuje studii koncepce 

staveništního provozu. [11] 

       Než-li dojde ke zpracování předběžného návrhu staveniště, tak je nutné 

posoudit určité možnosti, které mohou výrazným způsobem zjednodušit návrh. 

[11] 

 Možnost využití stávajících objektů (budov, sítí, komunikací) pro potřeby 

zařízení staveniště. 

 Možnost využití nových objektů, které byly postaveny na začátku 

výstavby, jež by mohly sloužit po převažující dobu výstavby potřebám 

zařízení staveniště. 

 Napojení staveništních tras na veřejné komunikace 

 Možnost záboru ploch mimo vlastní staveniště 

 Možnost napojení inženýrských sítí s ohledem na jejich dostupnost a 

kapacitu 

Pro projektování zařízení staveniště používáme následující hlavní principy [10]: 

 Určení primárního postupu výstavby 

 Rozmístění hlavních strojů navržených v technologickém rozboru 

 Rozmístění pomocných strojů a zařízení, krytých skladů a otevřených 

skládek pro maximální využití hlavních strojů 

 Řešení způsobu, směru a toku staveništní dopravy včetně návrhu 

staveništních komunikací 
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 Určení umístění kanceláří, vrátnice, staveništních buněk atd. na volných 

plochách staveniště 

 Stanovení spotřeby energií a návrh inženýrských sítí zařízení staveniště 

 Navržení mimostaveništních objektů zařízení staveniště, pokud je to 

nutné 

 Stanovení BOZP 

 Tvorba časového plánu realizace zařízení staveniště a jeho odstranění a 

implementace tohoto plánu do dokumentace 

2.3 Funkce zařízení staveniště 

      Výrobní prostor, kde se stavba provádí, je nutné účelně uspořádat a 

racionálně využívat. V prvotní fázi se to děje při zpracování stavebně 

technologické studie řešením základní koncepce zařízení staveniště, ve fázi 

výrobní přípravy posléze zpracováním projektu zařízení staveniště. [7] 

     Objekty a zařízení zařízení staveniště jsou naprosto nezbytné k tomu, aby 

byla stavba vybudována, avšak nejsou využívány při jejím provozu nebo 

užívání. Z toho vyplývá, že zařízení staveniště slouží pouze k účelné a 

bezproblémové realizaci staveb. 

Rozdělení zařízení staveniště podle lokality a hlavní funkce [3]: 

 Objektové – slouží jednomu objektu, pro který je vybudováno 

 Úsekové – určeno pro více objektů tvořící daný úsek  

 Centrální – určeno pro celý rozsah výstavby 

2.4 Náklady na zařízení staveniště 

      Při rozpočtování staveb rozlišujeme dva druhy nákladů a to základní 

rozpočtové náklady (ZRN) a vedlejší rozpočtové náklady (VRN). ZRN obsahují 

náklady na hlavní stavební výrobu (HSV), pomocnou stavební výrobu a 

montáže, kdežto VRN jsou náklady vyplývající z podmínek realizace, které 
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dodavatel neovlivňuje například náklady za zvýšenou BOZP, provozní vlivy atd. 

Do této kategorie řadíme i náklady na zařízení staveniště, jehož náklady 

zahrnují jeho projektování, zřízení, údržbu, demontáž, spotřebu energií, 

nájemné za objekty až po ostrahu stavby a staveniště.  

Pro určení nákladů za zřízení ZS se používá dvou metod [11]: 

 Procentuálním podílem ze ZRN (základní rozpočtové náklady), 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 

zařízení staveniště na nejmenší možný rozsah, jelikož ve smlouvě není 

přesně ZS specifikováno. Procentuální sazby dle zatřídění objektů podle 

JKSO najdeme v tabulce č. 1. 

 Samostatné ocenění nákladů na vybudování, provozování a demontáž. 

Tento způsob má výhodu v dobré kontrolovatelnosti objednavatelem, 

avšak je poměrně finančně náročný a to především pro menší zakázky. 

V současné době je tento způsob vhodnější, než ten předchozí, 

z důvodu částečné odpovědnosti zadavatele za ZS. 

Tabulka 1 - Procentuální sazby nákladů na ZS dle JKSO [11] 

ZATŘÍDĚNNÍ OBJEKTU PODLE JKSO SAZBA ZS [%] 

801 Budovy občanské výstavby 2,75 

802 Haly občanské výstavby 2,50 

803 Budovy pro bydlení 2,40 

811 Haly pro výrobu a služby 2,85 

812 Budovy pro výrobu a služby 2,95 

814 Nádrže a jímky 3,15 
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822 Komunikace pozemní 2,25 

827 Trubní vedení 2,25 

 

2.5 Právní předpisy 

      Přesnou definici zařízení staveniště nenalezneme v žádném současně 

platném zákoně či vyhlášce, avšak podle historického vývoje je bereme jako 

dočasné objekty a zařízení, jež slouží pouze po dobu provádění stavby 

provozním a sociálním účelům účastníků stavby. Jako objekty zařízení 

staveniště mohou být použity stávající objekty a zařízení, či objekty a zařízení, 

které jsou budovány jako součást stavby. [7] 

      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 

 Kolaudační řízení – závěrečný krok, jež vyústí kolaudačním rozhodnutím 

Požadavky na zařízení staveniště upravují následující právní předpisy [8]: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). Definuje pojem staveniště v § 3 odst. 3, dále jmenuje 

stavby zařízení staveniště, které nevyžadují ohlášení ani stavební 

povolení v § 103 odst. 1 písm. a) a samozřejmě také stavby zařízení 

staveniště které vyžadují ohlášení v § 104 odst. 2 písm. g).  
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 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 zařízení staveniště 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 zařízení staveniště  a připojení staveb na sítě 

technické infrastruktury 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 zařízení staveniště. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Tyto 

požadavky platí také pro dočasné stavby zařízení staveniště. 

 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. 
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3 ČLENĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  

      Tato kapitola má za cíl podrobně popsat jednotlivé složky, na které se 

zařízení staveniště rozděluje.  

Objekty zařízení staveniště rozdělujeme na [6]: 

 Provozní 

 Výrobní 

 Sociální a hygienické                                             

 

Obrázek 1 - Členění zařízení staveniště [6] 



 

18 
 

3.1 Výrobní část zařízení staveniště 

      „Jeho základním znakem je, že slouží výrobním účelům dodavatelů. 

