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Seznam použitých symbolů 

č.p. – číslo parcely 

Sb. – sbírka 

SDK – sádrokarton 

ŽB – železobeton 

m – metr 
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7 Průvodní technická zpráva 

7.1 Identifikační údaje 

Název stavby:    Novostavba pavilonu A oblastní nemocnice Jičín 

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

Katastrální území:    Jičín, č. 659541 

Pozemky parcelních čísel:  309/2, st.1204 

Charakter stavby:   Novostavba pavilonu oblastní nemocnice  

Účel stavby:    

Projekt představuje výstavbu několika staveb v areálu stávající Oblastní nemocnice 

Jičín. Jedná se zejména o demolici a novou výstavbu pavilonu A, který má vzniknout 

na místě stávající interny. Dále se v projektu řeší výstavba spojovacího krčku a stavba 

instalačního kanálu. V rámci projektu též dojde k přesunu sochy, která se nachází na 

inkriminovaném území. Navrhovaný hlavní objekt pavilonu A je polygonálního 

půdorysu. Objekt má jedno podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží. Objekt je 

výškově odstupňovaný. V prvním podzemním podlaží se nachází zejména sklady, 

strojovny a šatny. Také se zde nachází část pro pacienty, a to zejména zobrazovací 

metody magnetické rezonance. V prvním nadzemním podlaží se nachází všechny 

oddělení, které jsou náročnější na pohyb pacientů. Mezi tyto oddělení patří transfuzní 

stanice, odběrový úsek, interní ambulance a hematologie. Všechny prostory jsou 

děleny na čekárny, ambulance, sklady, technické místnost, komunikační prostory a 

sociální zařízení, které budou děleny pro zaměstnance a pacienty.  Nachází se zde dva 

vstupy, jeden vstup určený pouze pro oddělení transfuzní a hematologické a druhý 

určen jako hlavní vstup pro pacienty. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází 

laboratoře a všechny prostory potřebné pro obsluhu těchto zařízeních.  Ve třetím 

nadzemním podlaží se nachází hemodialýza s velkoprostorovým skladem. Také se zde 

nachází sociální zařízení. Ve čtvrtém podlaží se nachází onkologický stacionář, který 

se rozprostírá téměř po celé ploše tohoto podlaží. Na zbytku plochy se nachází 

pracovny lékařů a sester. V posledním, pátém podlaží, se nachází pouze strojovna. 

Součástí projektu je též stavba spojovacího krčku, který bude pavilon spojovat se 

stávajícími objekty v areálu nemocnice. Konečnou úpravou je výstavba instalačního 

kanálu, který bude sloužit k umístění vybraných sítí technické infrastruktury. Poslední 
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úpravou v areálu bude přesun sochy a provedení úprav terénu v okolí objektu. Přesun 

bude nutný provést z důvodu zastínění sochy nově vybudovaným spojovacím krčkem.    

7.2 Území stavby 

Projekt je realizován v městě Jičín, přesněji v jeho městské části Valdické 

předměstí. Objekt se bude nacházet v areálu Oblastní nemocnice Jičín v ulici 

Bolzanova. Stavba se bude realizovat v jihozápadní části areálu nemocnice. Objekt 

bude napojen na tyto sítě technické infrastruktury: vodovod, dešťová kanalizace, 

splašková kanalizace, rozvody elektřiny, plynu a mediplynů. Dále bude objekt napojen 

na slaboproudé rozvody a na venkovní osvětlení.  

7.3 Provádění jednotlivých technologických etap 

7.3.1 Přípravné práce 

Stavba objektu začíná vždy přípravnými pracemi, kterými připravíme prostor na 

stavbu objektu. V této technologické etapě se provádí oplocení staveniště, také se řeší 

odstranění náletové zeleně a snímá se ornice. Také se umisťuje zařízení staveniště a 

jednotlivé části staveniště se napojují na technickou infrastrukturu. Dále se bude 

budovat přechodná dopravní infrastruktura staveniště. Zařízení staveniště je tvořeno 

stavebními buňkami, které na stavbu budou dováženy nákladními automobily, a budou 

skládány na předem určené místo.  

