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Seznam použitých symbolů 

mm – milimetr 

Sb. - sbírky 

ČSN – česká technická norma 

EN – evropská norma 

ISO – mezinárodní organizace pro normalizaci 

NA – nákladní automobil 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO – požární ochrana 

OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 

NN – nízké napětí 

ks – kus 

ml – mililitr 

PD – projektová dokumentace 
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6 Technologické postupy 

6.1 Vrtané piloty 

6.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:    Novostavba pavilonu A oblastní nemocnice Jičín 

Místo stavby:   Bolzanova 511, Valdické Předměstí, 506/1 Jičín 

Katastrální území:   Jičín, č.659541 

Pozemky:    309/2, st.1204 

Charakter stavby:   Novostavba pavilonu oblastní nemocnice 

Účel stavby:    Projektová dokumentace popisuje výstavbu 

několika staveb ve stávajícím areálu Oblastní nemocnice Jičín. Zejména se jedná o 

novou výstavbu pavilonu A a sní spojenou demolici stávajících nevyhovujících staveb, 

dále o stavbu spojovacího krčku mezi novým pavilonem A a stávající výstavbou a 

konečně o stavbu instalačního kanálu. Jako poslední část projektu je přesun sochy 

v rámci areálu nemocnice. 

  Pavilon A vznikne na místě, kde se v současné době nachází budova interny 

určená k demolici. Návrh nového pavilonu má nepravidelný půdorys o šesti podlažích, 

pět nadzemních a jedno podzemní. Objekt je velmi členitý, a to jak v půdorysu, tak 

také výškově. Ve druhém nadzemním podlaží je k objektu připojen spojovací krček, 

který bude spojovat novostavbu se stávajícími objekty nemocnice. 

V suterénu pavilonu se nachází sklady, strojovna, šatny a dále zobrazovací metody 

magnetické rezonance. V prvním nadzemním podlaží se nachází oddělení, která jsou 

náročná pro pohyb pacientů. Druhé nadzemní podlaží je navrženo pouze pro 

laboratoře. Třetí nadzemní podlaží bude sloužit převážně jako skladovací podlaží, ale 

bude zde i oddělení hemodialýzy. Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází 

onkologický stacionář s pracovnami zdravotníků. V posledním podlaží se nachází 

pouze strojovna, toto podlaží nebude přístupné veřejnosti. 
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6.1.2 Informace o provádění 

První technologický postup, popisuje provádění vrtaných pilot. Objekt pavilonu je 

založen kombinací hlubinných a plošných základů. Tento systém je propojen tak, že 

jsou provedeny piloty, na kterých je vybetonována základová deska.  

Bude se jednat o vrtané železobetonové piloty o průměru 620 a 900 mm. Pilot o 

průměru 900 mm bude pod objektem zhotoveno 13 o celkové délce 140 metrů. Pilot o 

průměru 620 mm bude provedeno 65 o celkové délce 440,5 metrů. 

6.1.3 Dokumentace pro provádění 

Práce budou prováděny a konstrukce bude realizována podle příslušných právních 

předpisů a norem. 

6.1.3.1 Související právní předpisy 

- Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce [1] 

- Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon [1] 

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

zdraví při práci [1] 

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

práci [1] 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

[1] 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [1] 

6.1.3.2 Související normy a předpisy 

- ČSN EN 206+A2 - Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [2] 

- ČSN EN 1504-9 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 

konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 

9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů [2] 

- ČSN EN 1536+A1 – Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané 

piloty [2] 

- ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí [2] 

http://www.technicke-normy-csn.cz/732403-csn-en-206-a2_4_512427.html
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- ČSN EN ISO 13500 - Naftový a plynárenský průmysl – Materiály k vrtným 

výplachům – Specifikace a zkoušky [2] 

- ČSN EN ISO 22477-1 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení 

geotechnických konstrukcí – Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací 

zkouška v tlaku [2] 

- ČSN EN ISO 22477-4 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení 

geotechnických konstrukcí – Část 4: Zkoušení pilot: zkoušení dynamickým 

zatížením [2] 

6.1.4 Vstupní materiály a výrobky 

6.1.4.1 Výpis materiálů 

- Betonová směs C25/30 XC2 

- Výztuž pilot B500B – armokoš 

- Ocelové pažnice 

Tabulka 1- Množství potřebného materiálu 

Vybraný 
materiál 

Potřebné celkové 
množství  

Spotřeba materiálu 
Množství materiálu vzatý na 

dopravu 

Betonová 
směs 

222,054 m3 
v průměru 1 pilota: 
⌀620 mm - 2,05m3             
⌀900 mm - 6,85m3 

222,054/9 = 24,67, tj. 25 
autodomíchávačů betonu 

Armokoš 8,18 t 

v průměru 1 pilota: 
⌀620 mm - 95,5kg             

⌀900 mm - 
151,73kg 

armokoše na nákladní automobil 
počet na 1 auto ⌀620 - 12x -- 65/12 

= 6xNA                                                         
⌀900 mm – 7x ---13/7= 2xNA                         

CELKEM 8xNA 

Pažnice 580,5 m 
rozebíratelné 

pažnice – 
1kus/2metry 

580,5/2 = 291 ks                                          
na 1 N.A. 60ks - ⌀620 mm == 

221/60 = 4xNA                                                        
na 1 N.A. 45ks-⌀900 

mm==70/45=2xNA               CELKEM 
6xNA 
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6.1.4.2 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Hlavním materiálem pro realizaci vrtaných pilot je betonová směs. Betonová směs 

bude na stavbu dopravována z nejbližší betonárky prostřednictvím autodomíchávače, 

který bude přepravovat betonovou směs rovnou do vyvrtané a vyarmované piloty.  

Další materiály potřebné pro realizaci, budou na stavbu dopravovány pomocí 

nákladních automobilů. Po vykládce, která bude probíhat pomocí autojeřábu, budou 

armokoše a pažnice skladovány na předem připravených skládkách viz. výkres číslo 1 

– zařízení staveniště. Armokoše musí být skladované na zpevněné a odvodněné ploše, 

aby nemohlo dojít ke znečištění a degradaci výztuže. Manipulace ze skládky na místo 

určení bude probíhat pomocí autojeřábu.  

6.1.5 Pracovní podmínky 

6.1.5.1 Připravenost staveniště 

Jelikož se jedná o proces, který téměř započíná celou stavbu, nebudou na stavbě 

téměř žádné konstrukce, které by měly být připravené.  Před zahájením procesu musí 

být staveniště oploceno předem určeným vyhovujícím oplocením. Dále by mělo být 

připraveno buňkoviště s funkčním hygienickým zařízením a měly by být hotovy 

všechny staveništní rozvody, na předem určených a vyznačených trasách.  

Staveniště by mělo být též připraveno na příjezd těžkých nákladních automobilů, a 

to zejména provedenou komunikací z betonových panelů.  

Z hlediska výstavby nového pavilonu je nutné, aby byla v předstihu provedena 

demolice stávajícího objektu interny, aby jáma po demolici byla řádně vyčištěna a 

připravena k nové výstavbě v rozsahu udávaném projektovou dokumentací. Do jámy 

musí být proveden vjezd, aby se k místu provádění pilot mohla dostat těžká technika. 

