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Existují dva protichůdné požadavky pro návrh ZS:

1. Plynulost procesu výstavby vyžaduje určitý prostor pro 
skladování materiálů, umístění hlavních strojů a výroben, 
staveništní komunikace, sociální zařízení a administrativu 
staveniště – z toho plyne požadavek na co nejpřehlednější, 
prostorově náročné ZS provozované po celou dobu výstavby, 
minimálně do kolaudace

2. Ekonomika podniku vyžaduje, aby projekt zařízení
staveniště byl koncipován tak, aby tyto prostory byly co  
nejlevnější – tedy minimalizace záboru plochy co do prostoru 
a doby záboru



Podklady  pro projekt zaPodklady  pro projekt zařříízenzeníí stavenistaveniššttěě
- Projektová dokumentace stavby, včetně přehledné i podrobné situace
s vyznačením předpokládaného prostoru vyčleněného pro ZS.

- Rekognoskace místa budoucí stavby – v prvé fázi orientační výsledky 
prohlídky místa stavby a prostoru vyčleněného pro budoucí ZS včetně
zaměření.  

- Technologický rozbor a časový plán stavby – velmi důležité pro 
vyjednání délky záboru ploch pro ZS, dočasné deponie, dočasné
komunikace, případně prostor betonárky, ale také pro zajištění
bezpečnostních opatření a dodávek medií.

- Graf potřeby pracovníků v čase, příp. i po profesích – ne všichni 
pracovníci budou na stavbě zároveň, znalost postupného nástupu a 
využití jednotlivých profesí vede k optimalizaci při návrhu a zřizování
šaten, převlékáren velikosti jídelny, počtu WC, aj.

- Množství produktu významných stavebních procesů.



- Nejvýznamnější stavební hmoty a přehled jejich potřeby v čase – při 
velkém množství nutné objednání a zajištění dopravy a skladování, 
pronájmu ploch.  

- Přehled významných strojů popř. výroben s potřebou energie –
netypické stroje, které budou na stavbě potřeba (například jeřáb pro 
přesun a umístění těžkých celků) bude vyžadovat zvláště zpevněnou 
komunikaci, z výroben je základní rozhodnutí bude-li betonárka na 
místě či bude-li betonová směs na stavbu dovážena. Toto je nutné
znát z důvodu záboru ploch i nároků na energii, vodu.

- Energeticky náročné provozy na stavbě (vyhřívání hal…)

- Hmotnost nejvýznamnějších materiálů a strojů – opět především 
z důvodu zajištění dopravy na stavbu (nutný výběr trasy) pohybu a 
umístění na staveništi, ale také z ohledem na volbu přepravních 
mechanismů z ohledem na konečné uložení (technologických celků, 
prefabrikovaných konstrukcí, apod.).



- Detailní průzkum budoucího staveniště. Po provedení předběžného 
průzkumu zájmové lokality (včetně prohlídky širšího okolí) je nutno 
přesně lokalizovat místo stavby, trasu příjezdné komunikace, místa 
nutného zpevnění ploch, místa možného napojení medií, místa 
bodoucích skládek aj. 

- Průzkum ploch, které bude nutno zabrat mimo staveniště – vlastní
staveniště tvoří většinou jeden celek, ale řada objektů je mimo 
staveniště. Sem patří i zařízení staveniště, skládky zeminy i 
materiálu, betonárka a další. Tyto objekty jsou však lokalizovány 
v těsné blízkosti stavby.



Principy postupu projektovPrincipy postupu projektováánníí zazařříízenzeníí
stavenistaveniššttěě
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1. Určení primárního směru postupu výstavby (proti směru hlavního 
dopravního toku mimostaveništní dopravy)

2. Určení stávajících objektů, které je možné pro ZS využít, určení
nutných záborů ploch mimo vlastní staveniště – vyznačeno v podrobné
situaci, včetně předpokládané nutnosti zřízení uzavřeného prostoru 
(oplocení, brány) a prostorů volně přístupných po dobu využívání
(mezideponie zeminy aj.)

3. Rozmístění hlavních strojů (rýpadel, souprav pro speciální zakládání, 
jeřábů, výtahů) a výroben (betonáren, maltáren, armoven atd.) 
navržených v technologickém rozboru – po zahájení stavby již není
většinou možno (ekonomicky nevýhodné) pokud to pochopitelně
nevyžadují potřeby stavby – základní rozmístění objektů měnit (jedná
se především o přesun betonárky, změnu místa ZS, aj.).



