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JURIJ ROMANYUK 2016/2017

LETNÍ KINO V LITOMĚŘICÍCH

SUMMER CINEMA IN LITOMERICE

DOC. AKAD. ARCH. VLADIMÍR SOUKENKA

ČESKÝ

15115

LETNÍ KINO, BIOGRAF, CINEMA

Tématem této práce je navrh letního kina v Litoměřicích. Stavební pozemek se nachází přímo
na Střeleckém ostrově, nedaleko centra města a řeky Labe. Stavba je situavaná ve východní
části ostrova v parku. Na ostrov je zákaz vzejdu automobilu a proto se očekáva pouze peší 
doprava návštěvníků. Stávající budova a zastřešení je v nevyhovujicím stavu. Nedaleko 
hranic pozemku je hospoda a prostor kina je také častou využívan pro konání koncertu. 
Hranice pozemku je ohraničené plotem z pletiva. Okolí je zanedbané.
Cílem návrhu je kvalitně nahradit stávajicí objekt (včetně jeho zastřešení), pCílem návrhu je kvalitně nahradit stávajicí objekt (včetně jeho zastřešení), propojit provoz
letního kina s barem, hudební a divadelní scénou, oddělit pozemek kina a zlepšit okolí stavby.

The theme of this work is to design a summer cinema in Litomerice. Building land is located
directly on an island near the city center and the river Labe. The building is in east part of 
the island in the park. The island is no entry for cars.  The existing building, and the roof is in
an unsatisfactory condition. Near land borders is a pub and a cinema room is also often used 
for the concert. Boundary of the property is bordered by a fence made of mesh. The 
neighborhood is neglected. The objective of the proposal is well replace the existing facility
(including the (including the roof) interface cinema with a bar, music and theater scene, separate plot 
cinemas and improve the surrounding buildings.



ARCHITEKTONICKÁ STUDIE





1. NP



2. NP







BAKALÁŘSKÁ PRÁCE



 

 

Fakulta Architektury ČVUT 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

DOKLADOVÁ ČÁST 

 

název stavby:    Letní kino v Litoměřicích 

místo stavby:    Střelecký Ostrov, Litoměřice 

 

 

 

 

 

vypracoval:    Jurij Romanyuk 

datum:     2.1.2017 
 

 

 

 

 

 









TEXTOVÁ ČÁST





 

 

 

 

Fakulta Architektury ČVUT 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

název stavby:    Letní kino v Litoměřicích 

místo stavby:    Střelecký Ostrov, Litoměřice 

vedoucí ateliéru:    doc. akad. arch. Vladimír Soukenka 

 

 

 

 

vypracoval:    Jurij Romanyuk 

datum:     2.1.2017 

 

 

 

 



Identifikační údaje stavby 

Objekt je kulturní budovou situovanou v Litoměřicích, na Střeleckém Ostrově, mezi ulicí 
Střelecký Ostrov a Velká Mlýnská. Stavba je složena ze dvou nadzemních podlaží. 

Účel projektu:  Bakalářská práce 

Stupeň:  Dokumentace ke stavebnímu povolení 

Vypracoval:  Jurij Romanyuk 

Vedoucí práce: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka 

Konzultant:  Ing. Vladimír Jirka 

   Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 

Ing Marta Bláhová 

Ing. Jan Žemlička 

Ing. Vítězslav Vacek, CSc. 

 Základní charakteristika stavby a její užití 

Hmotové řešení stavby vychází především z funkcí objektu a interakcí s okolím. Při návrhu 
byla snaha respektovat okolní přírodu. Vzhledem k místu návrhu byl zvolen na fasádu budovy 
přírodní materiál – dřevo. Tento materiál lehce napomáhá budově nevyčnívat v zdejším parku 
a naopak propojuje budovu s územím. Stavba je převážně určená jako kulturní a společenský 
prostor. Budova je rozdělená na dvě: zastřešené letní kino a celoroční bar. Tyto dvě části mají 
různou výškovou hladinu.  

 Kapacity stavby: 

řešené území:   686 600 m2 

zastavěná plocha:  2 242 m2 

celková podlažní plocha: 3363 m2 

užitná plocha   2092 m2 

obestavěný prostor  12 552 m3 

Údaje o území: 

Pozemek o rozloze 686 600m2 se nachází na ve východní části Střeleckého Ostrova, nedaleko 
řeky Labe. Má tvar nepravidelného lichoběžníku. Území stavby se nachází v Litoměřicích 
v nadmořské výšce 203 m n.m.B.p.v. Stavební pozemek je ohraničen ulicemi Střelecký 
Ostrov a Velká Mlýnská. Pro návštěvníky je budova přístupna pouze pěšky nebo na kole. 