Náletová zeleň se bude odvážet na předem určené skládky a ornice bude částečně 

skladovaná na staveništi a částečně se bude odvážet na mezideponii, ze které na konci 

realizace projektu bude opět přivezena a rozprostřena po pozemku. Ornice se bude 

snímat ve vrstvě 20 centimetrů. Na skrývku bude zapotřebí dozer. 

7.3.2 Zemní a bourací práce 

Podstatnou částí projektu je demolice stávající interny a čistírny odpadních vod. Na 

stávajícím místě interny se bude nacházet novostavba pavilonu A. Po demolici interny 

vznikne jáma, kterou bude nutné upravit a zapažit. Bude se dále provádět výkop pro 

instalační kanál.  
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Demolice interny bude velmi složitý proces, jelikož se jedná o čtyřpodlažní objekt. 

Bude nutné nejdříve provést demontáž střešní konstrukce a poté k rozebírání 

jednotlivých pater od shora dolů. Po demolici interny bude nutné provést demolici též 

stávající, ovšem nevyužívané čistírny odpadních vod. Všechna suť bude odvážena na 

předem určenou skládku pomocí nakladačů a nákladních automobilů. Tato suť bude 

dále ekologicky zlikvidována.  Na demolici bude nutné použití velkých demoličních 

nástrojů.  

Po začištění prostoru bude docházet k hloubení jam pro založení novostavby 

pavilonu a instalačního kanálu. Pažení jámy pod hlavním objektem bude zajištěno 

pomocí štětovnicových stěn a mikropilot. Tento proces se bude provádět za pomocí 

velkých bezpečnostních opaření, z důvodu již vzniklé jámy od bouracích prací. Bude 

tedy nutné provést začištění či zvětšení jámy. Po obvodu jámy bude nutné provést 

pažení, které je navrženo pomocí štětovnicových stěn se zajištěním od mikropilot. 

Tento proces pažení se provádí nejdříve zaberaněním štětovnicových stěn do terénu 

do takové hloubky, aby po odtěžení nedošlo k odhalení paty štětovnicové stěny. Když 

jsou stěny zaberaněné může docházet k postupnému odtěžení zeminy. Odtěžování 

dochází po určitých vrstvách a to cca. 1,5 metru. Po vytěžení této hloubky dochází 

k provedení mikropilot. Mikropiloty zajistí stabilitu stěny. Po provedení mikropilot se 

pokračuje odtěžováním, ovšem opět maximální vrstvy 1,5 metru. Poté opět dochází 

k provedení mikropilot. Tímto způsobem se pokračuje až do potřebné hloubky 

výkopu.  

V případě instalačního kanálu je zapotřebí, po provedení výkopu, osadit 

prefabrikované díly kanálu do výkopu. To se bude provádět na připravenou 

základovou desku s potaženou hydroizolační vrstvou. Po uložení prefabrikovaných 

částí kanálu budou osazeny inženýrské sítě, provede se stropní konstrukce též 

z prefabrikátu. Celá konstrukce se opatří hydroizolační vrstvou a zasype se.  

K tomuto procesu budou zapotřebí nákladní automobily, nakladače, rypadla, vrtná 

souprava a na provedení instalačního kanálu bude potřeba autojeřáb. Dále bude nutný 

stroj na beranění štětovnicových stěn. Během výkopu dochází k odvážení zeminy na 

předem určenou deponii. 
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7.3.3 Základové konstrukce 

Základy jsou tvořeny plošnou základovou konstrukcí, pod kterou jsou provedeny 

hlubinné základy, respektive základovou deskou s vrtanými piloty. Základová deska 

je umístěna v hloubce pěti metrů od povrchu terénu. Hloubka základových konstrukcí 

se liší v místě tepelných kolektorů či dojezdů výtahových šachet. V těchto místech 

jsou základy prohlubovány až o 1,5 metru. Piloty jsou provedeny z důvodu neúnosné 

zeminy a též z důvodu přítomnosti podzemní vody v základové spáře. Piloty jsou 

vrtány až do únosné zeminy.  