4. Rozmístění pomocných strojů a zařízení, krytých skladů a otevřených 
skládek– nutná je znalost postupu výstavby, vhodné rozmístění
pomocných provozů (dočasná parkoviště, umístění meziskládek dočasné
nápojné body rozvodu medií apod.).

5. Řešení způsobu, směru a toku staveništní dopravy, včetně návrhu 
dočasných (staveništních) komunikací, mnohde funguje jednosměrná
doprava, pro přepravu hmot a materiálů na stavbě lze použít 
dopravníky, lanovku ale také lidskou sílu.

6. Návrh umístění kanceláří pro vedení stavby, vrátnice, zkušeben, 
dílen, staveništních buněk, zasedací místnosti, sociálního zařízení a 
sanitárních instalací na volných plochách blízko staveništních komunikací
- Stávající objekty je možno využít i za cenu drobných oprav a 
rekonstrukcí, a to i v tom případě, že po dokončení stavby budou 
odstraněny – mnohdy je tento způsob výhodnější než výstavba nových  
dočasných objektů. 
- Některá zařízení se větších stavbách umísťují na více místech (WC, 
ohřívárny, přístřešky pro možnost úkrytu pracovníků při nebezpečí či 
nevhodných klimatických podmínkách – to především z ohledem na 
dochůznou vzdálenost)
- Obdobně je možno na staveniště v případě nutnosti zřídit více vstupů –
více příjezdných cest (na vstupu vrátnice, uzamykatelná závora, brána).



7. Stanovení potřebných energetických zdrojů a návrh inženýrských sítí pro 
ZS (vodovod, kanalizace, elektro, osvětlení ZS, topení, parovod, zařízení
pro mytí vozidel),– tyto nápojné body a rozvody médií navrhujeme – je li to 
možné – i s ohledem na budoucí využití Návrh inženýrských sítí je nutno 
posoudit ekonomicky, mnohdy je výhodnější zřízení vlastní studny než
vedení dlouhé přípojky, obdobně v případě kanalizace – jímka na vyvážení, 
případně mobilní ČOV může být výhodnější než nově budovaná kanalizace.

8. Návrh mimostaveništních dílen, skladů a skládek, výroben a sociálního 
zařízení – i zde je možno využít stávající objekty, fungující dílny a sklady 
v okolí (především při stavbě v blízkosti intravilánu)

9. Stanovení bezpečnostních opatření, protipožárních opatření a ochrany 
proti krádežím, zimní opatření. 
-stavební jáma může být zatopena avšak mechanismy 
-obdobně určité části stavby musí být  oploceny, ohrazeny, osvětleny apod. 
-Obecně by měl být přístup na staveniště ale i do prostoru ZS omezen –
časově i personálně. V rámci projektování ZS je vhodné vypracovat 
provozní řád.

10. Tvorba časového plánu výstavby zařZS a jeho odstranění po skončení
stavby a zahrnutí tohoto plánu do dokumentů přípravy a řízení stavby.



HlavnHlavníí zzáásady pro umsady pro umííststěěnníí skladskladůů a a 
sklskláádekdek
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Sklady a skládky navrhujeme:

VOLNÉ - na zpevněných plochách
- na nezpevněných plochách

PŘÍSTŘEŠKY - pouze střecha, případně 1 – 3 stěny

UZAVŘENÉ SKLADY
- nezateplené
- zateplené, netemperované
- zateplené, temperované



-Stavba v toku – obtok přes elektrárnu
-Hráz proti vodě
-Čerpání prosáklé vody
-Nahoře – pracovní spára



-Zábor ploch, oplocení (intravilán)
-Rozmístění těžké techniky
-Dopravní směry
-Přehlednost



- Sklady a skládky jsou umísťovány:

a) co nejblíže k stálým nebo dočasným komunikacím (nesmí však 
ohrozit ani omezit provoz na těchto komunikacích – například při 
odbočování, vyjíždění těžkých nákladních vozidel, mechanizmů
pohybujících se po skládce apod.)