Zahrnuje výrobny a dílny technologické pomocné stavební výroby 

(např. betonárky, armovny, maltárny) a zařízení vlastní činnosti dodavatelů 

(např. strojní vybavení dílen a opraven), přípojky inženýrských sítí, pokud tyto 

přípojky slouží pouze pro uvedená výrobní zařízení a pomocné konstrukce.“   

[2, str. 13] 

 

Obrázek 2 - Rozdělení výrobního zařízení staveniště [6] 

Výrobny 

       „Výrobny na staveništi zajišťují výrobu potřebných hmot a polotovarů. Patří 

sem betonárky, maltárny, tesárny, ohýbárny betonářské oceli, případně 

ambulantní výrobny prefabrikátů.“ [3, str. 5] 
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      Návrh výroben se neobejde bez dostatečného zohlednění technologického 

postupu výroby, správného nadimenzování kapacity strojů a jejich vhodného 

umístění v rámci staveniště (betonárky musí být umístěny co nejblíže 

zpracovatelny betonové směsi, kdežto tesárny mohou být umístěny stranou).[3] 

3.2 Sociální a hygienická část zařízení staveniště 

      „Sociálními zařízeními staveniště se rozumějí zařízení, která slouží 

sociálním a hygienickým účelům účastníků výstavby. Jde především o potřebné 

kapacity pro ubytování, stravování, šatny, umývárny, záchody, zařízení pro 

čištění a sušení oděvů, zařízení pro zdravotní péči o pracující a o zařízení pro 

kulturní a sportovní vyžití pracujících po pracovní době. Jako samostatná část, 

která sice nepatří do sociálních zařízení staveniště, ale s níž je nutné od 

počátku přípravy stavby počítat, je doprava pracujících na stavbu a ze stavby, 

jejíž řešení musí být v souboru sociálních zařízení zahrnuto.“ [1, str. 16] 

      Než-li zahájíme stavební práce, tak je nutné vzít v potaz (jak jsem již výše 

uvedl) možnost využití stávajících objektů na staveništi a jeho těsné blízkosti 

pro účely sociální a hygienické, jelikož můžeme nezanedbatelně uspořit 

náklady. Tyto objekty budujeme před zahájením všech stavebních prací, nebo 

souběžně s počátečními stavebními pracemi, kdy se na staveništi pohybuje 

minimální počet pracovníků. 
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Obrázek 3 - Rozdělení sociálního a hygienického ZS [6] 

3.2.1 Dimenzování toalet 

      Klíčovou informací pro vhodné nadimenzování záchodů, je maximální počet 

a pohlaví pracovníků na staveništi při nejsilnější směně, které nám určují nutný 

počet sedadel a mušlí. Tyto údaje nalezneme v tabulce číslo 2. Mezi další 

požadavky řadíme nutnost předsíně u záchodů umístěných v budovách či 

dodržení maximální vzdálenosti 120 m od pracoviště. [11] 

Tabulka 2 - Ukazatele pro dimenzování záchodů [9, 11] 

POČET PRACOVNÍKŮ POČET ZÁCHODŮ 

do 10 žen 1 sedadlo 

30 žen 2 sedadla 

50 žen 3 sedadla 

80 žen 4 sedadla 
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> 80 žen +1 sedadlo na dalších 30 žen 

do 10 můžů 1 sedadlo + 1 mušle 

50 mužů 2 sedadla + 2 mušle 

100 mužů 3 sedadla + 3 mušle 

> 100 mužů +1 sedadlo na dalších 30 mužů 

 

3.2.2 Šatny  

      U šaten je nutné vzít v potaz pohlaví pracovníků, tudíž musíme navrhnout 

šatny 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. [3, 11] 

3.2.3 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.“ [11, str. 12] 

3.2.4 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. Pokud by počet strávníků překročil 100, 

tak na každou další osobu počítáme 0,5 m2. [6] 
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      Kuchyni na staveništi budujeme pouze v případě, že nemáme možnost 

zajistit dovoz připravených pokrmů na stavbu. Plochu kuchyní navrhujeme 

obdobnou analogií, jako u jídelen, kterou najdeme v tabulce číslo 3. 

Tabulka 3 - Dimenzování kuchyní [5] 
 

POČET STRÁVNÍKŮ POČET m2  

100 121 

250 252 

500 367 

1000 659 

3.2.5 Použití ostatních objektů 

       Tyto objekty budujeme pouze v případě splnění speciálních podmínek, jež 

jsou uvedené v tabulce číslo 4. [3] 

Tabulka 4 - Podmínky pro vybudování ostatních objektů sociálního a 

hygienického ZS [5] 

OBJEKT PODMÍNKA 

ubytovny při nedostatku místních pracovníků a nelze-li přespolní 
dovážet 

kantýny při překročení 100 pracovníků 

lékařské ošetřovny není-li v blízkosti jiné zdravotní zařízení 

rekreační plochy při vzdálenosti přes 2 km nebo 15 km dopravními 
prostředky 
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prodejny a 
provozovny 

přes 200 pracovníků a vzdálenosti přes 5 km 

 

3.3 Provozní část zařízení staveniště 

 

Obrázek 4 - Schéma členění provozního ZS [6] 

      Z obrázku 2 vidíme rozdělení provozního zařízení staveniště na dva hlavní 

celky a to na staveništní a mimostaveništní včetně složek, které obsahují. 

Hlavní funkcí ZS je zabezpečení racionálního provozu při realizaci stavby a 

vytvoření podmínek pro účelné řízení a administrativu stavby, pro provoz strojů 

a jiných zařízení, dopravu a skladování materiálů a polotovarů, pro dodávku a 

rozvody vody a jiných nezbytných energií, pro kontrolu jakosti prováděného díla 

a pro jeho ochranu protipožární, majetkovou a z hlediska bezpečnosti práce. [7] 

      Dále podrobně rozebereme jednotlivé klíčové složky provozního zařízení 

staveniště včetně požadavků na ně kladených. 
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3.3.1 Pracoviště pro administrativu stavby 

      Pro tyto objekty používáme v dnešní době především typizované prostorové 

buňky, jejichž umístění v rámci staveniště závisí na funkci, kterou plní. V praxi 

to znamená, že například kancelář stavbyvedoucího umístíme, tak aby z ní bylo 

dobře vidět na staveniště. Dalším příkladem je umístění buněk mistrů a 

skladníků u příjezdové komunikace staveniště, aby měli zajištěný přehled 

o situaci na ní, což může usnadňovat kupříkladu přejímku materiálu. Objekty by 

měly disponovat vlastním hygienickým zařízením, datovým připojením a 

samozřejmě musí být možný celoroční provoz těchto prostorů. Typizované 

staveništní buňky je nutné osadit na vyrovnané a zpevněné podloží vrstvou 

štěrkopísku či silničními panely.[6] 

      Plochy těchto objektů stanovujeme podle osazenstva dle následujících 

orientačních ukazatelů [11]: 

 Vedoucí pracovníci – minimálně 13 m2 ( při absenci zasedací místnosti – 

min 20 m2) 

 Technický personál – 14 -16 m2  

 Administrativní personál – 10 - 12 m2 

 Dodavatelé technologie – 11 - 20 osob / 16 m2, 21 - 35 osob / 24 m2, 36 - 

50 osob / 62 m2 

3.3.2       Sklady a skládky 

      Pro začátek bych zde rád uvedl několik souvisejících pojmů důležitých pro 

správnou orientaci v dané problematice skladů a skládek zařízení staveniště. [6] 

Sklad je prostor primárně určený pro skladování materiálu a manipulaci s ním, 

jež je uzavíratelný a zastřešený. 