Údaje o průzkumu 

Viz. kapitola G, část realizace stavby. 

Údaje o napojováních bodech technických síti 

Objekt je napojen na inženýrské sítě ze strany ulice Velká Mlýnska, která vede nedaleko 
podél pozemku, prostřednictvím vodovodního, kanalizačního a elektrického vedení. 
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Účel objektu 

Navržený objekt je kulturní budovou o dvou nadzemních podlažích. Budova je rozdělená do dvou 
částí s různou výškovou hladinou, na zastřešené letní kino a na celoroční bar. 

Dopravní řešení 

Stavba bude napojená na ulici Střelecký Ostrov. Na celé území je zákaz vjezdu motorových vozidel. 
Proto se nebude řešit parkování pro návštěvníky. Příjezdová plocha bude zpevněná pro příjezd 
hasičského automobilu nebo pro zásobovaní. Pěší přístup je řešen přes ulici Velká Mlýnská a také přes 
ulici Střelecký ostrov. 

Zásady urbanistického, architektonického a dispozičního řešení 

Hmotu objektu tvoří dva různě veliké celky. Objekt je v prvním nadzemním podlaží řešen jako bar a 
zázemí pro bar a kino. Druhé nadzemní podlaží je řešeno jako hlediště s promítací technikou, 
promítacím plátnem a podiem. Budova výškou respektuje své okolí a nijak nevyčnívá nad korunami 
stromu. Objekt je umístěn přímo na ose ulice Střelecký Ostrov, která pomocí přímky dělí východní 
část ostrova uhlopříčně.  

Užívání objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace 

Vnější hmota respektuje uliční čáru a své okolí a nenarušuje tak intuitivní vodící linie pro osoby se 
sníženou schopností orientace. Vstup do budovy je jasně a vhodně označen. Vstupní části nebrání 
žádné vysoké terénní rozdíly. Vnitřní prostory umožnují přirozený pohyb osob v objektu. Celý objekt 
je navržený jako bezbariérový, letní kino je přizpůsobené k pohybu lidí s omezenou pohyblivostí. 
Budova není navržená jako obytná, nebyl tedy zde důvod posuzování oslunění prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konstrukční a technické řešení stavby 

Způsob založení objektu 

Objekt je založen na železobetonové základové desce tloušťky 500 mm. Pod deskou se nachází 
betonová mazanina 50 mm, hydroizolace z asfaltových pásu a podkladní beton 100 mm. Stavební 
jáma je zajištěná svahováním. 

Nosné konstrukce 

Konstrukční systém je halový – obvodová železobetonová stěna s dřevěnými lepenými trámci. 
Nosným prvkem jsou obvodové stěny a vnitřní nosné stěny. Tloušťka obvodové stěny je 350 mm. 
Vnitřní nosné stěny jsou tloušťky až 550 mm a dělicí stěn jsou tloučky 200 mm. 

Vertikální komunikace 

Jsou tvořené především rampou hlediště. Tato konstrukce hlediště se nachází v části letního kina. 
Železobetonová monolitická konstrukce hlediště je částečně podepřená nosnými stěnami a částečně je 
vetknutá do vnitřní nosné stěny a také do obvodových stěn po straně hlediště. 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť je navržen jako izolovaná železobetonová stěna s vnějším dřevěným obkladem. 
Na železobetonovou stěnu je umístěná parozábrana, dále bednění z překližek s vláknitou tepelnou 
izolací a další vrstvou bednění z překližky s vodotěsnou folií. Za vzduchovou mezerou se nachází 
dřevěný sloupek a dřevěné desky jako obklad.  

Střešní plášť 

Je navržen jako těsnící membrána z PVC s polyester. textilní mezivrstvou. Na nosný lepený nosník se 
nejprve položí dřevěné latě, dále následuje polythenová folie, zakrytá izolační plstí tl. 240 mm, která 
se nachází mezi trámky rozměry 80/260. Na trámcem je dále OBS deska s parotěsnou folií. Navrchu je 
těsnicí membrána z PVC s polyester. textilní mezivrstvou. 

Dělicí konstrukce 

Dělicí konstrukce jsou z monolitického železobetonu. 