Na pracovišti musí být připravena všechna mechanizace, která bude na realizaci 

daného procesu potřebná. 

Před začátkem prací musí být prostor staveniště připraven tak, jak udává projektová 

dokumentace. Pokud se na stavbě nacházejí nějaké nedostatky musí být neprodleně 

ohlášeny a následně odstraněny. Všichni pracovníci, musí být poučeni o provádění a 

dodržení bezpečnosti daného procesu. Při provádění dané činnosti musí být 

dodržovány všechny bezpečnostní opatření a pracovníci mají povinnost nosit osobní 

ochranné prostředky. 
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6.1.6 Struktura pracovní čety 

Piloty bude provádět jedna četa, která se bude skládat z osmi lidí. Prováděnou 

činnost bude řídit vedoucí čety, který bude komunikovat s technickým dozorem. Ten 

bude s vedoucím čety komunikovat o problémech, které při provádění pilot vzniknou.  

Pracovníci, kteří budou na procesu participovat jsou:  

- Vedoucí čety  

• Jeho hlavním úkolem je komunikovat s technickým dozorem o 

problémech vzniklých na pracovišti, též má zodpovědnost za 

bezpečnost práce. Co se týká procesu, tak má za úkol organizovat práci 

a přidělovat práci jednotlivým členům čety. Také ve výsledku 

zodpovídá za kvalitu provedení daného procesu. 

- Jeřábník  

• Jeho úkolem je ovládání autojeřábu a jeho prací bude zejména přesun 

těžkých břemen po staveništi, zejména přesun armokoše a pažnic. 

- Vazač 

• Má za úkol komunikovat s jeřábníkem, je zodpovědný za bezpečné 

umístění a uvázání břemen do správné polohy a na správné místo.  

- Vrtmistr 

• Zodpovídá za správné provedení vrtu, a za bezpečné užívání vrtné 

soupravy, pravidelně kontroluje její technický stav. 

- Betonář 

• Je zodpovědný za dopravu betonové směsi a za její umístění do 

vyvrtané piloty. 

- Pomocník vazače  

• Má za úkol uvázání břemene, které poté zkontroluje vazač 

- Řidič nakladače  

• Má za úkol nakládku vývrtku z pilot. 

- Řidič nákladního automobilu  

• Má za úkol odvoz vývrtku na předem určenou deponii. 

-  Pomocník 

• Jeho úkolem bude zajištění bezproblémového průběhu spojování 

pažnic. Též budou mít za úkol zajištění armokoše v připravené pilotě a 

bude nápomocen při betonáži. 
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Někteří členové čety musí splňovat zákonné požadavky na provádění dané pracovní 

pozice. Mezi tyto osoby patří vedoucí čety, jeřábník, vazač, vrtmistr a betonář. Dále 

také řidiči musí mít řidičské oprávnění na danou kategorii, do které nákladní automobil 

spadá. 

Vedoucí čety musí mít vystudovanou alespoň střední školu a k tomu délku praxe, 

která v tomto případě činí 3 roky. Jeřábník, vrtmistr a betonář musí mít osvědčení o 

tom, že mohou danou činnost vykonávat. Vazač musí mít úspěšně složené zkoušky, 

aby mohl provádět vazačské práce na stavbě. V případě pomocníka, není zapotřebí 

jakékoliv vzdělání ani provedení odborných zkoušek, ale je zapotřebí aby tento 

pracovník měl s danou činností zkušenost. 

Všichni pracovníci, kteří se na provádění procesu podílejí, musí být seznámeni 

s technologickým postupem práce. Je nutné, aby věděli, jaké činnosti se v posloupnosti 

budou provádět a co je k těmto činnostem potřebné připravit. Zodpovědnost za 

seznámení pracovníků s postupem práce má vedoucí čety. 

6.1.7 Bezprostřední podmínky pro práci 

Práce, které se provádí při této činnosti jsou dost rozmanité, a tudíž pro ně neplatí 

jednotná pravidla. Například je nutné si uvědomit, při jakých teplotách se může 

konkrétní činnost provádět. Zpravidla se jedná o to, že mnoho omezení se týká 

zejména betonáže, která se provádí ve vnějším prostoru. 

Vrtání pilot jako takové je limitováno teplotou vzduchu. Toto omezení se dle 

zákoníku práce, který udává že práce ve venkovním prostoru se musí provádět při 

teplotách mezi -30 °C a + 30 °C. Důležité v tomto případě je také zmínit, že vrtání 

zmrzlé horniny je velmi náročné, a tudíž bychom měli dbát na to, aby zemina byla 

rozmrzlá. Z tohoto důvodu je nutné, aby teplota vzduchu byla vyšší než 0 °C. Práce 

mohou být také přerušeny při nízké dohlednosti a při dlouhodobých deštích. 

V případě betonáže nás teplota vzduchu zajímá více, a to z důvodu nemožnosti 

provádění betonáže při teplotách nižších, než je + 5 °C. Velký problém je betonáž při 

silném dešti. 

V případě použití autojeřábu je nutné též pozastavit práci při větru větším než 10 

m/s nebo podle údajů výrobce autojeřábů. 
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6.1.8 Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 

Pracovní pomůcky: 

- Lopata 

- Svinovací metr 

- Rýč 

- Krumpáč 

- Svařovací pistole 

- Úvazy 

- Jeřábový hák 

- Kladivo 

- Prodlužovací kabel 

- Kolečko 

Ochranné pomůcky: 

- Ochranná přilba 

- Ochranné brýle 

- Klapky na uši 

- Reflexní vesta + pracovní oděv 

- Ochranné rukavice 

- Pracovní obuv 

Stroje a zařízení: 

- Jeřáb 

- Vrtná souprava 

- Autodomíchávač 

 

6.1.9 Technologický postup 

Proces se bude provádět dle projektové dokumentace. Realizace vrtaných pilot se 

bude provádět ve dvou etapách, a to vyvrtání a pažení vrtu a následně vyztužení a 

betonování piloty. 
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6.1.9.1 Vyvrtání a pažení vrtu 

Před začátkem provádění pilot, je nutné zajistit přesné rozmístění pilot v ploše, dle 

projektové dokumentace. To se bude provádět dle geodetického zaměření bodů.  

Po provedení tohoto zaměření a vyznačení osy na terén, musíme umístit vrtnou 

soupravu do výkopu na přesně dané místo. Musíme zajistit, aby osa šnekového vrtáku 

byla umístěna na ose vrtu. Pokud máme stroj v dané pozici začne se vrtat. Při tomto 

procesu dochází k rozrušování zeminy a zavrtávání vrtáku do hloubky. Při vrtání 

nedochází ke hromadění zeminy u vrtáku.  

Když vyvrtáme vrt do stanovené hloubky, dochází k zasunování ocelových pažnic, 

které jsou zatlačovány do zeminy. Jsou vkládány po jednotlivých částech, které se 

v zemině spojí a dochází k vytvoření pažnice. Když se zapaží celý vrt, začne se vrták 

točit opačným směrem a začne se zdvihat. Při tomto procesu dochází k vynášení 

zeminy šnekem a k hromadění výkopku u paty vrtáku. Tento materiál se průběžně 

odváží. Když dojde k vytočení vrtáku, vznikne volný prázdný vrt, který je zapažený. 