b) co nejblíže k místu výroby (stavby) – z ohledem na bezpečnost 
práce na stavbě

c) v dosahu zdvihacího prostředku – nutno brát v úvahu i poloměry 
otáčení ramena jeřábu, maximální nosnost, možnosti transportu –
„nájezd“ vozidel apod.

d) tak, aby nenarušovaly dopravní toky – umístění skládky nesmí být 
překážkou – ani vizuální (přes sládkovaný materiál nevidíme 
semafory, ukazatele, protijedoucí vozidla při jednosměrném provozu 
apod.
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e) v místech, kde práce prováděné pod úrovní terénu byly již
dokončeny, nebo kde se tyto práce neprovádějí – zbytečné přesuny 
skládek prodražují stavbu

f) v místech, kde nejsou nutné terénní úpravy, nebo jsou potřebné
minimálně (případně umístění skládky předchází nutné terénní a 
stavební práce, po jejich dokončení zřídíme skládku)

g) v bezpečných vzdálenostech od železnic, silnic a budov z hlediska 
bezpečnostních předpisů (skladování výbušnin, velkého množství
pohonných  apod.)

h) tak, aby nenarušovaly stavební výrobu 

i) tak, aby nutné zábory ploch byly co nejmenší a na co nejkratší
dobu

j) v blízkosti příslušných dílen a zpracovatelských provozů na stavbě



ZZáásobovsobováánníí stavenistaveniššttěě medimediíí

Podklady pro nPodklady pro náávrh:vrh:

-- situace ZS s nsituace ZS s náávrhem rozmvrhem rozmííststěěnníí objektobjektůů, komunikac, komunikacíí, s , s 
ppřředbedběžěžnou rozvahou rozmnou rozvahou rozmííststěěnníí ddíílen, administrativnlen, administrativníích budov, ch budov, 
betonbetonáárky apod.rky apod.

-- ppřředbedběžěžnnáá rozvaha o odbrozvaha o odběěru (jeho velikosti) jakoru (jeho velikosti) jakožžto podkladu to podkladu 
k jednk jednáánníí s rozvodnými zs rozvodnými záávody o pvody o přřipojenipojeníí na sna sííťť

-- zvzváážžit moit možžnosti vyunosti využžititíí budoucbudoucíích definitivnch definitivníích zach zařříízenzeníí pro pro 
úúččely stavby ely stavby 

-- ururččeneníí popořřadadíí ddůůleležžitosti jednotlivých odbitosti jednotlivých odběěrných mrných mííst st –– hlavnhlavníí
odbodběěrný bod  (mrný bod  (měřěřeneníí), rozvody po stavb), rozvody po stavběě –– rozvody do objektrozvody do objektůů, , 
osvosvěětlentleníí stavenistaveniššttěě, odb, odběěry zry z mobilnmobilníích stojanch stojanůů

-- ururččeneníí uužžititéého napho napěěttíí konzultace skonzultace s rozvodnými zrozvodnými záávody (VN vody (VN --
22 22 kVkV, VN , VN -- 6,3 6,3 kVkV, NN , NN -- 380/220 V)380/220 V)



Postup pPostup přři vypracovi vypracováánníí projektu projektu 
elektrických rozvodelektrických rozvodůů na stavenina staveniššti :ti :

1. 1. UrUrččeneníí druhu spotdruhu spotřřebiebičůčů, jejich mno, jejich množžstvstvíí a pa přřííkonukonu::

a) provozna) provozníí -- elektromotory, svelektromotory, sváářřececíí agregagregááty, topidla aj.ty, topidla aj.
b) osvb) osvěětlentleníí -- vnvněějjšíší a vnita vnitřřnníí

2. 2. StanovenStanoveníí maximmaximáálnlníího zdho zdáánlivnlivéého pho přřííkonukonu::

S = (S = (PjmPjm x x ββ)/cos )/cos φφ = P/cos = P/cos φφ

kde :kde :
S S ……..... maxim..... maximáálnlníí sousouččasný zdasný zdáánlivý pnlivý přřííkon [kon [kVAkVA]]
P ........ maximP ........ maximáálnlníí sousouččasný asný ččinný pinný přřííkon [kon [kVAkVA]]
PjmPjm .... sou.... souččet jmenovitých pet jmenovitých přřííkonkonůů vvššech spotech spotřřebiebičůčů [[kVAkVA]]
ββ …….. .. …….pr.průůmměěrný sourný souččinitel ninitel náároroččnosti (elektromotory 0,6 anosti (elektromotory 0,6 ažž 0,750,75

venkovnvenkovníí osvosvěětlentleníí 1, vnit1, vnitřřnníí osvosvěětlentleníí 0,8)0,8)
cos cos φφ ... pr... průůmměěrný rný úúččininíík spotk spotřřebiebičůčů (0,5 (0,5 -- 0,7)0,7)