Podhledové konstrukce  

V objektu jsou řešené pouze tři druhy podhledů a to dřevěné lepené latě, sádrokartonový podhled a 
také akustické vlna kotvená na hliníkovém ráme jako akustické řešení kinosálu. 

Skladby podlah 

Veškeré podlahy jsou navržené jako ekonomický přijatelné pro tento typ stavby. Jsou tu tři typy 
podlah: železobetonová, dlažba a koberec. 

Povrchové úpravy dělicích konstrukcí 
V hygienických zázemích je povrch opatřen omyvatelným keramickým obkladem do výšky 2m. Dále 
je štukovaná omítka, malba nebo nátěr. 

Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí 

Tepelná izolace stavby 

Obvodový plášť je izolován deskami z minerálních vláken. Střešní pláště jsou izolované tepelnou 
izolací z plstě. 
 

Hydroizolační systém spodní vody 

Budova je izolována proti zemní vlhkosti pomocí modifik. Asfaltovými pásy které jsou chráněny 
betonovou mazaninou. 

 

Vliv stavby a jejího užívání na životní prostředí 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
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A. VÝKRESY NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ ZALOŽENÍ 
 

a. Výkres půdorysu střechy (lepený lamelový obloukový nosník, příčný a podélný řezy) 
1:100 – PŮDORYS SÁLU 1.NP D.01 

b. Výkres detailu uchycení střešních nosníků k podpoře 1:10 – DETAIL 1 D.02 
– DETAIL 2 D.03 

c. Výkres uchycení táhla v podpoře 1:10     – DETAIL 3 D.04 
 

 

B.  TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÉ ČÁSTI 

 

a. 1. Základní popis budovy 
 

Navrženým objekt je zastřešené sezonní letní kino s celoročním provozem baru. 
Objekt je rozdělen na dvě části. Letní kino se zastřešením jeviště se skladem, hlediště 
s hygienickým zařízením a vstupní část se zázemím pro kino. Bar s hygienickým zařízením, 
technickým zázemím pro provoz baru a technickým zázemím pro provoz letního kina. Budova 
je navržena jako jednopodlažní objekt s rozdílnou výškou stropu v části s barem a v části 
letního kina. Konstrukce je navržená jako železobetonový halový konstrukční systém 
s dřevěnou nosníkovou soustavou.  

 
2. Svislé nosné konstrukce 
 

Svislá nosná konstrukce je řešená jako železobetonový halový systém tvořený 
obvodovou stěnou a vnitřními nosnými stěnami. Konstrukce jsou prováděny z monolitického 
železobetonu C 25/30, použitá ocel je třídy B500A. Obvodová stěna je tloušťky 350 mm. 
Vnitřní nosné stěny přenášející zatížení střešní konstrukce pomocí dřevěných nosníku musí 
být vzhledem k výšce těchto stěn a požadovanému štíhlostního tloušťky 550 mm (viz. statický 
výpočet podpory v části C.2).  

 
3. Vodorovné nosné konstrukce 
 

Vodorovné střešní nosné konstrukce jsou tvořené dřevěnou nosníkovou sestavou 
pomocí lepeného lamelového dřeva. Jednotlivé dřevěné nosníky jsou obloukového tvaru, šířky 
200 mm, výšky 800 mm a délky 32 m (viz. statický výpočet nosníků v části C.1) 

 
4. Schodiště 
 

V objektu se nachází schodiště v části s hledištěm. Schodišťová ramena jsou součástí 
železobetonové monolitické konstrukce hlediště. Uložení ramen a celé konstrukce hlediště je 
částečně uloženo do kapsy v monolitické obvodové stěně a také do vnitřní nosné stěny. 
Zbývající část konstrukce je podepřena vnitřními nosnými stěnami pod konstrukcí hlediště. 

 
5. Materiály 
 

Nadzemní konstrukce jsou provedené z betonu třídy C25/30.  
Výztuž betonu je ocelová, třídy B500A.  
Střešní nosné konstrukce jsou provedené z lepeného lamelového dřeva třídy GL28.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.  TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÉ ČÁSTI 

 

b. Popis vstupních podmínek 
 
1. Základové poměry 

 
Data poskytnutá českou geologickou službou. Vrt proveden na cíleném území. 

 
2. Sněhová oblast 
 

Na daném území je sněhová oblast I = 0,70 kN/m2. 
 