Zapažení dochází, aby nemohlo docházet k zasypání vrtu.  V poslední fázi dochází ke 

začistění paty vrtu. 

6.1.9.2 Vyztužení a betonování piloty 

Pokud máme vrt čistý a zapažený můžeme provést armování. Pilota se armuje 

pomocí armokoše, na který se v prvním kroku připevní plastové distančníky, které 

zajistí krytí výztuže. Distančníky jsou velké cca. 80 mm. Pokud je armokoš takto 

připraven dojde k umístění výztuže do připraveného vrtu. Tento přesun se provádí 

pomocí autojeřábu, který armokoš uchopí za manipulační háky a vloží do vrtu.  

Vrt, který je tímto způsobem připravený se bude betonovat, je nutné, aby se betonáž 

prováděla maximálně 24 hodin od armování.  Betonáž se bude provádět pomocí 

autodomíchávače a dlouhé hadice, která bude ústit do vrtu. Je nutné, aby hadice vedla 

až na dno vrtu, aby nemohlo dojít ke vzniku vzduchové kaverny v pilotě. Při betonáži 

se hadice postupně vytahuje s výškou hladiny betonu. Při tomto úkonu se též vytahuje 

i pažnice, pomocí lan připevněné na vrtné soupravě. Tímto způsobem se provede 

betonáž celé piloty. 

Po zatvrdnutí betonu nakonec dojde k úpravě vrchní části piloty, buď k jejímu 

zabroušení nebo k dobetonování dle projektové dokumentace.  
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Obrázek 1 - Vrtané piloty schéma [3] 

6.1.10 Seznam průběžných kontrol 

K1 – Kontrola, zda je pracoviště připraveno. Zda je provedeno zařízení staveniště 

a oplocení. Dále také, zda suť z původní demolované stavby byla ze stavby odvezena. 

K2 – Kontrola, zda je pracoviště řádně uklizeno, zda je výkop začištěn a připraven 

na provádění pilot. 

 K3 – Kontrola, správného geometrického zaměření piloty. Musí se kontrolovat 

polohopis i výškopis.   

K4 – Kontrola, zda je vrt hluboký dle návrhu projektové dokumentace a zda byl 

určen správný průměr piloty též dle PD.  

K5 – Kontrola, kterou zjišťujeme čistotu paty vrtu, aby mohlo dojít k vyztužení a 

betonáži piloty. Znečištění by mohlo ohrozit únosnost piloty.  

K6 – Kontrola, zda distančníky jsou správně umístěny a zda jsou po celém obvodu 

armokoše. 

K7 – Kontrola hlavy pilot, zda jsou ve výšce, která je navržena v projektové 

dokumentaci. 

K8 – Kontrola jakosti před předáním díla. 

K9 – Kontrola dostatečného úklidu pracoviště. 
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6.1.11 Mezní odchylky, kvalita provádění 

Kvalita provádění vrtaných pilot se zajišťuje hlavně z hlediska polohových 

odchylek a z hlediska sklonu pilot. Též se zde řeší odchylky v umístění a délky výztuže 

a dále výšky umístění hlav pilot. Také se musí zjišťovat kvalita použitých materiálů, a 

to zejména průkazními zkouškami. Zkoušky polohové se provádí pomocí 

kalibrovaného ocelového pásma a svislost pilot se posuzuje dle laserového měřiče či 

provázku a olovnice. [2] 

 Při zaměření piloty je nutné měřit s dostatečnou přesností, aby odchylka od stavu, 

která je navržená v projektové dokumentaci, nebyla větší než mezní odchylka udávaná 

normou ČSN EN 1536. Ta u vrtaných pilot, kde průměr piloty je menší než 1 metr, 

činí 0,1 metru odchylky od skutečného stavu. Tato zkouška se bude zaměřovat dle 

projektové dokumentace pomocí svinovacího metru či ocelového pásma. Kdy se 

vezmou výkresy a bude se přesně zaměřovat místo ve kterém má být pilota provedena, 

pokud se toto místo od místa zakreslené v PD bude lišit o více než 0,1 metru, bude 

nutné provést nápravu v podobě přeměření všech pilot. [2] 

   V případě, že se jedná o svislou pilotu – náš projekt, je nutné zajistit též minimální 

odchylku od svislice. Norma udává, že tato mezní odchylka činní 0,02 m na 1 metr 

délky piloty.  [2] 

Posuzování délky vrtu je velmi důležité z hlediska dosahu do únosné zeminy. 

Kdyby došlo k velkému rozdílu mezi naprojektovanou hloubkou a skutečně 

provedenou hloubkou piloty, mohlo by dojít k rozdílu přeneseného zatížení touto 

pilotou. Norma udává, že skutečná délka vrtu se nesním od projektované délky vrtu 

lišit o více než 100 mm.  [2] 

Další část odchylek v případě vrtaných pilot se týká umístění výztuže a výšky 

betonu. Jde zejména o rozmístění prutů výztuže, odchylka od projektované rozteče má 

být max. ± 30 mm. Toto rozměřování by mělo probíhat při přebírání ztužujícího 

armokoše z armovny. [2] 

Poslední odchylka je vztažena na výšku vybetonované hlavy piloty, která se od 

návrhu nesmí lišit o 40 mm. [2] 
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6.1.12 BOZP 

6.1.12.1 Vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP a PO 

V technologickém postupu je řešení BOZP řešeno pouze okrajově, podrobně je poté 

BOZP řešeno až v plánu BOZP, který má za úkol provádět koordinátor BOZP. 

Samozřejmě, že procesy a práce, které jsou prováděny a popisovány v technologickém 

postupu musí být na stavbě realizovány právě dle příslušného plánu BOZP. 

Vypracování plánu BOZP má za úkol koordinátor, který též na stavbě musí 

kontrolovat, zda je tento plán dodržován. Koordinátor BOZP dále pořádá minimálně 

jednou za týden kontrolní den, na kterém se zhodnotí, zda jsou opatření potřebná, či 

jaká se budou muset nově zavést, z důvodu provádění nových nebezpečných činností. 

To, zda práce jsou prováděny bezpečně a zda všichni pracovníci dodržují daná opatření 

kontroluje ještě také stavební dozor. 

Při nástupu pracovníků na stavbu je nutné, aby byli tito pracovníci seznámení se 

stavbou, a poučeni, aby dodržovali plán BOZP, také musí být seznámeni 

s problémovými částmi budovy a musejí být proškoleni o platné související legislativě:  

- Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce [1] 

- Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon [1] 

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

zdraví při práci [1] 

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

práci [1] 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

[1] 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [1] 

 

6.1.12.2 Rizika ovlivňující pracovní činnost na pracovišti 

Vrtání pilot představuje velká rizika nebezpečí úrazu, a to zejména z důvodu 

pohybu těžké mechanizace, použití autojeřábu, ale též z důvodu pohybu v okolí 
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výkopu. Z těchto důvodů bude nutné zavést jak osobní ochranné pomůcky, tak i 

kolektivní ochranu. Ta se provede zejména při zajištění výkopu. 