Skládka je vymezený prostor, který slouží pouze pro dočasné skladování 

materiálu a manipulaci s ním, jež může být zastřešený či otevřený. 
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Přístřešek je prostor sloužící ke skladování materiálů, jež je třeba chránit před 

srážkovou vodou, ale nikoli proti změnám teplot. Přístřešek musí být zastřešen, 

ale zároveň ze stran otevřený. 

      Z logistických důvodů není ekonomicky možné přivážet materiál na 

staveniště rovnou k přímé spotřebě a použití, tudíž je nezbytné jeho bezpečné 

skladování na staveništi pomocí výše zmíněných prostorů. Při navrhování 

skládek a skladů je nutné dodržování zásad a to především technického 

provedení, vhodného umístění v rámci staveniště a stanovení dostatečné 

velikosti. Vhodné navržení těchto objektů se může výrazným způsobem 

podepsat na efektivitě výstavby a ušetřením nákladů výstavby. 

Skladovací plochy umísťujeme [10]: 

 poblíž staveništní komunikace 

 aby nedocházelo ke kolizi se staveništním provozem 

 v dosahu zdvihacích prostředků 

 se zohledněním postupu stavebních prací 

 co nejblíže potřeby materiálu 

 v dostatečné vzdálenosti od budov, strojů atd. 

 mimo dosah elektrického vedení 
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      Pro dimenzování skládek používáme následující tři modely, kde bereme 

v potaz jakým způsobem je materiál na stavbu dodáván a jak je materiál 

spotřebováván. Model je graficky znázorněn na obrázku číslo 5, vertikální osa 

znázorňuje plochu, kterou dodaný materiál zabírá a horizontální osa značí 

časový úsek, po který je materiál na dané ploše uskladněn. Tento model je 

typický pro jednorázovou dodávku materiálu a jeho jednorázovou spotřebu po 

příslušné době uskladnění. [6] 

      Model číslo 2 se sice podobá předchozímu modelu, avšak je zde zásadní 

rozdíl ve spotřebě materiálu, kterou zde vyjadřuje funkce f (d). Oproti modelu 1 

zde spotřeba, po jednorázové dodávce materiálu, neprobíhá jednorázově, nýbrž 

postupně jak je patrné z jeho grafického zobrazení na obrázku číslo 6. [6] 

Obrázek 5 - Model 1 [6] 

Obrázek 6 - Model 2 [6] 
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      Posledním skladovacím modelem vyjadřujeme opakování stejných dodávek 

materiálu, které jsou spotřebovány postupně. [6] 

Obrázek 7 - Model 3 [6] 

3.3.3 Staveništní komunikace a doplňující objekty 

      „Staveništní komunikace zajištují pohyb dopravních prostředků uvnitř 

staveniště. Budujeme je v předstihu před vlastním zahájením stavby a pokud je 

to možné, snažíme se využívat komunikací stávajících.“ [3, str. 18] 

Staveništní komunikace rozdělujeme [6]: 

 Vozovky a chodníky 

 Železniční vlečky, úzkokolejné a jednokolejné dráhy 

 Jeřábové dráhy 

 Doplňující objekty na komunikacích 

      Mezi doplňující objekty staveništních komunikací řadíme především mosty, 

lávky a propustě. Tyto dočasné objekty nestavíme vždy, pouze v případě 

nutnosti překonání překážek, jež mohou vzniknout na staveništi. 

     Staveništní komunikace složí především k primární dopravě, ale když je to 

možné, tak vstupuje i do dopravy sekundární. Musíme brát v potaz, že tyto 
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komunikace jsou pouze dočasné a tím pádem by neměly být příliš nákladné, 

pokud to není jinak nezbytně nutné. V rámci návrhu staveništní komunikace je 

nutné dodržovat následující zásady [11]: 

 komunikace musí být v dosahu jeřábu 

 šířka jednoproudé komunikace musí být minimálně 3 m, u dvouproudé 

pak 5 m a vždy je nutná nezpevněná krajnice okolo komunikace o šířce 

0,5 m 

 změnu směru trasy určujeme pomocí oblouků, jejich poloměr 

navrhujeme podle šířek a délek vozidel, která se budou po komunikaci 

pohybovat 

 vzdálenost okraje od pevných okrajů konstrukcí objektů musí být 

minimálně ve vodorovném směru 600 mm, u ramp 300 mm 

 podélné sklony komunikace musí být maximálně 15%, při překročení 8% 

musí být komunikace přímá a končit rovnou částí dlouhou minimálně 30 

m 

 světlá výška podjezdů musí být vyšší minimálně o 300 mm než je výška 

vozidla včetně nákladu 

3.4 Doplňující zařízení staveniště 

      Mimo výše zmíněné kategorie patří ještě doplňující zařízení staveniště, 

jehož složky se víceméně prolínají s předchozími zařízeními staveniště, ale 

nepatří do nich. Mezi hlavní objekty doplňujícího zařízení staveniště patří 

veškeré stavební rozvody a prostředky pro stavební dopravu, ze kterých je pro 

nás především klíčová volba zdvihacího prostředku.  
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Obrázek 8 - Rozdělení doplňujícího zařízení staveniště [11] 

3.4.1 Stavební doprava  

Návrh montážních prostředků pro HSV 

      Při návrhu vhodného jeřábu vycházíme z nejtěžšího a nejvzdálenějšího 

prvku a samozřejmě také z nákladů spojených na pronájem s důrazem na co 

největší hospodárnost. Samozřejmostí u návrhu je grafické posouzení dosahu 

stroje. Standardně používáme tři typy jeřábů a to stacionární věžový jeřáb, 

věžový jeřáb s jeřábovou dráhou a autojeřáb.  