3. Větrová oblast 
 

Na daném území je větrová oblast II = 25 m/s. 

Nadzemní konstrukce jsou provedené z betonu třídy C25/30.  
Výztuž betonu je ocelová, třídy B500A.  
Střešní nosné konstrukce jsou provedené z lepeného lamelového dřeva třídy GL28.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.  TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÉ ČÁSTI 

 

b. Popis vstupních podmínek 
 
1. Základové poměry 

 
Data poskytnutá českou geologickou službou. Vrt proveden na cíleném území. 

 
2. Sněhová oblast 
 

Na daném území je sněhová oblast I = 0,70 kN/m2. 
 
3. Větrová oblast 
 

Na daném území je větrová oblast II = 25 m/s. 



 
4. Užitná zatížení 
 

Vlastní tíha lepeného lamelového trámu + konstrukce střechy ... 181,986 kN/m2 
Zatížení sněhem               ...   69,829 kN/m2 
Zatížení větrem               ...   68,352 kN/m2 
 

5. Použité normy a předpisy 
 

1)ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
2)ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
3)ČSN EN 1995-1-1:2009-05/NA: 2007-09 Eurokód 5: Navrhování dřevěných 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby (EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008) 
4) ČSN EN 1995-1-2:2010-09/NA:2007-09 Eurokód 5: Navrhování dřevěných 
konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla -Navrhování konstrukcí na účinky požáru (EN 
1995-1-2:2004+AC:2009) 
5) ČSN EN 1990:2011-02/NA:2004-06 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (EN 
1990:2002+A1:2005+AC:2010) 
6) ČSN EN 1991-1-1:2010-02/NA:2004-06 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (EN 
1991-1-1:2002+AC:2009) 
7) ČSN EN 1991-1-3:2010-02/NA:2008-07 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: 
Obecná zatížení – Zatížení sněhem (EN 1991-1-3:2003+AC:2009) 
8) ČSN EN 1991-1-4:2010-10/NA:2008-05 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: 
Obecná zatížení – Zatížení větrem (EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010) 
9) ČSN EN 14080:2013-08 Dřevěné konstrukce - lepené lamelové dřevo a lepené 
masivní dřevo – požadavky 
10) ČSN EN 338:2010-05 Konstrukční dřevo - třídy pevnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

  





C. 1 STATICKÝ VÝPOČET - LEPENÉHO LAMELOVÉHO NOSNÍKU 
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E – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

A. VÝKRESY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

a. Půdorys 1.NP – část: bar   1:100 
b. Půdorys 2.np – část: hlediště   1:100 
c. Situace požární bezpečnosti   1:250  

B. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST ZPRÁVA 

a. Požárně-technické řešení objektu 
b. Požární zatížení objektu 
c. Únikové cesty 
d. Odstupové vzdálenosti 
e. Hasicí zařízení a zásahové cesty 

a. Požárně-technické řešení objektu 

Požární výška objektu je 12 m. Konstrukční systém objektu je kombinovaný systém, 
železobetonový (obvodové a nosné stěny) a dřevěná střešní konstrukce.  Celý objekt 
je obsluhován dvěma CHÚC typu B, s nezávislým přetlakovým větráním v případě požáru. Minimální 
šířky únikových schodišť jsou 2000 mm. Úniky z budovy jsou řešeny do ulice Střelecký ostrov. Ve 
všech vnitřních prostorách je instalováno sprinklerové SHZ. Nádrž na vodu pro toto zařízení je 
navržena v 1 NP o velikosti 18 m2. Dále jsou v objektu umístěny přenosné hasicí přístroje, v 
nadzemních podlažích práškové (viz dále). 

Výpočty a požárně technické řešení objektu je posuzováno podle ČSN 73 0802 [1]. Výpočty jsou 
řešené pomocí vzorců z publikace: Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou výuku, autor 
Marek Pokorný, 1981 (včetně vše uvedených norem v publikaci) 

b. Požární zatížení objektu 

Objekt je rozdělen na 6 požárně samostatných úseků. Výsledné hodnoty se nacházejí v tabulce, 
podrobný výpočet je přiložen v příloze (část C.) 

c. Únikové cesty 

Nechráněné únikové cesty (NÚC) z prostorů s rizikem požáru jsou posuzovány ve výpočtu 
požárního zatížení a jsou shledány jako vyhovující délkou i počtem únikových pruhů.  
 