3. 3. StanovenStanoveníí velikosti transformvelikosti transformáátorutoru

-- ppřřenosnenosnéé transformtransformáátory stotory stožžáárovrovéé (50 (50 -- 250 250 kVAkVA))
-- ppřřevoznevoznéé transformtransformáátory (250 tory (250 kVAkVA a va vííce)ce)

Snaha o minimalizaci ztrSnaha o minimalizaci ztráát t -- umumííststěěnníí transformtransformáátoru do ttoru do těžěžiiššttěě odbodběěruru

5. 5. UrUrččeneníí vnitrostavenivnitrostavenišštntnííhoho rozvodu VN a NNrozvodu VN a NN

------ volnvolnéé vodivodiččee na stona stožžáárech (nrech (níízkzkéé nnááklady, nevhodnklady, nevhodnéé v dosahu jev dosahu jeřřáábbůů) ) ––
nejjednodunejjednoduššíšší řřeeššeneníí

------ zzáávvěěsný kabelsný kabel (vy(vyššíšší nnááklady, ochrana pklady, ochrana přřed dotykem)ed dotykem)
NevýhodyNevýhody

zranitelnzranitelnéé ppřři pi páádu stromu apod.du stromu apod.
zranitelnzranitelnéé ppřři provozu mechanismi provozu mechanismůů
lehce lehce popošškoditelnkoditelnéé vv ppřříípadpaděě napnapřř. teroristick. teroristickéého ho úútoku, toku, úúmyslnmyslnéého poho pošškozenkozeníí

VýhodyVýhody
pompoměěrnrněě jednoduchjednoducháá stavbastavba
obdobnobdobněě nnááslednslednéé odstranodstraněěnníí
bez nutnosti výkopbez nutnosti výkopůů
lehlehččeji zjistitelneji zjistitelnáá poruchaporucha
snadnsnadněějjšíší opravaoprava



------ podzemnpodzemníí kabelovkabelovéé vedenvedeníí (vy(vyššíšší nnááklady, nutnost vybklady, nutnost vybíírat trasu s ohledem rat trasu s ohledem 
na mona možžnnéé popošškozenkozeníí) ) 

NevýhodyNevýhody
nutnost výkopových pracnutnost výkopových pracíí
problprobléémy smy s ttíím spojenou administrativou (výbm spojenou administrativou (výběěr trasy)r trasy)
deldelšíší ččas na zprovoznas na zprovozněěnníí
nutnnutnáá mechanizacemechanizace
problematickproblematickéé hledhledáánníí zzáávadyvady
problermatickproblermatickáá oprava oprava –– opopěět výkopovt výkopovéé prpráácece
vyvyššíšší nnááklady pklady přři pi přříípadnpadnéém odstram odstraňňovováánníí vedenvedeníí (v(věěttššinou neninou neníí provprováádděěno, no, 
podzemnpodzemníí vedenvedeníí slousloužžíí i nadi nadáále po kolaudaci stavby)le po kolaudaci stavby)

Výhody Výhody 
nenneníí patrnpatrnéé vv krajinkrajiněě
menmenšíší momožžnost ponost pošškozenkozeníí
lze povalze považžovat za koneovat za koneččnnéé ulouložženeníí
nepnepřřekekáážžíí ppřři stavbi stavběě (ramena je(ramena jeřřáábu, aj.)bu, aj.)



ZZáásobovsobováánníí stavenistaveniššttěě vodouvodou
-- UUŽŽITKOVITKOVÁÁ (stavebn(stavebníí ččinnosti, stavebninnosti, stavebníí stroje, socistroje, sociáálnlníí zazařříízenzeníí, ...), ...)

-- PITNPITNÁÁ (umýv(umýváárny, kuchynrny, kuchyněě, ...), ...)