Postup výstavby základových konstrukcí započne vrtáním pilot do únosné zeminy. 

Při této činnosti bude nutné odvážet přebytečný materiál ze stavby, to se bude provádět 

pomocí nákladních automobilů, které budou zeminu odvážet na předem určenou 

deponii. Po vyvrtání otvorů se bude provádět armování pomocí armovacích košů. 

Následně dojde k vybetonování železobetonových pilot.  

Po zatvrdnutí pilot, bude docházet k ukládání podkladového betonu, na který se 

provede samostatná základová deska. Základová deska je tvořena ze železobetonu, 

tudíž je nutné provést armování a až poté následnou betonáž. Velmi důležité je provést 

spojení ŽB pilot a základové desky, pomocí správného stykování betonářské výztuže. 

Vybetonovanou desku je nutné zhutnit pomocí příložných a ponorných vibrátorů, pro 

zvýšení únosnosti betonu. Také nesmíme zapomenout na dostatečné ošetření betonu.  

7.3.4 Hrubá spodní stavba 

Jedná se o etapu, ve které se provádí práce pod úrovní terénu a provádí se při nich 

jak svislé, tak vodorovné nosné konstrukce.  Do hrubé spodní stavby se zařazují práce 

jako stavba obvodových a nosných vnitřních konstrukcí nebo provádění schodiště. 

V našem projektu se bude jednat o provádění monolitických konstrukcí. Při 

monolitické výstavbě je nutné počítat s procesy bednění, armování a betonování. 

V této etapě budou do výroby zapojeny různé stroje jako autodomíchávač, čerpadlo na 

betonovou směs a dále bude použit věžový jeřáb.  

Práce se budou realizovat po určitých fázích, které se budou následně opakovat. 

Jako první úkon dojde k vytyčení stěn, které budou umístěny do míst dle projektové 

dokumentace. Do těchto míst se následně umístí bednění z jedné strany a poté se do 

připraveného bednění umístí armovací výztuž. Po provedení těchto úkonů dojde 

k osazení bednění i z druhé strany budoucí stěny. K přesunu těžkých dílců bednění a 
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velkých svazků výztuže je potřeba použít věžový jeřáb. Zapojení jeřábu velmi urychlí 

a ulehčí práce v této etapě. Po vyarmování dochází k betonáži. Betonování musí 

probíhat postupně od nejnižšího místa stěny, z důvodu správného probetonování 

konstrukce. K betonáži je zapotřebí autodomíchávač, čerpadlo ale také jeřáb s bádií. 

Aby v konstrukci nevznikla hluchá místa, je nutné beton v bednění zhutnit. Tímto 

procesem se všechny vzduchové kaverny dostávají na povrch betonu a konstrukce 

bude jednolitá a dostatečně únosná. Po betonáži musí dojít k technologické pauze, aby 

mohlo dojít k tuhnutí a tvrdnutí betonu. V těchto procesech dochází v betonu nárust 

pevnosti. V tomto případě ovšem stačí, aby beton ztuhnul do takové fáze, aby měl 

dostatečnou pevnost pro odbednění. U stěn technologická pauza trvá nejméně jeden 

den, kdy je možné stěnu odbednit. Beton ovšem můžeme zatížit na jeho maximální 

únosnost až po 28.dnech, ovšem kvůli urychlení výstavby odbedňujeme 

železobetonový prvek již při dostatečné únosnosti. Při technologické pauze svislých 

nosných konstrukcí provádíme schodiště. To opět musíme nejdříve zabednit, poté 

dostatečně vyztužit a nakonec vybetonovat, zde u schodiště je technologická přestávka 

tři dny. Když má beton požadovanou únosnost můžeme začít stavět konstrukci bednění 

pro vodorovné nosné konstrukce. Po vybednění je nutné opět armování a následně 

betonování této konstrukce. Následuje technologická pauza, která v případě 

vodorovné nosné konstrukce trvá tři dny, po které následně dojde k odbednění. Ovšem 

stojky, které podpírají bednění na svých místech zůstávají. 