d. Odstupové vzdálenosti 
 

Všechny vnitřní prostory mají instalováno sprinklerové SHZ a nebo tento systém v místnostech 
není požadován. Tím žádné požárně otevřené plochy a odstupové vzdálenosti není nutné řešit. 
 

e. Hasicí zařízení a zásahové cesty 
 

Zásahové cesty v nadzemních podlažích nejsou uvažovány. Vnější odběrná místa požární vody 
jsou dostupné v ulici Sokolovká – řeka Labe (viz Situační výkres – Příloha 2) 
 

Vnitřní odběrná místa jsou navržená a je instalováno samočinné sprinklerové SHZ, s nejvyšší 
dobou uvedení do provozu < 2 minut. 
Nástupní plocha pro hasičský zásah nemusí být uvažována, z důvodu instalace sprinklerového SHZ, 
ale je navržena z ulice Střelecký ostrov (viz Situační výkres – příloha 2) 
 
 

C. VÝPOČTY 

 

a. Únikové cesty: hlediště 
b. Počet únikových pruhů 
c. Doba úniku - hlediště 
d. Únikové cesty: bar 
e. Doba úniku – bar 
f. Výpočet požárního rizika, SPB, Požární odolnost 
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G – ČÁST REALIZACE STAVEB 
 

 
A. VÝKRESOVÁ ČÁST 

a. Situace staveniště – G.01 – 1:500  
 

B. TEXTOVÁ ČÁST 
 
a. Základní údaje o stavbě 
b. Popis základní charakteristiky staveniště 
c. Návrh postupu výstavby  
d. Návrh zajištění stavební jámy 
e. Technologické etapy 
f. Ochrana životního prostředí 

 
 

 

 

a. Základní údaje o stavbě 

Jedná se o letní kino v Litoměřicích. Parcela se nachází na adrese Střelecký ostrov 488, Předměstí, 
Litoměřice. 

b.. Popis základní charakteristiky staveniště 

Parcela se nachází nedaleko říčního toku Labe, jedná se o přestavbu stávajícího letního kina. Stavba 
nebude mít žádný vliv na okolní stavby, protože se nachází v dostatečné vzdálenosti (cca. 100 m) od 
nejbližší staveb na sousedních parcelách. Rozloha pozemku je 4310 m2. Zastavěná plocha pozemku je 
2280 m2. Plocha staveniště je téměř rovinná. Na parcele je nutno odstranit náletovou zeleň. Příjezd a 
výjezd a celkový přístup na parcelu je zajištěn bez omezení přes ulici Velká Mlýnská ze západní 
strany a také přes ulici Vodní cvičiště z východní strany parcely. 
 
c.. Návrh postupu výstavby 

 
Terén na staveništi je zarovnaný, nachází se na něm porost travin a náletové zeleně do výšky 1m, 
která bude odstraněna. 
 
1. Příprava území 
Vytyčení obrysu stavby a umístění inženýrských sítí. Zajištění těchto bodů. 

2. Zemní práce 
Odebrání a odvoz ornice, odstranění náletové zeleně. Provedení zajištění stavební jámy raženou 
převrtávanou pilotovou stěnou (pilota průměru 300 mm). Výkop stavební jámy. Zajištění 
odvodnění stavební jámy od zbytkové a dešťové vody (viz. Dále). 

3. Základové konstrukce 
Vytyčení základové desky a jejich tvarových změn. Základová deska je železobetonová, 0,8m 
tlustá. Betonáž podkladního betonu v tloušťce 200mm, položení hydroizolačního souvrství 
(geotextilie, PVC pás, geotextilie, plexisklo), vyvázání výztuže, betonáž desky, zhutnění betonu. 

 

4. Hrubá spodní stavba 
Obvodová stěna – Zarovnání pilotové stěny betonovou mazaninou, položení hydroizolace, 
vyvázání výztuže, instalace jednostranného bednění a jeho zajištění, čerpadlová betonáž obvodové 
ŽB stěny se zhutňováním betonu ponorným vibrátorem. 

Vnitřní sloupy – vyvázání výztuže sloupu, obednění, čerpadlová betonáž se zhutňováním betonu 
ponorným vibrátorem. 

Ztužující stěny-instalace jedné strany bednění, vyvázání výztuže, instalace druhé strany bednění, 
čerpadlová betonáž se zhutňováním ponorným vibrátorem. 

Vodorovné konstrukce, stropní deska-obednění, vyvázání výztuže, čerpadlová betonáž se 
zhutňováním příložným vibrátorem. 