Rizika, která se analyzují nejsou vztaženy pouze na daný proces, ale jsou vztaženy 

na celou stavbu. 

6.1.12.3 Opatření ke snížení rizik 

Jak už bylo zmíněno výše, bude nutné pro snížení rizika zranění provést kolektivní 

ochranná opatření, ale bude zejména nutné, aby každý zaměstnanec důsledně nosil 

osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).  Cílem je, aby na stavbě byla co nejvíce 

eliminována bezpečnostní rizika. 
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6.1.13 Plán rizik BOZP 

Tabulka 2- Výpis rizik 

TYP ÚRAZU ZDROJ ÚRAZU 
ELIMINACE 

NEBEZPEČNÍ 
VÁŽNOST 

NÁSLEDKŮ 
ČETNOST 

CELKOVÁ 
MÍRA RIZIKA 

Pád do 
prohlubně 

Nepozornost 
Osobní záchytný 

systém 
4 3 

VYSOKÉ 
RIZIKO 

Pád z výšky Nepozornost 
Kolektivní 
ochrana 

4 3 
VYSOKÉ 
RIZIKO 

Přejetí 
Nákladní 

automobil 

OOPP (reflexní 
vesta), koridor 

pro pěší 
5 2 STŘEDNÍ 

RIZIKO 

Pád předmětu 
z výšky 

Špatné uchycení 
břemene na 

autojeřáb 
OOPP (helma) 4 2 STŘEDNÍ 

RIZIKO 

Poleptání kůže Zásah betonu OOPP (rukavice) 1 5 
STŘEDNÍ 
RIZIKO 

Poranění ruky 
Ostré zakončení 

armokoše 
OOPP (rukavice) 2 3 

STŘEDNÍ 
RIZIKO 

Poranění 
Pohyb vrtné 

soupravy 

OOPP (reflexní 
vesta), koridor 

pro pěší 
4 2 STŘEDNÍ 

RIZIKO 

Zásah 
elektrickým 

proudem 

Pohyb po 
staveništi, 

nepozornost 

OOPP (kožené 
rukavice, 

pracovní obuv) 
4 2 STŘEDNÍ 

RIZIKO 

Poranění očí 
Prašnost vrtání, 

hledění do 
svařování 

OOPP (ochranné 
brýle) 

1 3 

NÍZKÉ RIZIKO 

Poškození 
sluchu 

Vrtná souprava, 
autojeřáb 

OOPP (ochranná 
sluchadla) 

2 3 
STŘEDNÍ 
RIZIKO 

Uklouznutí Nepozornost 
OOPP (pracovní 

obuv) 
1 4 

NÍZKÉ RIZIKO 

Napíchnutí Nepozornost 
zajištění návleků 
na trčící výztuž 

3 3 
STŘEDNÍ 
RIZIKO 

Popálení Svařování 
OOPP (ochranné 

rukavice) 
3 2 STŘEDNÍ 

RIZIKO 
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Vysvětlivky: 

Tabulka 3- Četnosti a vážnosti následků 

V
Á

ŽN
O

ST
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

N
Á

SL
ED

K
Ů

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  ČETNOST 

  

Vážnost následků: [4] 

Při zjišťování míry rizika je vážnost následků důležitý ukazatel, který znázorňuje, 

jak závažná poranění dané riziko dokáže způsobit. Pro tuto ukázku slouží pěti 

stupňový systém, od nejméně závažných, po nejvíce závažná rizika (1-5). 

- 1 – Poranění bez pracovní neschopnosti 

- 2 – Poranění s krátkou pracovní neschopností 

- 3 – Úraz, který zapříčiní delší pracovní neschopnost (hospitalizace 

v nemocnici) 

- 4 – Velmi těžký úraz s trvalými následky 

- 5 – Zranění neslučitelné se životem 

Četnost: [4] 

Tento druhý ukazatel říká, jak velká je pravděpodobnost či četnost, toho že se dané 

riziko na staveništi stane.  

- 1 – Výjimečné 

- 2 – Sporadické 

- 3 – Nahodilé 

- 4 – Občasné 

- 5 – Časté 
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Legenda:  

 
  Nízké riziko 

 
  Střední riziko 

 
  Vysoké riziko 

 

6.1.14 Osobní ochranné pomůcky 

Osobní ochranné pomůcky jsou takové pomůcky, které chrání před nebezpečím 

úrazu pouze osobu samotnou.  

Osobní ochranné pomůcky si každá osoba, která se pohybuje po stavbě musí 

vyfasovat a musí je neustále používat. Pomůcky si dále musí průběžně kontrolovat, 

zda jsou plně funkční. 

Ochranné pomůcky, nutné při provádění vrtaných pilot jsou: 

- Ochranná přilba 

- Ochranná sluchadla 

- Ochranné brýle 

- Reflexní vesta 

- Pracovní oděv 

- Kožené rukavice 

- Ochranná obuv 

 

 

Obrázek 2 – OOPP [5] 
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6.1.15 Ochrana okolí a životní prostředí 

Při provádění prací je potřeba dbát na okolní nemovitosti, v případě nemocničního 

areálu je nutné, aby ve večerních a nočních hodinách, bylo zajištěno že na stavbě 

nebudou prováděny hlučné práce. Celkově je potřebné, aby všechny hlučné práce, byly 

provedeny v co nejkratším možném čase. 

Činnosti, které budou prováděny při výstavbě vrtaných pilot, budou velmi hlučné a 

budou vykazovat velké vibrace. Proto tyto práce budou muset být prováděny v denní 

době, tj. mezi 06-22 hod. Tato doba je zákonem dána, může být zkrácena po dohodě 

s vlastníkem nemocnice. Dále je též nutné, aby nedocházelo k nadbytečné prašnosti a 

světelnému smogu. Negativní jevy bude alespoň částečně eliminovat oplocení, které 

je navržené jako plnostěnné s výškou 2 metry.  

Také je nutné zajistit, aby nákladní automobily vyjíždějící ze stavby byly očištěny. 

Z důvodu ochrany životního prostředí je nutno zajistit, aby se na staveništi nacházely 

kontejnery na tříděný odpad a aby veškerý odpad byl tříděn. Odpad, který je nutno 

odvézt na skládku musí být ihned po jeho vzniku na skládku odvezen.  

Mechanismy, které se na stavbě nacházejí, musí být v dobrém technickém stavu, 

aby nedocházelo k samovolným únikům provozních kapalin do terénu. Tento problém 

by mohl poškodit zeminu i ovlivnit kvalitu podzemní vody. Při výměně těchto 

provozních kapalin je nutné použít nádobu, do které by mohl být případný únik 

provozní kapaliny zachycen. 
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6.2 Zdvojená podlaha 

6.2.1 Identifikační údaje 

Název stavby:    Novostavba pavilonu A oblastní nemocnice Jičín 

Místo stavby:   Bolzanova 511, Valdické Předměstí, 506/1 Jičín 

Katastrální území:   Jičín, č.659541 

Pozemky:    309/2, st.1204 

Charakter stavby:   Novostavba pavilonu oblastní nemocnice 

Účel stavby:    Projektová dokumentace popisuje výstavbu 

několika staveb ve stávajícím areálu Oblastní nemocnice Jičín. Zejména se jedná o 

novou výstavbu pavilonu A a sní spojenou demolici stávajících nevyhovujících staveb, 

dále o stavbu spojovacího krčku mezi novým pavilonem A a stávající výstavbou a 

konečně o stavbu instalačního kanálu. Jako poslední část projektu je přesun sochy 

v rámci areálu nemocnice. 