Dále se v prostoru suterénu nachází zděné svislé nosné konstrukce, které bude nutné 

v této etapě vyzdít. Stěny se budou zdít z pórobetonových tvárnic, které na stavbu 

budou dováženy pomocí nákladních automobilů, ze kterých se palety s materiálem 

budou skládat na předem určené skládky za použití věžové jeřábu. Zdění svislých 

konstrukcí vyžaduje dokonale rovný podklad, na které se provede hydroizolační pás 

s cementovým ložem. Poté se vyskládají tvárnice vedle sebe, tím vznikne zakládací 

vrstva, která se nechá minimálně jeden den zatvrdnout a následně se na ni začnou 

ukládat další řady tvárnic. Další řady se staví na lepidlo, které doporučuje výrobce 

tvárnic. Svislé konstrukce se musí zdít na vazbu, aby došlo ke správnému propojení 

všech částí zdiva a aby stěna mohla přenést zatížení dané výrobcem. Stěny se zdí po 

jednotlivých pracovních záběrech, kdy výška takového záběru činí 1,5 m. To se děje, 

aby nedocházelo k vytlačování lepidla ze spodních vrstev stěny. Po vyzdění této výšky 

se provede technologická pauza, aby mohlo dojít k zatvrdnutí lepidla. Po vyzdění 

prvního pracovního záběru se též postaví lešení, a další pracovní záběr se zdí z lešení. 
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7.3.5 Hrubá vrchní stavba 

V další etapě se provádí téměř všechny činnosti, které se konaly v etapě „Hrubá 

spodní stavba“. To jsou činnosti jako bednění, armování a betonování svislých i 

vodorovných konstrukcí. Též bude docházet k betonování schodiště. Dále se budou 

zdít svislé nosné konstrukce. V tomto případě bude též docházet ke zdění obvodových 

nosných konstrukcí. Tyto práce ovšem budou prováděny stejným způsobem jako zdění 

jiných nosných svislých konstrukcí.  

7.3.6 Zastřešení 

V technologické etapě zastřešení se bude realizovat v první řadě atika, která je 

provedena ze železobetonu, tudíž je nutné bednění, armování a betonáž. Dále se bude 

dělat skladba střešního pláště. Ta bude obsahovat nátěr penetrace, lepení pojistné 

hydroizolace a pokládání spádových klínů z tepelné izolace. Na tyto vrstvy bude dále 

realizován povlakový střešní plášť, který bude zhotoven z krytiny z modifikovaného 

asfaltu.  

V této etapě se též budou provádět skladby venkovních teras, které se nachází na 

úrovni druhého nadzemního podlaží. Skladba je téměř stejná jako u střešních 

konstrukcí, až na provedení pochozí vrstvy, která bude realizována z keramických 

dlaždic, umístěných na rektifikovaných terčích.  

V neposlední řadě se bude sestavovat ocelový krov. Ten se nachází nad posledním 

podlaží objektu. V první fázi se bude umisťovat nosná konstrukce krovu, která 

zahrnuje ocelové krokve a vaznice. Na ty se poté bude provádět laťování 

s parozábranou. Nakonec se bude pokládat krytina. 

Pro tuto technologickou etapu bude nutné použít věžový jeřáb, autodomíchávač, 

čerpadlo na beton a drobná mechanizace.   