5. Hrubá vrchní stavba 
Po dokončení TE spodní stavby 

Obvodová stěna – zarovnání pilotové stěny betonovou mazaninou, položení hydroizolace, 
vyvázání výztuže, instalace jednostranného bednění a jeho zajištění, čerpadlová betonáž obvodové 
ŽB stěny se zhutňováním betonu ponorným vibrátorem. Vnitřní sloupy-vyvázání výztuže sloupu, 
obednění, čerpadlová betonáž se zhutňováním betonu ponorným vibrátorem.  

Vodorovné konstrukce, stropní deska – obednění, vyvázání výztuže, čerpadlová betonáž se 
zhutňováním příložným vibrátorem 

6. Střešní konstrukce 
Osazení lepených dřevěných vazníků, ukotvení táhla a zajištění statické stability uložení trámce na 
nosnou stěnu. Příprava nosné hliníkové konstrukce pro podhled sálu. Osazení PVC střešní 
membrány, včetně zateplení a dřevěného záklupů. 

7. Obvodový plášť 
Montáž oken a klempířských prvků 

Vynesení nosných kotev lícového zdiva, lepení a kotvení tepelné izolace (tl. 200 mm, minerální 
vlákno), provedení dřevěného obkladu, osazení klempířských prvků. 

8. Hrubá vnitřní stavba 
Provedení zděných příček s ocelovými zárubněmi dveří, dále provedení rozvodů TZB a omítnutí 
příček a realizace podlah bez povrchových úprav. 

9. Dokončování práce 
Kompletace instalací a dokončení podlah. Osazení dveří. Instalací sanitárního zařízení. Realizace 
podhledů. 

10. Čisté terénní úpravy 
Úprava povrchů a terénu. Zpevnění daných ploch, vydláždění. 

 

d. Návrh zajištění stavební jámy 

Stavební jáma bude zajištěna záporovým pažením, které bude před definitivním železobetonovou 
konstrukcí předsazeno 1,5 m (vychází z hloubky stavební jámy). U kce. směrem do vnitrobloku bude 
jáma svahována. Záporové pažení bude kotveno dočasnými lanovými kotvami ve dvou úrovních 
v hloubce 1m na pozemku stavebního objektu.  



f. Ochrana životního prostředí 

Ochrana půdy, podzemních vod a kanalizaci 

Po používání strojů se musí zajistit vyhovující čistící zařízení pro výplachové a oplachové vody 
z betonárek. Následně je voda vypouštěna přes lapač tuku a olejů a skrz usazovací nádrž do 
kanalizace. Pro zásobování strojů pohonnými hmotami bude zajištěna plocha pro přečerpávání 
z cisteren. 

Nakládání s odpady 

Odpadní beton bude odvezený zpět do betonárny. Odpad se bude ukládat dle jednotlivých druhu a 
kategorii na příslušných označených místech do zajištěných kontejnerů. 

Ochrana před hlukem 

Zajištění prostoru ohrazením, které sníží hlukovou zátěž (popřípadě použití 2 m vysoké protihlukové 
zástěny), snížení prašnosti se uskutečňuje kropením a dodržují se veškeré pracovní postupy. 

Ochrana ovzduší 

Motory mobilní techniky, které se používají k jízdě a popojíždění na stavbě budou udrženy 
v optimálních pracovních režimech. Nezvyšování zbytečně otáček, aby nedocházelo ke špatnému 
spalování paliva a k vytváření škodlivin.  

f. Rizika a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost bude zajištěná na základě dodržování zákona č. 309/2006 Sb. S nařízením vlády č. 
362/2015 Sb. A č. 591/2006 Sb. 

Všichni pracovníci mají povinnost používat přidělenou ochrannou přilbu, pracovní oděv a ochranné 
pomůcky dle provádění činnosti. Zhotoven stanoví požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 
Pracovníci budou řádně proškolení. 

Staveniště musí být zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob. Staveniště bude souvislé oploceno 
do výšky 2 m ve vzdálenosti 1,5 m od stavební jámy. Okraje výkopu nebude zatěžován ve vzdálenosti 
0,5 m a budou zajištěné tak, aby nemohlo dojít k pádu osob, materiálu nebo sesunu zemin. Pro osoby 
pracující na staveništi bude zajištěn bezpečný sestup a výstup do stavební jámy pomocí schodů a 
šikmých ramp. 
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