  Pavilon A vznikne na místě, kde se v současné době nachází budova interny 

určená k demolici. Návrh nového pavilonu má nepravidelný půdorys o šesti podlažích, 

pět nadzemních a jedno podzemní. Objekt je velmi členitý, a to jak v půdorysu, tak 

také výškově. Ve druhém nadzemním podlaží je k objektu připojen spojovací krček, 

který bude spojovat novostavbu se stávajícími objekty nemocnice. 

V suterénu pavilonu se nachází sklady, strojovna, šatny a dále zobrazovací metody 

magnetické rezonance. V prvním nadzemním podlaží se nachází oddělení, která jsou 

náročná pro pohyb pacientů. Druhé nadzemní podlaží je navrženo pouze pro 

laboratoře. Třetí nadzemní podlaží bude sloužit převážně jako skladovací podlaží, ale 

bude zde i oddělení hemodialýzy. Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází 

onkologický stacionář s pracovnami zdravotníků. V posledním podlaží se nachází 

pouze strojovna, toto podlaží nebude přístupné veřejnosti. 

6.2.2 Informace o provádění 

Technologický postup se bude věnovat realizaci zdvojené podlahy. Zdvojené 

podlahy se nacházejí pouze v prvním podzemním podlaží, a to přímo v rozvodnách 

NN a PO. Celková plocha provádění tohoto typu podlah je 33,3 m2. Celková výška 

zdvojené podlahy je 1,15 metrů. V těchto prostorách je hrubá podlaha provedena ve 

výšce -5,150 m a horní vrstva zdvojené podlahy je ve výšce -4,000 m. 
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Zdvojená podlaha je konstrukce, která se dělí na dvě části. První část je hrubá 

podlaha, která je provedena z betonové mazaniny. Na tuto hrubou podlahu se poté 

přidělávají stojky o různých výškách. Na stojky se instalují panely, na které se poté 

aplikuje nášlapná vrstva podlahy. Nášlapná vrstva v projektu je navržena jako 

dielektrický koberec. Tento způsob konstrukce podlahy se provádí z důvodu ukrytí 

technologických vedení (kabely, další různá vedení) do prostoru mezi hrubou 

podlahou a nášlapnou vrstvou. 

6.2.3 Dokumentace pro provádění 

Všechny práce, které bude nutné provádět za účelem realizace zdvojených podlah, 

budou prováděny dle norem a příslušných právních předpisů. 

6.2.3.1 Související právní předpisy 

- Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce [1] 

- Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon [1] 

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

zdraví při práci [1] 

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

práci [1] 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [1] 

6.2.3.2 Související normy a předpisy 

- ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy [6] 

6.2.4 Vstupní materiály a výrobky 

6.2.4.1 Výpis materiálů 

- Nastavitelné stojky 

- Rastrové tyče 

- Podlahové desky (tvořeny samotnou nosnou konstrukcí + nášlapnou vrstvou) 

- Elektroinstalační průchodky, kabelové kanály 

- Pružný lepící tmel 
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- Pružná těsnící páska (dilatace) 

 

 

Tabulka 4 - Množství potřebného materiálu 

Vybraný 
materiál 

Potřebné celkové 
množství  

Spotřeba materiálu 
Množství materiálu vzatý na 

dopravu 

Nastavitelné 
stojky 

396 ks 
0,36 m2 je potřeba 
4 stojky + krajové 

Bude dovezeno v jedné dodávce. 

Rastrové tyče 224 ks 6,8 tyče na m2 
224 ks délky 600 mm 

Bude přivezeno jednou dodávkou. 

Podlahové 
desky 

33,3 m2 – 95 desek 1 deska = 0,36 m2 
33,3/0,36 = 92,5 desek 

Přivezeno bude 93 desek. 
Bude přivezeno jednou dodávkou. 

Elektroinstalační 
průchodky, 

instalační kanály 
2 ks 

1 kus = 600 x 600 
mm 

2xinstalační průchodka 

Pružný lepící 
tmel 

396 ks nastavitelných 
stojek 

1 kus = 20 ml 
lepícího tmelu 
Velikost balení 

lepícího tmelu = 
600 ml 

600/20 = 30 ks 
1xtuba = 30 ks 

396/30 = 13,2 tuba 
Bude zapotřebí 14 tub tmelu. 

Pružná těsnící 
páska 

33,7 metru 1 role = 30 metrů 33,7/30 = 2x role 

 

6.2.4.2 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Realizace zdvojených podlah se provádí zejména sestavováním nosné konstrukce 

podlahy. To se provádí zejména pomocí nastavitelných stojek, rastrových tyčí a 
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nášlapných panelů. Z důvodu získání stability podlahy se nosné stojky kotví pomocí 

pružného tmelu na hrubou podlahu. 

Montáž této podlahy se provádí z krátkých a lehkých prvků, z tohoto důvodu bude 

na stavbu přivážena dodávkovými automobily. Přesun materiálu po staveništi se bude 

provádět pomocí fyzických sil. 

Z důvodu provádění zdvojené podlahy na velmi malé ploše bude realizace 

prováděna v řádu několika málo dní. Z tohoto důvodu nebude nutné většinu 

komponentů skladovat na území staveniště. Některé materiály budou skladovány 

v zastřešených skladech, aby nemohlo dojít k jejím degradaci působením 

povětrnostních vlivů. 

6.2.5 Pracovní podmínky 

6.2.5.1 Připravenost staveniště 

Zdvojené podlahy se provádí ve fázi hrubých vnitřních prací s provedením finální 

povrchové úpravy v rámci dokončovacího cyklu. To znamená, že je potřebné, aby byl 

objekt postaven, aby byla provedena střešní konstrukce, aby byl prostor uzavřen a tím 

izolován od povětrnostních vlivů. Dále je žádoucí, aby v prostoru, kde se bude 

provádět zdvojená podlaha, byly osazeny vnější výplně otvorů.  

Nutné je, aby podklad, který se nachází pod zdvojenou podlahou byl dostatečně 

únosný. V tomto případě je tedy zapotřebí, aby betonová mazanina byla řádně vyzrálá 

dostatečně únosná. Též je potřeba zajistit, aby podklad byl suchý a zejména bezprašný, 

z důvodu nanášení pružného tmelu na nosnou konstrukci. Dále je zapotřebí, aby 

podklad zdvojené podlahy splňoval prvky rovinnosti dle normy ČSN 74 4505.  [7]  

Z hlediska připravenosti pracoviště je potřebné, aby byly provedeny příčky, hrubé 

rozvody vody, kanalizace a také, aby byly zrealizovány omítky. Na finální osazení a 

začistění pochozích desek je nutné, aby byly provedeny též výmalby. 