7.3.7 Hrubé vnitřní práce 

Tato etapa se provádí po realizaci zastřešení a hrubé vrchní stavby. Provádí se zde 

zděné příčky, které se ovšem v našem případě nachází pouze v suterénu. Do zděných 

příček se umisťují překlady a ocelové zárubně. Dále se v objektu dělají hrubé rozvody 

vzduchotechniky, elektra a požární vody. Též v prostoru dochází k provedení 

připojovacího potrubí a následně se osazují okenní výplně do obvodových konstrukcí. 
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Příčky jsou zděny z pórobetonových tvárnic. Zdí se podle stejných pravidel jako 

nosné konstrukce, které se prováděli v etapách hrubé stavby. Tudíž se nejdříve založí 

příčka na zakládací vrstvu, která je zhotovena do cementového lože, pod kterým je 

nataven hydroizolační pás. Tato první vrstva se nechá zatvrdnout a poté se zdí podle 

pracovních záběrů, které jsou v tomto případě vysoké 1,5 m. Vrstva provedená 

v pracovním záběru se nechá den zatvrdnout a další den se může pokračovat ve zdění. 

Ovšem při zdění nad výšku 1,5 m je nutné zdít z lešení. Příčky se zdí na vazbu, aby 

mohlo docházet ke správnému roznášení svislých i vodorovných sil. Při zazdívání 

ocelových zárubní, je nutné si vynést, kde se otvor nachází. Po zaměření se ocelové 

zárubně obezdí a po zazdění je nutné ocelové zárubně rozepřít ve třech výškách, a to 

z důvodu možnosti vyboulení. Konstrukce příček se u stropní konstrukce zakončuje 

měkkou podlážkou z miralonu.  

V této etapě se již nepoužívá věžový jeřáb, ale dochází k realizaci stavebního 

výtahu, který se používá pro vertikální dopravu materiálu do jednotlivých pater 

objektu. 

7.3.8  Hrubé úpravy 

V etapě hrubých úprav se provádí sádrokartonové příčky, předstěny a podhledy. 

Také se osazují dveře do sádrokartonových konstrukcí. Dále se dělají omítky a hrubé 

podlahy. Dochází též k celkovým kompletacím elektra a vzduchotechniky. Tato 

kompletace je velice důležitá a pracná z důvodu zasekání těchto elektrických kabelů 

do drážek ve stěnách, či ukrývání do SDK konstrukcí.  

Mezi první činnosti, které se provádějí v této etapě jsou hrubé podlahy. Do této 

skupiny činností řadíme pokládku tepelné izolace, rozlití betonových mazanin či 

anhydritových a samonivelačních stěrek. Po těchto operacích je nutné provést 

technologickou pauzu, aby bylo možné provádět nášlapnou vrstvu. Také se v mokrých 

provozech lepí hydroizolační izolace. V suterénu se budou montovat zdvojené 

podlahy. Ty jsou tvořeny stojkami, na které se připevní desky. Na tuto konstrukci se 

již může lepit pochozí vrstva. Tyto konstrukce se používají zejména pro vedení 

elektrických kabelů v prostoru pod podlahou.  

Na nosný rošt, který se připevní k nosným konstrukcím, se realizují sádrokartonové 

konstrukce. Na tento rošt se osadí z jedné strany sádrokartonové desky. Z druhé 

otevřené strany se do prostoru roštu provede tepelná izolace a mohou se natahat 
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rozvody. Poté dochází k osazení SDK desky i z druhé strany. V místech přichycení 

SDK desek k nosnému roštu dojde zatmelení děr, a též se SDK desky zabrousí, aby 

nevznikaly žádné nepřesnosti. 

Jako poslední se v této etapě realizují omítky, které se v našem případě nanášejí 

strojně, z důvodu velkého objemu. Omítky se stříkají pomocí čerpadla. Po nastříkání 

se omítky zarovnají pomocí dvoumetrové latě. Po provedení omítek dochází 

k technologické pauze, aby došlo k vyschnutí omítky.  