      Při návrhu umístění jeřábu je nutné vzít v potaz okolní objekty zařízení 

staveniště, což v praxi znamená, že jeřáb musí stát minimálně 600 mm od 

okraje svahu a zároveň by jeho vzdálenost od ostatních objektů neměla být 

menší než-li 500 mm. Dále by měl být splněna vzdálenost břemene 500 mm od 

vedení vysokého napětí. Důležitým krokem je také vymezení zakázaného 

prostoru manipulace s břemenem, což je prostor, kde se pohybuje větší počet 
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osob a kde by v případě nehody mohlo dojít ke zraněním neslučitelných se 

životem. 

      Na obrázku číslo 10 je graficky zobrazeno umístění jeřábu s návazností na 

budovaný objekt. Zde víceméně vyčteme všechny požadavky na parametry 

jeřábu a to: 

 Vmax…maximální vyložení břemene 

 Hmin…požadovaná výška zdvihu 

 H……..výška objektu 

 L1…….požadovaná manipulační výška 

 L2…….výška břemene 

 L3…….výška závěsu 

 C……...požadovaný vodorovný dosah 

 z………vzdálenost osy jeřábu od spodní hrany svahu 

 a………půdorysná délka svahu 

 b/2……vzdálenost osy jeřábu od horní hrany svahu 

 c………vzdálenost spodní hrany svahu od budovy 

 B………šířka půdovy 
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Obrázek 9 - Umístění jeřábu s návazností na budovaný objekt [11] 
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3.4.2 Stavební rozvody 

Rozvody vody 

      Na staveništi rozlišujeme tři druhy vody podle účelů využití [11]: 

 Pitnou 

 Užitkovou 

 Požární  

      „Při výpočtu vycházíme z průměrné denní spotřeby vody, kterou převedeme 

na vteřinový průtok a násobíme koeficientem nerovnoměrnosti spotřeby vody. 

Výpočet provedeme zvlášť pro stavební práce, dílny a sociální zařízení. 

Vypočtené hodnoty pak sečteme a připočteme 15% na drobnou spotřebu vody 

a 10% na netěsnost potrubí a jiné ztráty, celkem 25%.“ [3, str. 20] 

Qn =
Pn × kn

t × 3600
                                                                                                              (1) 

Qn…vteřinová spotřeba vody [l/s] 

Pn…spotřeba vody [l] na směnu, den atd., kterou určíme z tabulek 

kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, také určený z tabulek 

t…..doba odběru vody [hod] 

      Všechny údaje pro úspěšné dosazení do tohoto vzorce najdeme 

v tabulkách číslo 5, 6 a 7. 
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Tabulka 5 - Koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby vody [11] 

POTŘEBA VODY 
KOEFICIENT 

NEROV. 

Příprava stavebních hmot 1,60 

Vlastní stavební práce 1,50 

Pomocná výroba 1,25 

Dopravní hospodářství 2,00 

Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,70 

Hygiena a životní potřeby v sídlišti bez 
kanalizace 

2,15 

Hygiena a životní potřeby s částečnou kanalizací 2,00 

Hygiena a životní potřeby s úplnou kanalizací 1,80 

 
Tabulka 6 - Spotřeba užitkové vody [11] 

POTŘEBA VODY 
STŘED. NORMA 

[l] 

Výroba čerstvého betonu a ošetřování mísících zaříz. 
[m3] 

180 - 300 

Zpracování čerstvého betonu a ošetřování bet. kcí [m3] 100 - 250  

Výroba malty a ošetřování mísících zařízení [m3] 150 - 220 

Zdění z cihel (bez vody pro maltu) [m3] 200 - 250 
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Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) [m3] 250 - 300 

Příčky (bez vody pro maltu) [m2] 15 - 30 

Omítky (bez vody pro maltu) [m2] 20 - 35 

Mytí nákladních vozidel [1 vozidlo] 1000 - 1500 

 
Tabulka 7 - Spotřeba pitné vody [11] 

 

POTŘEBA VODY 
STŘED. NORMA 

[l]  

Dočasné ubytování bez kanalizace [1 pracovník] 25 - 40 

Dočasné ubytování s kanalizací [1 pracovník] 55 - 100 

Pracovníci na staveništi bez sprchování [1 
pracovník] 

30 - 50 

Výdejna jídel [1 pracovník] 10 - 15 

Příprava a výdejna jídel [1 pracovník] 35 

Sprchy [1 pracovník] 45 

 

Rozvody elektřiny 

      „Elektrická energie se na staveništi využívá pro pohon stavebních strojů a 

jiných mechanizmů, pro osvětlení pracoviště i objektů ZS a často i pro vytápění 

kanceláří, šaten, ubytoven a jejich příslušenství. K jednotlivým spotřebičům je 

dodávána rozvodnou sítí nízkého napětí (NN). Jde o třífázové vedení s napětím 

380/220 V, které se získává transformací vysokého napětí (VN) obvykle 

z veřejné rozvodné sítě příslušného energetického závodu.“ [7, str. 176] 
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      Jak je patrné z výše uvedeného citátu, tak rozvody elektřiny dělíme na 

vysoké napětí (VN), které dosahuje napětí 22 kV či 6,3 kV a nízké napětí (NN), 

jež dosahuje napětí 380/220 V. Ve vlhkém a jinak nebezpečném prostředí 

využíváme i takzvaného malého napětí (MN), které může být jednofázové (12 a 

24 V) či třífázové (3 x 42/24 V). Spotřebiče podle druhu rozdělujeme do dvou 

kategorií [10]: 

 Provozní - např. topidla, elektromotory, svářecí agregáty 

 Osvětlení - rozdělujeme dále na vnitřní a vnější 

      Máme dvě možnosti provedení. První možnosti je provedení definitivní 

přípojky před začátkem hlavních stavebních prací a v závěrečné fázi se 

definitivní přípojka přivede až k vybudovaným stavebním objektům. Druhou 

možností je použití transformační stanice, kterou nadimenzujeme na zdánlivý 

příkon a umístíme do těžiště odběru elektrické energie. Transformační stanice 

dělíme na přenosné (výkon 100-400 kW), mobilní (výkon 100 - 400 kW) a 

stabilní, které budujeme v rámci objektů výstavby. [7] 

      Pro stanovení maximálního zdánlivého příkonu využíváme následujícího 

vzorce: 

S = 1,1√(β1 ∙ P1 +  β2 ∙ P2 + β3 ∙ P3)2 + (β1 ∙ P1 ∙ tgφ1 + β2 ∙ P2 ∙ tgφ2 + β3 ∙ P3 ∙ tgφ3)2 (2) 

S...………….zdánlivý příkon 

1,1………….koeficient rezervy 

β1 - β3...........koeficient náročnosti 

P1…………..výkon provozních zařízení 

P2…………..výkon vnitřního osvětlení 

P3…………..výkon vnějšího osvětlení 

tgφ1 - tgφ3…fázový posun 
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Obrázek 10 - Příkony vybraných stavebních strojů [10] 