V celkovém pohledu staveniště je nutné, aby byly zavedeny přívody elektrické 

energie a pitné vody do objektu, a byly na území staveniště vybudovány únosné 

komunikace. Všechny drobné mechanizační prostředky a nářadí je též potřebné mít 

připravené na tuto realizaci. 

Z celkového hlediska je potřebné, aby staveniště bylo připraveno dle předepsané 

projektové dokumentace, pokud se zjistí, že staveniště nesouhlasí návrhu PD, je 
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potřebné všechny nedodělky nahlásit a následně odstranit. Všichni pracovníci, kteří se 

na stavbě pohybují a zejména ti, kteří na realizaci budu spolupracovat musí být 

dostatečně obeznámeni a poučeni o daném procesu. Též je nutné, aby všichni tito 

pracovníci dodržovali všechna bezpečnostní opatření, která se na stavbu vztahují. 

6.2.6 Struktura pracovní čety 

Konstrukci zdvojených podlah bude provádět 8 lidí, kteří dohromady budou tvořit 

dvě pracovní čety po čtyřech lidech. Toto řešení je zvoleno z důvodu malého prostoru, 

kde se práce budou provádět. Odpovědným pracovníkem za provedenou práci bude 

vedoucí čety. Ten má též na starost komunikovat se stavebním dozorem a řešit s ním 

všechny problémy, které při realizaci vzniknou. 

Pracovní četa se bude skládat z: 

- Vedoucí čety  

• Jak bylo výše řečeno jeho úkolem je hlídat prováděné práce. Bude také 

zodpovědný za celkově provedenou činnost. Bude řídit pracovníky a 

organizovat práci. 

- Montér 3x 

• Jejich úkolem je celkové provedení dané činnosti. Jeden montér bude 

po celou dobu kontrolovat výšku a rovinnosti prováděné činnosti. Dva 

montéři budou provádět samotnou konstrukci zdvojené podlahy.  

- Pomocník 

• Pomocník bude mít na starost dopravu materiálu. Bude také vykonávat 

různé pomocné práce, dle pokynu montérů. 

Všichni pracovníci, kteří se zúčastní provádění dané realizace, musí být poučeni o 

dané montáži a bezpečnosti práce. Každý z pracovníků musí znát technologický 

postup. Musí vědět, jaké činnosti budou po sobě následovat, a co se pro danou část 

musí připravit. Vedoucí čety musí zajistit a zkontrolovat, že každý pracovník je 

s danou montáží takto obeznámen. 

Je též potřebné, aby zdvojené podlahy prováděly osoby, které mají s podobnou 

realizací zkušenosti a praxi. 
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Poslední důležitou informací je, že vedoucí čety musí splňovat požadavky na 

oborovou odbornost. To znamená že musí mít vystudovanou minimálně střední školu 

a tří letou praxi v oboru.   

6.2.7 Bezprostřední podmínky pro práci 

Z důvodu, že se dvojité podlahy provádějí v již uzavřeném a provizorně vytápěném 

prostoru, nevztahují se na práci téměř žádná omezení.  Samozřejmě je nutné provádět 

práci v takovém prostředí, který uvádí zákoník práce. To v tomto případě znamená 

práci při teplotách od - 30 °C do + 30 °C.  Také je potřebné, aby prostor, ve kterém se 

konstrukce provádí byl větraný, a to z důvodu výparu chemických par z pružného 

tmelu. 

Z důvodu žádných očekávaných jevů nebude při realizaci této konstrukce docházet 

k přerušení či ukončení prací, a to z důvodu že tato činnost na tyto jevy není háklivá. 

 

6.2.8 Stroje, přístroje a pracovní pomůcky 

Pracovní pomůcky: 

- Kladivo 

- Svinovací metr 

- Ruční okružní pila 

- Šroubovák 

- Prodlužovací kabel 

- Elektrická vrtačka 

- Rotační laser 

- Vytlačovací pistole (na pružný tmel) 

Ochranné pomůcky: 

- Ochranná přilba 

- Ochranné brýle 

- Reflexní vesta + pracovní oděv 

- Ochranné rukavice 

- Pracovní obuv 
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- Respirátor 

 

6.2.9 Technologický postup 

Realizace zdvojených podlah bude prováděna podle projektové dokumentace. 

Zdvojené podlahy budou realizovány ve čtyřech krocích, tj. osazení stojek, montáž 

rastrových tyčí, osazení pochůzných panelů a začistění podlahy. 

6.2.9.1 Osazení stojek 

Před začátkem realizace je důležité mít správně připravenou podkladovou 

konstrukci. Ta musí být rovinná, suchá, bezprašná a dostatečně pevná.  Provádí se tedy 

obrušování podkladu a následuje úklid. Když je takto podklad upraven může se začít 

s osazováním stojek, použijeme rektifikační – nastavitelné stojky. 

Před kotvením rektifikačních stojek je nutné stojky umístit dle kladečského 

výkresu, který dodá dodavatelská firma. Při správném osazení stojek a jejich následné 

kontrole, můžeme přecházet k upevnění stojek k podkladu. Stojky k podkladu lepíme 

pomocí pružného lepícího tmelu, který naneseme na stojku a tu osadíme na určené 

místo a necháme zatvrdnout – zakotvit. Takto zakotvenou stojku poté rektifikujeme 

do potřebné výšky. Tuto potřebnou výšku získáme, když od výšky, která je daná 

v projektové dokumentaci, odečteme tloušťku pochozího panelu. Tímto způsobem 

osadíme, zakotvíme a rektifikujeme, na předem určených místech dle kladečského 

výkresu, všechny stojky.  

6.2.9.2 Montáž rastrových tyčí 

Pokud máme stojky zakotvené k podkladu můžeme přistoupit ke druhému kroku, k 

montáži rastrových tyčí. 

Tyče si nejdříve rozměříme u stěn a následně zkrátíme na potřebnou délku. Po 

rozměření dochází ke šroubování tyčí k hornímu okraji rektifikační stojky. Spojením 

stojek pomocí těchto tyčí dojde ke ztužení stojek ve vodorovném směru a lepšímu 

roznesení sil do nosné konstrukce podlahy. Tyče spojujeme, aby nám vznikl tzv. 

čtverec, na který v dalším kroku budeme osazovat panely zdvojené podlahy.  
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6.2.9.3 Osazení pochůzných panelů 

Ve třetí fázi montáže zdvojených podlah osazujeme pochůzné panely. To je nutné 

provádět až po výmalbách, a to z důvodu začistění nášlapné vrstvy podlahy. Před tímto 

krokem je ovšem nutné na přidělané stojky a rastrové tyče nasunout těsnící podložky. 

Tuto podložku je nutné vložit do míst, které přímo udává výrobce. Podložka zabraňuje 

místnímu přenosu vibrací z panelu do nosné obvodové konstrukce. V tomto kroku je 

důležité nezapomenout na vložení všech kabelů a různých rozvodů do prostoru mezi 

hrubou podlahu a pochůzné panely. 

V tomto okamžiku je nutné opět zkontrolovat, zda jsou horní plochy stojek 

vodorovné. Pokud ano můžeme osadit panely zdvojené podlahy na nosnou konstrukci. 