Nástroje, které se v této etapě používají jsou zejména stavební výtah a silo na 

omítky s čerpadlem. Čerpadlo, transportuje omítku v suchém stavu do určeného místa, 

kde se též nachází míchací centrum. V tomto místě dochází k míchání suché směsi a 

vody, čímž dochází ke vzniku omítkové směsi, ta se může rovnou nanášet na 

konstrukci. 

7.3.9 Kompletační a dokončovací práce 

Kompletační a dokončovací práce se provádí téměř na konci stavby a jde vlastně o 

celkové dodělání vnitřních prostor. Provádí se zde malířské práce, obklady, nášlapné 

vrstvy podlah, ale též se osazují dveře či všechny zařizovací předměty. V případě 

nemocnice se osazují též všechny nemocniční zařizovací předměty, ale také různé 

informační systémy atd. Úplně na konec se provádí úklid prostorů. 

V rámci této fáze výstavby se nejdříve provádí obkládání stěn v místech s mokrým 

provozem. Obklady se musí aplikovat na stěny, které mají omítku dokonale vyschlou. 

Kdyby podklad nebyl dokonale suchý, mohlo by docházet k odpadávaní obkladaček. 

Před započetím práce je také velmi důležité si připravit váhorys, který nám simuluje 

místa, kde se budou nacházet spáry a kde budou vznikat odřezy. Také se váhorys dělá 

z důvodu, abychom mohli investorovi ukázat, jak bude obkládaná konstrukce vypadat.  

Po provedení obkladů se přistupuje k provedení malířských prací. Nejprve se 

provede penetrační nátěr, abychom omítku lehce zvlhčili. Poté následují minimálně 

dvě vrstvy malby.  V další části této fáze se dělají nášlapné vrstvy podlah což 

v projektu představuje především lepení vinylové podlahy či lepení PVC. V místech 

vstupu do objektu se též vyskytuje dielektrický koberec. Toto lepení nášlapných vrstev 

se provádí na rovný, suchý a dokonale čistý podklad. 
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Když jsou provedeny všechny tyto práce, dochází k osazování dveří a umisťování 

zařizovacích předmětů na svá navržená místa. Poslední práce, která se provádí uvnitř 

objektu je úklid jednotlivých podlaží a schodiště. 

Pro realizaci prací prováděných v této etapě je nutné použití stavebního výtahu a 

drobné mechanizace. 

7.3.10 Fasáda 

V technologické etapě fasády se bude provádět pouze kontaktní zateplovací systém, 

který se bude nacházet jak na hlavním objektu pavilonu A, tak též na spojovacím 

krčku.  

Práce započnou montáží lešení, které je nutno postavit po celém obvodu objektu. 

Toto lešení je třeba realizovat za vysokých bezpečnostních opatření a to zejména, 

přikotvením lešení k objektu. U kontaktního zateplovacího systému musíme nejdříve 

začít zakládací lištou, která se umístí nad soklovou část. V místě zakládací lišty 

začneme lepení tepelného izolantu. Tepelný izolant se lepí po celé jeho ploše, a to po 

celém obvodu stavby, směrem vzhůru. Desky je nutné lepit na vazbu a je nutné dodržet 

technologický postup lepení. Desky je nutné ještě kotvit pomocí mechanických kotev. 

Po nalepení tepelně izolačních desek se začne provádět nalepení výztužné síťky na 

tepelnou izolaci. To se provede natažením lepidla a zatlačením výztužné síťky. Toto 

lepidlo se nechá vyschnout a může se provádět fasádní omítka s fasádním nátěrem. Ta 

se natahuje od shora dolů. Při sestupu realizace omítky, dochází k postupnému 

rozebírání lešení, a v místech kotvení do objektu dochází k vyspravení kontaktního 

zateplovacího systému a též k natažení omítky a fasádního nátěru. V poslední řadě se 

provede stejným způsobem sokl konstrukce, na který se provede kontaktní zateplovací 

systém a potáhne se omítkou s nátěrem. 