 

Tabulka 8 - Spotřeba elektrického proudu na vnitřní osvětlení [11] 

NÁZEV MÍSTNOSTI 
CELK. STŘEDNÍ 
OSVĚTLENÍ [lux] 

MĚRNÝ VÝKON 
NA m2 PODLAHY 

[W] 

Dílny pro přípravu betonové 
směsi  

10 5 

Dílny na armaturu 50 13 

Dílny na zpracování dřeva 50 13 

Sušárny na dřevo  10 5 

Dílny na řezání dřeva 20 8 
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Natěračské dílny 50 13 

Mechanické dílny 50 13 

Kancelářské místnosti 75 20 

Umývárny, šatny, záchody 30 10 

Uzavřené sklady 5 3 

 
Tabulka 9 - Spotřeba elektrického proudu na vnější osvětlení [11] 

DRUH PRACÍ 
CELK. STŘEDNÍ 
OSVĚTLENÍ [lux] 

MĚRNÝ VÝKON 
NA m2 PODLAHY 

[W] 

Zemní práce mechanizované 5 0,8 

Betonářské práce při ruč. bet. 3 0,5 

Betonářské práce 
mechanizované 

5 0,8 

Zednické práce 5 0,8 

Montáž a svařování OK 15 2,4 

Osvětlení hlavních cest 0,5 500 W na 100 m 

Osvětlení ostatních cest 0,2 300 W na 100 m 

Bezpečnostní osvětlení  0,1 200 W na 100 m 
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4 PLÁNOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

      Tato kapitola se bude podrobně věnovat metodice návrhu zařízení 

staveniště, požadavkům na výkresovou dokumentaci a podrobným rozborem 

technické zprávy podle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektová dokumentace pro 

veřejnoprávní řízení obsahuje části: 

 A. Průvodní zpráva 

 B. Souhrnná technická zpráva 

 C. Situace stavby 

 D. Dokladová část 

 E. Zásady organizace výstavby 

 F. Dokumentace objektů 

      Pro projekt zařízení staveniště je zásadní oddíl E, podrobný rozbor najdeme 

v níže uvedených částech 4.2 a 4.3.  

4.1 Metodika návrhu ZS 

      „Řešení návrhu staveništního provozu a zařízení staveniště je náročným 

procesem, vyžadujícím velmi dobré stavebně technologické znalosti a výrobní 

zkušenosti. Provádí je zpravidla dodavatel stavby v rámci své předvýrobní a 

výrobní přípravy staveb. V první fázi je to studie koncepce staveništního 

provozu, která slouží zejména pro orientaci v období zpracování cenové 

nabídky na dodávku stavby, ve druhé fázi pak projekt zařízení staveniště, 

sloužící k vybudování výrobní základny pro optimální realizaci jednotlivých 

objektů a stavby jako celku.“[7, str. 195] 

      Postup předběžného návrhu zařízení staveniště a hlavní principy návrhu 

zařízení staveniště jsem již podrobně popsal výše v kapitole 2 v části číslo 2 - 

Postup návrhu zařízení staveniště. 
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      Jak to už vyplývá ze členění zařízení staveniště, tak musíme řešit otázky 

výrobní, což znamená podrobně rozebrat procesy, jež uplatňují nároky na 

staveništní provozovny. Dále posuzujeme otázky sociální a hygienické, kde 

podrobně rozebereme otázky potřeb pracovníků a samozřejmě nesmíme 

opomenout otázky provozní, protože úzce souvisí s předchozími skupinami a 

zajišťují jejich chod. Projektant při návrhu musí vždy řešit [4]: 

 Elementární výrobní činnosti 

 Nejefektivnější výrobní způsoby 

 Vhodné umístění strojů a zařízení 

 Co nejkratší pohyb materiálu 

4.2 Požadavky na výkresovou dokumentaci 

      Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb upravuje projektovou 

dokumentaci zařízení staveniště následujícím způsobem: 

„2) Výkresová část 

a) Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb 

zařízení staveniště 

b) Vyznačení přívodu vody a energií na staveništi, jejich odběrových míst, 

vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště" [11, 

str. 8] 

       Grafické provedení značek záleží pouze na projektantovi, avšak pro 

zjednodušení a přehlednost se používá doporučených obecně používaných 

značek. 

      Co se týče barevného schématu značek, tak to žádný právní předpis 

neupravuje, nýbrž se používá doporučené barevné značení, jež vychází 

z federálních právních předpisů platných před rokem 1993.  
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Doporučené barevné schéma vypadá následovně [7]: 

 Zeleně značíme všechny dočasné objekty zařízení staveniště 

 Červeně značíme všechny nově budované investiční objekty 

 Černě značíme stávající stav 

 Modře značíme nově vybudované inženýrské sítě 

 Tmavomodře/fialově značíme inženýrské sítě zařízení staveniště 

4.3 Požadavky na technickou zprávu 

      Obsah a rozsah technické zprávy zařízení staveniště pro veřejnoprávní 

řízení upravuje vyhláška 499/2006 Sb. následovně: 

„1) Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

d) Úpravy z hlediska a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci - zákon č. 309/2006 Sb., 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů" 

[11, str. 8] 
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5 NÁVRH STAVENIŠTNÍHO PROVOZU 

      V této kapitole se budu věnovat aplikaci zásad a postupů pro navržení 

zařízení staveniště, zmíněných v předchozích kapitolách, na konkrétní stavbě 

nacházející se v intravilánu závodu cementárny v Prachovicích. Podrobný popis 

stavby včetně veškerých návrhů nalezneme v následujících částech této 

kapitoly.  

 

Obrázek 11 - Pohled na mlýnici cementu včetně postaveného nového   
předemletí slínku [15] 

5.1 Technická zpráva  

      Kompletní požadavky na technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb jsem uvedl výše v kapitole 4 v části číslo 3. Nebudou 

vystavěny žádné objekty zařízení staveniště, jež by vyžadovaly povolení či 

ohlášení stavebnímu úřadu. V rámci stavby nedojde k dotčení žádné významné 

technické infrastruktury. Staveniště bude řádně oploceno, aby bylo zamezeno 

vniku nepovolaných osob. 
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5.1.1 Charakteristika stavby 

      Jak jsem již uvedl v úvodu kapitoly, tak se stavba nachází v intravilánu 

závodu cementárny v Prachovicích, jež patří švýcarskému koncernu Holcim. 

Stavba bude sloužit pro umístění veškeré technologie potřebné k procesu 

předemletí slínku a jejího napojení na stávající technologie mlýnice cementu. 