-- POPOŽŽÁÁRNRNÍÍ

Je nutnJe nutnéé ururččit:it:

vodnvodníí zdroj zdroj –– nejnejččastastěěji je prvnji je prvníím krokem zjim krokem zjiššttěěnníí momožžnosti napojennosti napojeníí na na 
mměěstský vodovod. Pokud tato mostský vodovod. Pokud tato možžnost nennost neníí, hled, hledááme nme nááhradnhradníí zdroje zdroje ––
podzemnpodzemníí nebo povrchovou vodu.nebo povrchovou vodu.

MoMožžnnéé je zje zřříízenzeníí kopankopanéé čči vrtani vrtanéé studny studny –– zde mzde můžůže být proble být probléém m 
zz vydatnostvydatnostíí zdroje. Vzdroje. V tom ptom přříípadpaděě zajistzajistííme nme náádrdržž do kterdo kteréé je napouje napouššttěěna na 
voda ze studnvoda ze studněě. (Do studn. (Do studněě nainstalujeme nainstalujeme ččerpadlo serpadlo s plovplováákovým stykakovým stykaččem.)em.)

DalDalšíší momožžnostnostíí je je ččerperpáánníí vody zvody z povrchovpovrchovéého vodnho vodníího zdroje (tok, nho zdroje (tok, náádrdržž) . ) . 
VV toku  je nutno vtoku  je nutno vžždy zachovat prdy zachovat průůtok, ptok, přředem dohodnutý ve smlouvedem dohodnutý ve smlouvěě o o 
odbodběěru sru s ppřřííslusluššným podnikem Povodným podnikem Povodíí. Obdobn. Obdobněě nenneníí momožžno pno přři odbi odběěru ru 
výraznvýrazněě snsníížžit hladinu vit hladinu v nnáádrdržži.i.



spotspotřřebu vody pro jednotlivebu vody pro jednotliváá pracovipracoviššttěě –– ppřřed uzaved uzavřřeneníím smluv o odbm smluv o odběěru je ru je 
nutno sponutno spoččíítat pottat potřřebu vody pro ZS i prebu vody pro ZS i prááce na stavbce na stavběě a pa přřidruidružžených provozech, ených provozech, 
vvččetnetněě ppřříípadnpadnéé popožžáárnrníí čči jini jinéé rezervy.rezervy.

UrUrččujeme zvlujeme zvlášášttěě ppřředpokledpokláádanou spotdanou spotřřebu pitnebu pitnéé vody a vody uvody a vody užžitkovitkovéé. . 

jakost poujakost použžíívaných vodvaných vod –– voda zvoda z vodovodnvodovodníí ssííttěě je ve vje ve věěttššininěě ppřříípadpadůů bez bez 
problprobléémmůů . . 

VýraznVýraznéé problprobléémy mohou nastat my mohou nastat -- a ve va ve věěttššininěě ppřříípadpadůů taktakéé nastnastáávajvajíí --vv ppřříípadpaděě
poupoužžíívváánníí povrchových vod. Ppovrchových vod. Přředevedevšíším voda m voda ččerpanerpanáá zz vodotevodoteččíí čči ni náádrdržžíí mmůžůže e 
vykazovat hygienickvykazovat hygienickéé zzáávady. Pro uvady. Pro užžitkovou vodu toto nemusitkovou vodu toto nemusíí být problbýt probléémem. mem. 
Mnohdy vMnohdy vššak potak potřřebujeme zajistit  vodu urebujeme zajistit  vodu urččititéé jakosti. Zde je mnohdy nutnjakosti. Zde je mnohdy nutnéé
ččiiššttěěnníí, dezinfekce. Pitn, dezinfekce. Pitnáá voda je vvoda je v ttěěchto pchto přříípadech dovpadech dováážžena cisternou.ena cisternou.

provizornprovizorníí rozvody, pokud jsou nutnrozvody, pokud jsou nutnéé –– zzáákladem je hlavnkladem je hlavníí nnáápojnýpojný bod, zde je bod, zde je 
hlavnhlavníí uzuzáávvěěr a mr a měřěřeneníí spotspotřřeby. eby. 
NNááslednsledněě je tje třřeba navrhnout rozvody vody dle poteba navrhnout rozvody vody dle potřřeby po ZS, peby po ZS, přříípadnpadněě i vi v prostoru prostoru 
stavby a ostatnstavby a ostatníích provozech (betonch provozech (betonáárka, aj.)rka, aj.)