V této fázi také umisťujeme různé elektroinstalační průchodky a ventilační kanálky. 

6.2.9.4  Začistění podlahy 

V tomto závěrečné kroku dochází k začistění podlahy, a to zejména ve styku 

podlahy s okolními příčkami či stěnami. V těchto místech budou uloženy pružné 

těsnící pásky, aby mohla konstrukce dilatovat a také proto, aby se do mezer mezi 

panely a stěny nedostaly nečistoty.  

6.2.10 Seznam průběžných kontrol 

K1 – Kontrola, zda je pracoviště připraveno. Jedná se zejména o to, zda jsou 

provedeny příčky, omítky, hrubá podlaha a ta, zda je dostatečně vytvrdlá a suchá. Též 

sem patří kontrola rovinnosti podkladu. 

K2 – Kontrola, zda je pracoviště uklizeno, aby se mohlo začít pracovat. Také se zde 

řeší uklizenost přímo dané hrubé podlahy. 

 K3 – Kontrola, zda jsou stojky umístěny přesně dle kladečského výkresu. Také se 

kontrolují vzdálenosti mezi jednotlivými stojkami, které musí být od sebe přesně 600 

mm.  

K4 – Kontrola, zda jsou všechny stojky rektifikovány do správné výšky. Nejedná 

se přímo o výšku, ve které má být pochůzná vrstva, ale jedná se o výšku, která je 

snížena o tloušťku panelu.  

K5 – Kontrola, zda jsou podložky nasunuty správně a zda jsou celkové vršky stojek 

vodorovné, aby mohlo dojít k celoplošnému usazení panelů.  
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K6 – Kontrola jakosti před předáním díla. 

K7 – Kontrola dostatečného úklidu pracoviště, po ukončení díla. 

 

 

 

K1 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 

ZAJIŠTĚNÍ 
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                  SPLŇUJE 

NE  

 

K2 ČISTOTA PRACOVIŠTĚ 
 

ÚKLID PRACOVIŠTĚ 

  

            
            ANO 
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K4 REKTIFIKACE VÝŠKY 
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K5 NASUNUTÍ TĚSNÍCÍ 
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 UMÍSTĚNÍ KABELŮ        
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PROVEDENÍ PRUŽNÝCH 
TĚSNÍCÍCH PÁSKŮ   

  

 

       

 

K6 KONTROLA 
 

OPRAVA VAD A 
NEDODĚLKŮ 

 
                  ANO 

NE  

 
 

   

 K7 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ   
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6.2.11 Mezní odchylky, kvalita provádění 

V rámci provádění zdvojených podlah je nutné dodržet zejména rovinnost povrchu 

konečné vrstvy podlahy. Také je nutné dodržet, výšku položené podlahy v souladu 

s projektovou dokumentací. Tento parametr je potřebné dodržet zejména z hlediska 

návaznosti na ostatní konstrukce, například na montáž dveří. Všechny odchylky, které 

se týkají rovinnosti podlahy se musí dodržet pro všechny vrstvy. V tomto případě 

zejména pro hrubou podlahu a nášlapnou vrstvu. Všechny hodnoty mezních odchylek 

vychází z normy ČSN 74 4505. [8] [9] 

Všechna měření se provádí pomocí laserového měřícího přístroje, či pomocí 

svinovacího metru. Oba tyto přístroje musí být zkalibrovány dle hodnot, které udává 

norma. Dále se místní rovinnost měří dvoumetrovou latí, která by též měla splňovat 

všechny normové podmínky. [8] [9] 

Měření dvoumetrovou latí může probíhat dvěma způsoby – s latí bez podložek nebo 

s latí s podložkami. V našem případě se bude provádět měření bez podložek. 

Rovinnost se určuje tak, že položíme libovolně dvoumetrovou lať do prostoru. Platí 

to, že lať musí být kladena minimálně 100 mm od hran kontrolované plochy. Musíme 

se snažit o to, aby se lať dotýkala podlahy ve dvou bodech. Pokud takto máme lať 

připravenou, můžeme pomocí měřícího klínku změřit největší odchylku v tomto místě. 

Ta by neměla být větší, než udává norma. V průmyslových místnostech je mezní 

odchylka 2 mm.  Minimální počet kladů latě v místnosti je 5. [8] [9] 

 

Obrázek 3 - Místní rovinnost [9] 

Další velmi důležitou součástí zjišťování odchylek v případě realizace zdvojených 

podlah, jsou odchylky svislých konstrukcí. V tomto případě je toto zjištění velmi 

důležité, a to z důvodu provádění začistění nášlapné vrstvy. Norma udává, že mezní 

odchylka omítky na svislých konstrukcí musí být maximálně 2 mm na dvou metrech, 

toto nařízení je nutné dodržet. 

Též je nutné se zamyslet nad zkouškami, kterými podlaha musí projít. Jedná se 

zejména o pevnosti konstrukce samotné, kde se musí řešit zejména únosnost 

jednotlivých nosných prvků zdvojené podlahy. Také je nutné provést zkoušku na 
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podkladní vrstvě.  Dále se mohou podlahy posuzovat dle požární odolnosti, reakce na 

oheň, skluznosti, nasákavosti, zkoušky na lom světla, vzduchové a kročejové 

neprůzvučnosti. Ale mezi nejdůležitější patří zkouška pevnosti v tlaku, zkouška 

pevnosti v tahu, zkouška přídržnosti povrchové úpravy a zkouška tvrdosti povrchu. [8] 

6.2.12 BOZP 

6.2.12.1 Vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP a PO 

BOZP v technologických postup řešíme pouze okrajově, a to z toho důvodu, že na 

stavbě se nachází dokument, který obsahuje velmi podrobně problematiku ohledně 

BOZP. Tímto dokumentem je plán BOZP, který zpracovává koordinátor BOZP. To 

ovšem neznamená, že se v technologickém postupu BOZP neřeší vůbec. Řeší se 

s ohledem na činnosti, které daná popisovaná realizace obsahuje. 

Plán BOZP jak už bylo řečeno vypracovává koordinátor BOZP, který se též na 

stavbě nachází a kontroluje, zda je tento plán dodržován. Také pořádá minimálně 

jednou týdně kontrolní den, ve kterém hodnotí, zda jsou opatření dodržována a zda 

jsou stávající bezpečnostní opatření stále potřebná nebo jaká nová opatření je potřeba 

zavést. To, zda jsou na stavbě dodržována všechna bezpečnostní opatření kontroluje 

též stavební dozor. 

Před začátkem prací, je potřebné, aby všechny zainteresované osoby byly 

seznámeni s plánem BOZP. Též je nutné, aby tento plán všichni účastnící dodržovali. 

Každá osoba musí být proškolena s platnými zákony a právními předpisy, které se 

konkrétní stavby týkají.  