Díky této inovaci dojde výraznému zvýšení účinnosti mletí cementu a 

nezanedbatelné úspoře nákladů na energie procesu mletí cementu. Objekt 

bude mít čistě strojně technologický charakter, jehož provedení se bude 

maximálně blížit okolní zástavbě. Rozměry objektu činí 17,6 x 20,65 m o výšce 

22 m.  

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:                             Nové předemletí slínku 

                                                    Tovární ulice 296, 538 04 Prachovice 

Investor:                                      Holcim (Česko) a.s. 

                                                    Tovární ulice 296, 538 04 Prachovice 

Zpracovatel dokumentace:          PEEM, spol s.r.o. 

                                                    Čajkovského 35, 616 00 Brno 

Zhotovitel:                                    V době vypracování práce ještě nevybrán 

Orientační hodnota stavby:          cca 35 mil. Kč 

Orient. zahájení výstavby:            09/2013 

Orient. dokončení výstavby:         05/2014 

Stavební objekty 

SO 301 Příprava území, demolice, přeložky inženýrských sítí  

SO 302 Základové konstrukce 
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SO 303 Předmlýnice – horní stavba 

SO 304 Úpravy stávajícího objektu Mlýnice cementu 

SO 305 Světelná el. instalace, hromosvod a uzemnění 

SO 306 Přípojka vody 

SO 307 Rozvodna 

Postup výstavby 

       Přesný postup výstavby nebyl v době vypracovávání této bakalářské práce 

znám, tudíž zde uvádím pouze letmé schéma postupu výstavby s orientačním 

popisem technických parametrů, jež vypadá následovně: 

 Demolice - jako první proběhne demolice stávajících garáží v prostoru 

umístění objektu předmlýnice včetně vybourání základů a také stržení 

části asfaltové zpevněné plochy v místě stavby 

 Zemní práce - proběhne skrývka ornice do hloubky 30 cm a započneme 

hloubení jam a rýh o maximální hloubce 3500 mm, výkopek bude uložen 

v lomu do vzdálenosti 4,5 km od staveniště  

 Základy - realizaci železobetonových základových patek, pasů a desky 

provedených z betonu C 25/30 vyztužených výztuží z oceli 10 505, podíl 

výztuže činí 150 kg/m3, tato vysoká míra vyztužení je nutná z důvodu 

vykrytí dynamických účinků působících na konstrukci 

 Svislé a vodorovné konstrukce - prvních 8 metrů bude vyzděno 

z akustických tvárnic z důvodu vysoké hlučnosti procesu předemletí, 

zbytek svislých konstrukcí bude proveden z masivních plnostěnných 

válcovaných profilů HEB, vodorovné konstrukce budou provedeny 

z ocelových profilů HEB a IPE a podlahy hlavních podlaží budou 

provedeny z trapézového plechu, na kterém bude 8 cm vrstva betonové 

mazaniny vyztužené kari sítí 

 Dokončovací práce - při této fázi bude provedeno opláštění haly, rovněž 

z trapézového plechu, dále pak střecha, jež bude vyhotovena obdobně 
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jako opláštění a budou provedeny nátěry veškerých ocelových konstrukcí 

a omítnutí vyzděné části budovy 

 Kompletační práce - kromě konvenčních kompletačních prací při této fázi 

dojde také k instalacím veškeré technologie zabezpečující proces 

předemletí slínku, tyto práce nemohu z důvodu absence relevantních 

podkladů blíže popsat, ale v kostce půjde o instalaci válcového mlýna, 

dopravníků, třídičů, filtrů apod. a v neposlední řadě i konstruování plošin 

a meziplošin pro technologii 

Vliv stavby na životní prostředí 

      Hlavním vlivem této stavby na životní prostředí bude vysoká míra hluku, 

produkovaná technologickým vybavením objektu. Tento vliv bude řešen 

uzavřením válcového mlýna protihlukovým krytem a zabráněním úniku hluku do 

okolí pomocí vyzdění prvních 8 m stavby akusticky pohltivými tvárnicemi. Výše 

zmíněná řešení dostatečně eliminují možný negativní vliv na okolí. 

Odpady 

      Veškeré nakládání s odpady bude prováděno v souladu se Zákonem o 

odpadech 185/2001 Sb. Pro přehlednost jsem umístil odpady vyskytující se při 

provozu stavby do tabulky č. 10 včetně jejich kategorie a způsobu odstranění. 

V prvním sloupci je uveden šestimístný kód odpadu dle katalogu odpadů. Druhý 

sloupec udává, zda se jedná o odpad nebezpečný (N) či ostatní (O). 

Tabulka 10 - Odpady 

Kód 
odpadu 

Kat. Název odpadu 

1302 
08 

N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

1501 
10 

N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 



 

45 
 

1502 
02 

N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

1704 
05 

O Železo a ocel 

2003 
01 

O Směsný komunální odpad 

0701 
10 

N Použité materiály pro zachycování olejů ( šedé a bílé 
koberce, hydrofobní had 

1201 
12 

N Odpadní mazací tuk 

1601 
21 

N Kovové součástky znečištěné mazacími tuky 

1013 
01 

O Smetky surovinové moučky a slinkového prachu 

1611 
06 

O Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z rotační pece 

 

BOZP  

      Před vstupem do areálu cementárny musí být, dle norem společnosti 

Holcim, každý pracovník proškolen bezpečnostním technikem firmy Holcim. 

Tyto přísné bezpečnostní požadavky budou implementovány do smluvních 

vztahů. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou 

nutné, jelikož se stavba nachází uzavřeném a hlídaném areálu, kam není 

vpuštěn nikdo bez patřičné autorizace. Veškeré výkopy budou zapaženy a 

ohrazeny, aby nemohlo dojít k případné újmě na zdraví pracovníků. Dále nesmí 
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být narušen provoz na okolních podnikových komunikacích, bezpečnost chodců 

a také stabilita okolních objektů.  

5.1.2 Návrh provozního ZS 

      V rámci myšlenky uspoření nákladů jsem zkusil porovnat, zda by se firmě 

místo půjčení nevyplatilo zakoupení již použitých obytných a skladových 

kontejnerů. Z mého šetření vyšlo najevo, že byť můžeme pořídit např. použitou 

obytnou dvoubuňku o rozměrech 6058 x 4876 už za 110 tisíc Kč, tak její 

pronájem na předpokládanou dobu 8 měsíců výstavby vyjde na 68 tis. Kč. 

Závěrem je, že se pro tuto zakázku nevyplatí pořídit vlastní buňky, avšak pokud 

by šlo o dlouhodobější výstavbu, tak již by to mohlo být pro firmu výhodné, 

jelikož by za cenu pronájmu mohla pořídit vlastní kontejnery. A tyto kontejnery 

posléze využít na další zakázce a tím docílit nezanedbatelného snížení 

nákladů. 

Staveništní komunikace 

      Jednoproudá staveništní komunikace bude přímo procházet skrz celé 

staveniště, tudíž nebudeme muset řešit žádné zatáčky či místa pro otáčení. 

Část komunikace prochází přes stávající zpevněné asfaltové plochy, které 

nebudeme muset dále upravovat a druhá část bude tvořena betonovými panely, 

o rozměrech 3 x 1 x 0,15 m, položenými na 100 mm štěrkopískovém podkladu. 

Komunikace bude vybavena osvětlením dle předepsané intenzity. 

Sklady  

      Pro místa skladů materiálu jsem určil z důvodu úspory nákladů stávající 

zpevněné asfaltové plochy. Plocha skládek bude přesně zakreslena a popsána 

v příloze č. 3. Dále bude přistavěn uzamykatelný kontejner (2438 x 6058 mm) 

pro uložení drobného nářadí a nástrojů. 
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Obrázek 12 - Skladový kontejner [13] 

Pracoviště pro administrativu stavby 

      U obou vjezdů na staveniště budou přistavěny vrátnice zároveň s buňkami 

pro řemeslníky v rámci usnadnění příjmu materiálu. Kancelář vedoucího stavby 

bude umístěna naproti stavěného objektu (na zpevněném stěrkopískovém 

podkladu), aby měl dobrý přehled o dění na stavbě. Buňky u vrátnic budou mít 

rozměry 2438 x 6058 mm a buňka vedoucího bude mít rozměry 2990 x 6058 

mm. Z metodiky stanovení plochy pro tyto objekty uvedené v kapitole č. 3 

vyplývá, že bychom měli dát vedoucímu pracovníkovi minimálně 13 m2 a 

pracovníkům a dodavatelům minimálně 30 m2. Tyto podmínky jsme splnili, 

jelikož vedoucí pracovník bude mít k dispozici cca 18 m2 a ostatní pracovníci 

cca 45 m2. 

 

Obrázek 13 - Obytný kontejner [13] 
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Obrázek 14 - Kontejner vedoucího pracovníka [13] 

5.1.3 Návrh výrobního ZS 

Výrobny a dílny 

      Betonovou směs pro stavební účely si necháme dovézt z betonárky 

koncernu Holcim v Pardubicích pomocí autodomíchávačů s čerpadlem Schwing 

Stetter FBP 26, jež disponuje dostatečným dosahem. Pro míchání malty na 

zdění prvních 8 metrů výšky objektu použijeme elektrickou míchačku 

POWERTEC 280l, která bude napojena na rozvody zařízení staveniště a 

vhodně umístěna v blízkosti zdroje vody a materiálu. 

      Jelikož se budou na staveniště vozit pokud možno již před vyrobené díly, 

které se pak pouze osadí na místo a svaří, nebude potřeba budovat speciální 

dílny. K drobným úpravám se využijí zpevněné asfaltové plochy vyznačené ve 

výkresu zařízení staveniště. Tyto plochy jsou zaznačeny v situaci zařízení 

staveniště v příloze č. 3 - Situace zařízení staveniště. 

5.1.4 Návrh sociálního a hygienického ZS 

Jídelny, ubytovny a kulturní vyžití 

        Objekty sociálních potřeb nebudou na staveništi potřeba, jelikož 

cementárna disponuje vlastní jídelnou spojenou s kantýnou, kterou budou 
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pracovníci moci využívat a bude tak zajištěno jejich stravování. Co se týče 

ubytování a kulturního vyžití, tak obojí pracovníci naleznou v obci Prachovice, či 

jiných sousedních obcích. 

Dimenzování WC 

      Při návrhu hygienických objektů jsem vycházel z předpokladu, že počet 

pracovníků na staveništi v rámci nejsilnější směny nepřesáhne 25. V rámci 

tabulky uvedené v kapitole č. 3 nám proto vychází, že je nutné mít k dispozici 

2 sedadla a 2 mušle. Těmto požadavků naprosto vyhovuje kontejner obsahující 

potřebný počet sedadel a mušlí, 5 umyvadel, 2 sprchové kouty a zároveň je 

vybaven vlastním ohřevem vody. 

 

Obrázek 15 - Sanitární kontejner [13] 

Šatny 

      Na jednoho pracovníka připadá 1,25 m2 plochy, tudíž při našem počtu 25 

pracovníků potřebná plocha vychází 31 m2. Tím pádem využijeme pro šatny 

další dva kontejnery o rozměrech 6058 x 2438 mm. 

Umývárny 

      Zároveň jako umývárna slouží výše zmíněná sanitární buňka obsahující dva 

sprchové kouty s vlastním ohřevem vody.  
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5.1.5 Návrh doplňkového ZS 

Volba zdvihacího prostředku 

      Proto toto zařízení staveniště jsem jako maximálně dostatečný zvolil věžový 

jeřáb MB 1030. Tento jeřáb vyhoví jak výškovým parametrům budovy (22 m) 

tak požadavkům na délku ramena a únosnost. Přesná poloha jeřábu je 

zakreslena ve výkresu situace zařízení staveniště. V situaci bude také 

zaznačen zakázaný prostor manipulace s břemenem a to především v oblasti, 

kde se nachází stávající objekt mlýnice cementu a samozřejmě také v oblasti 

umístění staveništních kontejnerů, kde se pohybuje větší množství pracovníků.  

 

Obrázek 16 - Průkaz montovatelnosti [12] 



 

51 
 

Rozvody vody 

      Průměrnou spotřebu vody jsem stanovil, dle metodiky uvedené v kapitole 

č. 3 části doplňující zařízení staveniště, na 0,3 l/s. Dodávka vody bude zajištěna 

ze stávajících rozvodů v areálu cementárny. Staveništěm přímo prochází 

energokanál, na jehož rozvod vody se napojíme. 

Výpočet průměrné spotřeby vody 

Tabulka 11 - Průměrná spotřeba vody 

 

Qn =
871 ∙ 1,6 + 2125 ∙ 2,7

8 ∙ 3600
= 0,24 ∙ 1,25 = 0,3 l/s                                                         (3) 

Rozvody elektrické energie 

      Zdánlivý příkon elektrické energie dosahuje 166,5 kW. Opět jsem vycházel 

podle návodu pro výpočet zdánlivého příkonu elektrické energie nacházejícího 

se v kapitole č. 3. Díky skutečnosti, že staveništěm prochází energokanál, tak 

bude možné minimalizovat náklady na dočasné vedení elektrické energie 

vhodným umístěním strojů a zařízení.  