Při nástupu pracovníků na stavbu je nutné, aby byli tito pracovníci seznámení se 

stavbou, a poučeni, aby dodržovali plán BOZP, také musí být seznámeni 

s problémovými částmi budovy a musejí být proškoleni o platné související legislativě:  

- Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce [1] 

- Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon [1] 

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

zdraví při práci [1] 

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

práci [1] 
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- Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

[1] 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [1] 

 

6.2.12.2 Rizika ovlivňující pracovní činnost na pracovišti 

Provádění zdvojených podlah patří mezi bezpečnější realizace, a to zejména 

z důvodu, že stavba je téměř hotová. Ovšem i při tomto provádění může dojít 

k situacím, které mohou pracovníky ohrozit na životě. Jedná se zejména o ohrožení při 

práci s elektrickou energií nebo například následkem nepozornost při výstupu 

z komfortní zóny prováděním zdvojených podlah. Je potřeba, aby pracovníci 

dodržovali bezpečnostní nařízení i na pracovišti méně nebezpečném. 

Z tohoto důvodu je potřebné se zejména obezřetně chovat při pohybu na staveništi, 

kde hrozí bezprostřední nebezpečí, způsobené věžovým jeřábem či pohybem 

nákladních automobilů po staveništi.  

6.2.12.3 Opatření ke snížení rizik 

Snížení rizika u provádění zdvojených podlah zabezpečí jistě osobní ochranné 

pracovní prostředky (OOPP), které je nutné nosit po celém prostoru staveniště. Další 

opatření, která mohou snížit bezpečnostní rizika jsou kolektivní ochranná opatření, 

která mají za úkol chránit větší skupinu lidí, před hrozícím nebezpečím. Mezi toto 

opatření patří například ochranné zábradlí u pádových hran. Cílem je, aby na staveništi 

bylo bezpečno a byla eliminována bezpečnostní rizika. 
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6.2.13 Plán rizik BOZP 

 

Tabulka 5 - Výpis rizik 

TYP ÚRAZU ZDROJ ÚRAZU 
ELIMINACE 

NEBEZPEČNÍ 
VÁŽNOST 

NÁSLEDKŮ 
ČETNOST 

CELKOVÁ 
MÍRA RIZIKA 

Pád z výšky Nepozornost 
Kolektivní 
ochrana 

4 1 
 NÍZKÉ   
RIZIKO 

Přejetí Nákladní automobil 
OOPP (reflexní 
vesta), koridor 

pro pěší 
5 1 STŘEDNÍ 

RIZIKO 

Pád předmětu z 
výšky 

Staveništní výtah OOPP (helma) 4 1 NÍZKÉ    
RIZIKO 

Poleptání kůže 
Zásah pružného 
lepícího tmelu 

OOPP 
(rukavice) 

1 5 STŘEDNÍ 
RIZIKO 

Poranění ruky Okružní pila 
OOPP 

(rukavice) 
4 3 

VYSOKÉ 
RIZIKO 

Zásah 
elektrickým 

proudem 

Práce s elektrickým 
zařízením, pohyb po 

staveništi 

OOPP (kožené 
rukavice, 

pracovní obuv) 
4 2 STŘEDNÍ 

RIZIKO 

Poranění očí 
Prašnost při broušení 
podlahy, rotační laser 

OOPP 
(ochranné 

brýle) 
1 4 NÍZKÉ    

RIZIKO 

Poškození 
dýchacích cest 

Broušení podlahy 
OOPP 

(respirátor) 
1 4 

NÍZKÉ     
RIZIKO 

Uklouznutí Nepozornost 
OOPP 

(pracovní obuv) 
1 4 

NÍZKÉ    
RIZIKO 
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Vysvětlivky: 

Tabulka 6 - Četnosti a vážnosti následků 

V
Á

ŽN
O

ST
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

N
Á

SL
ED

K
Ů

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  ČETNOST 

  

Vážnost následků: [4] 

Při zjišťování míry rizika je vážnost následků důležitý ukazatel, který znázorňuje, 

jak závažná poranění dané riziko dokáže způsobit. Pro tuto ukázku slouží pěti 

stupňový systém, od nejméně závažných, po nejvíce závažná rizika (1-5). 

- 1 – Poranění bez pracovní neschopnosti 

- 2 – Poranění s krátkou pracovní neschopností 

- 3 – Úraz, který zapříčiní delší pracovní neschopnost (hospitalizace 

v nemocnici) 

- 4 – Velmi těžký úraz s trvalými následky 

- 5 – Zranění neslučitelné se životem 

Četnost: [4] 

Tento druhý ukazatel říká, jak velká je pravděpodobnost či četnost, toho že se dané 

riziko na staveništi stane.  

- 1 – Výjimečné 

- 2 – Sporadické 

- 3 – Nahodilé 

- 4 – Občasné 

- 5 – Časté 

 

 



 - 35 - 

Legenda:  

 
  Nízké riziko 

 
  Střední riziko 

 
  Vysoké riziko 

 

6.2.14 Osobní ochranné pomůcky 

Osobní ochranné pomůcky, chrání každou osobu, která se pohybuje na staveništi, 

před nebezpečím úrazu, které se může na stavbě vyskytnout. Tyto pomůcky si každá 

osoba před používáním musí zkontrolovat, zda jsou v pořádku a zda dokážou plnit 

svou funkci. 

Na staveništi se nachází ještě jeden typ ochrany před bezpečnostními riziky, a to je 

kolektivní ochrana. Tato ochrana má za úkol chránit několik osob, je to například 

zábradlí. Neporušenost a funkčnost prvků kolektivní ochrany kontroluje 

stavbyvedoucí. 

Ochranné pomůcky, je nutné, aby pracovník nosil při zdvojených podlah jsou: 

- Ochranná přilba 

- Ochranné brýle 

- Reflexní vesta + pracovní oděv 

- Ochranné rukavice 

- Pracovní obuv 

- Respirátor 

 

Obrázek 4- Soupis OOPP [5] 
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6.2.15 Ochrana okolí a životní prostředí 

Při provádění prací je potřeba dbát na okolní nemovitosti, v případě nemocničního 

areálu je nutné, aby ve večerních a nočních hodinách, bylo zajištěno že na stavbě 

nebudou prováděny hlučné práce. Celkově je potřebné, aby všechny hlučné práce, byly 

provedeny v co nejkratším možném čase. 

Práce, které budou prováděny v rámci realizace zdvojených podlah nebudou 

většinou hlučné. Jediná výjimka, která může být hlučná je broušení hrubé podlahy 

z důvodu její nerovnosti. Vedle hluku je tato operace i velmi prašná. Čím kvalitněji 

bude povrch hrubé podlahy proveden, tím kratší bude následné broušení a s tím souvisí 

i méně hluku a prašnosti. Vlastní broušení se bude provádět, uvnitř objektu, proto je 

velmi pravděpodobné že tento hluk a prach nebudou venkovní prostředí podstatně 

ovlivňovat. 

Dále je nutné zajistit, aby veškeré automobily vyjíždějící ze stavby, neznečisťovaly 

veřejné komunikace. Také je žádoucí, aby všechny odpady, které při realizaci 

zdvojených podlah vznikly, byly bezprostředně po ukončení prací vytříděny do 

příslušných sběrných kontejnerů. Pokud se na stavbě bude vyskytovat stavební odpad, 

je nutné ho též odvést na předem určenou skládku k bezpečné likvidaci. 
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