 

 

 

Zpracování betonu a ošetřování betonových kcí 175 2,5 437,5

Výroba malty a ošetřování mísících zařízení 185 0,1 18,5

Zdění z tvárnic 275 0,6 165

Mytí nákladních vozidel 1250 0,2 250

871

Pracovníci na staveništi bez sprchování 40 25 1000

Sprchování 45 25 1125

2125

Celkem

Pn1 - Voda pro provozní účely

Pn2 - Voda pro hygienické a sociální účely

Celkem

Činnost
Střed. 

Norma na 
Počet m.j. Celkem [l]
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Výpočet zdánlivého příkonu 

Tabulka 12 - Celkové příkony strojů a zařízení 

P1 - provozní příkony 

Stroje a zařízení Příkon [kW] 
Počet 
zař. 

Celkem 
[kW] 

Věžový jeřáb Liebher 32 TT  11 1 52 

Míchačka Powertec 280l 5,5 1 5,5 

Svářečka Telwin Superior 17 2 34 

Ponorný vibrátor Hervisa Perles Tronic 0,6 3 1,8 

Vytápění buněk 2 6 12 

Ostatní drobné nástroje 15 1 15 

Celkem 120,3 

P2 - vnější osvětlení 

Prostor 
Příkon na 
m.j. m.j. 

Celkem 
[kW] 

Komunikace  
500 W/ 
100 m 50 m 0,25 

Prostor stavby 2,4W/m2 340 0,85 

Celkem 1,1 

P3 - vnitřní osvětlení 

Prostor kW/m2 m2 
Celkem 
[kW] 

Umývárny, šatny, záchody 0,01 45 0,45 

Kancelářské místnosti 0,02 20 0,4 

Uzavřené sklady 0,003 15 0,045 

Celkem 0,895 

S = 1,1√(04 ∙ 120,3 +  0,8 ∙ 1,1 + 1 ∙ 0,895)2 + (1,32 ∙ 120,3)2 = 166,5 kW         (4)     

5.2 Výkresová dokumentace 

      Výkresová dokumentace se nachází v příloze č. 2 a 3. Na výkresu přílohy č. 

3 jsou pečlivě zakresleny všechny objekty zařízení staveniště, plochy určené ke 

skrývce ornice a všechny stávající objekty včetně zakreslení částí objektů 

určených k demolici. Výkresová dokumentace je provedena ve známém 

grafickém programu AUTODESK AutoCAD 2013, díky čemuž jsem nemohl 

použít doporučeného značení pro sítě a byl jsem donucen použít vlastní 

schéma značení, které bude patřičně popsáno v legendě výkresu.  
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5.3 Stanovení nákladů na ZS 

      Ke stanovení nákladů zařízení staveniště byla použita metoda 

procentuálního podílu ze základních rozpočtových nákladů (ZRN). Jelikož 

známe orientační cenu stavby, tak můžeme stanovit orientační cenu zařízení 

staveniště dle sazby 4% ze ZRN. Tuto sazbu jsem stanovil s ohledem na 

zvýšené požadavky na BOZP, které platí a jsou přísně kontrolovány v areálu 

cementárny. Dále bylo nezbytné zohlednit nutnost kontroly na vstupním místě 

cementárny, jež bude produkovat časové prodlevy. Orientační náklady na 

stavbu činí 35 mil. Kč, 4% z této částky činí 1,4 mil. Kč. Tuto částku bereme 

jako celkové náklady na zařízení staveniště. Reálnost nákladů jsem ověřil 

v rámci níže uvedené zběžné analýzy.  

      Dle internetových zdrojů [12, 14] jsem zjistil následující náklady na mnou 

zvolené stroje a zařízení: 

 Pronájem jeřábu MB 1030 - 41 tis. Kč/měsíc 

 Pronájem sklad. kont. - 2,7 tis Kč/měsíc 

 Pronájem šaten - 2 x 3,9 tis Kč/měsíc 

 Pronájem sanitárního kont. - 8,5 tis Kč/měsíc 

 Pronájem administrativních prostor - 2x3,9 + 6,8 tis. Kč/měsíc 

 Pronájem svářečky - 0,6 tis. Kč/den 

 Pronájem ponorného vibrátoru - 3 x 0,4 tis. Kč/den 

      Předpokládaná doba výstavby činí 8 měsíců a pokud předpokládáme 

výpůjčku svářečky po dobu dvou měsíců a u ponorných vibrátorů jednoho 

měsíce, tak náklady na pronájem vychází na 650 tis Kč. Ještě je nutné 

připočítat 10 % k této částce na zohlednění dopravních nákladů a tím pádem se 

dostáváme na 712 tis. Kč. Z tohoto vidíme, že náklady na pronájem činí 

přibližně polovinu nákladů na zařízení staveniště, tudíž máme dostatečnou 

rezervu na realizaci zbylých objektu ZS.  
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6 ZÁVĚR 

      Při vypracovávání této bakalářské práce jsem si teprve uvědomil náročnosti 

návrhu zařízení staveniště. Jeho pečlivým návrhem můžeme, což v praxi 

znamená zvážení všech hledisek pro zařízení staveniště, racionalizovat postup 

výstavby a tím pádem ušetřit nezanedbatelný podíl nákladů. V době, když jsem 

na této práci pracoval, nebyla stavba realizována. Pro vypracování praktické 

části jsem měl k dispozici pouze dokumentaci pro stavební povolení, kde nebylo 

ještě zařízení staveniště navrženo. Při práci na teoretické části mě překvapilo, 

kolik je dostupných ukazatelů pro navrhování jednotlivých částí, a to především 

tabulka, kde jsou podrobně specifikovány požadavky na počet hygienických 

zařízení. Při praktické části mě například zarazila naprostá absence 

dostatečných půjčoven typizovaných staveništních buněk v Pardubickém kraji. 

Navíc jsem se v rámci ověření nákladů na staveniště poučil o cenách za 

pronájem objektů zařízení staveniště a jeho zařízeních. 

      Stavbu předmlýnice cementu jsem si k praktické části vybral především 

z důvodu, že nebyla ještě realizována, tudíž jsem nemohl být ovlivněn nějakým 

stávajícím návrhem a také že se nejedná o konvenční výstavbu.  V neposlední 

řadě bych chtěl poděkovat firmě PEEM spol. s.r.o. za bezproblémové 

poskytnutí veškerých podkladů potřebných pro úspěšné napsání praktické části.  
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Stávající stav -  mlýnice cementu 
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