7.3.11 Vnější úpravy 

Technologická etapa vnější úpravy, je úplně poslední etapou, ve které se provádí 

práce v rámci projektu. Jedná se o práce, které se provádí mimo objekt. V případě 

našeho projektu se v této fázi realizují komunikace na pozemku, výstavba parkovacích 

stání, dále se umisťuje socha na své nové místo a osazuje se zeleň na parcele. 

V první řadě dochází k přesunu sochy. Nejdříve ovšem musí dojít k vybudování 

základu pod sochu, kdy se opět provádí bednění, armování a betonáž. V tomto případě 
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jde o malou stavbu, takže není potřeba využití jeřábu, ale pouze autodomíchavače. 

Nakonec dojde po zatvrdnutí betonu, k umístění sochy na své nové místo. K osazení 

sochy dojde za pomoci autojeřábu. 

Velmi důležitou prací je též realizace zpevněných ploch na pozemku, při které se 

bude provádět asfaltová komunikace, parkovací stání a pochozí plochy ze zámkové 

dlažby.  Nejdříve se provedou podkladní vrstvy, které se zhutní a poté se provede 

pochozí a pojezdová vrstva. 

Následovat bude rozhrnutí ornice a osázení zeleně. Jako poslední bude docházet 

k úklidu staveniště a rozebrání dočasného oplocení. 

V této finální fázi bude nutné použití těžké mechanizace jako například, nakladač, 

nákladní automobil, autojeřáb, autodomíchávač a na provedení asfaltového povrchu 

komunikace bude nutná aplikace finišeru, vibrační desky a válce. K rozhrnutí ornice 

bude nutný dozer. 

 

7.4 Bezpečnost práce 

Při provádění všech prací, které se v tomto projektu realizují, je nutné zajistit, aby 

všichni pracovníci byli informováni, jak se na stavbě mají chovat a jaké bezpečnostní 

opatření mají na staveništi dodržovat. Po celou dobu výstavby je nutné, aby byl 

k dispozici odborný stavební dozor, který má v popisu práce též kontrolovat 

bezpečnost pracovníků na stavbě.  

Staveniště musí být zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k úrazu či ztrátě na životě. 

Proto je nutné na staveništi přijmout taková opatření, která tato nebezpečí dokáže 

eliminovat. Mezi nutná bezpečnostní opatření patří nošení osobních ochranných 

pracovních pomůcek a zajištění kolektivní ochrany. Prvky osobní ochrany jsou helma, 

rukavice, ochranné brýle či bezpečnostní obuv. K dalšímu opatření zabezpečující 

ochranu zdraví patří kolektivní ochrana, která zajišťuje zejména ochranu pádové hrany 

pomocí zábradlí o výšce minimálně 1,1m či osazením zákazovou páskou, minimálně 

1,5 metru od pádové hrany. 

Mezi další bezpečnostní opatření, které na stavbě musí být zajištěno je znemožnění 

vstupu cizích a nepovolaných osob na staveniště. Z tohoto důvodu je na všech 

přístupových komunikacích umístěn vrátný, který bude kontrolovat, zda příchozí 

osoba má povolený vstup na staveniště. Dále bude celé staveniště oploceno, a to 
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plnostěnným oplocením výšky minimálně 2,0 metrů.  Také musí být zajištěno, aby se 

do okolí nešířilo nadměrné množství prachu a nadlimitní hodnoty hluku a vibrací. 

Při zajištění bezpečnosti práce na pracovišti je nutné dodržet příslušná vládní 

nařízení, příslušné zákony a vyhlášky. Bezpečnost na staveništi se dle legislativy dělí 

do několika skupin. 

a) Bezpečnost práce – do této sekce můžeme zařadit nejdůležitější a nejvíce 

potřebné zákony: [1] 

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

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

ochrany zdraví při práci 

b) Požární ochrana – skupina ve které se řeší zejména problematika požární 

ochrany a prevenci [1] 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti o 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

c) Inspekce práce [1] 

- Zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce 

d) Bezpečnostní značení [1] 

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., které stanovuje, jaký má mít vzhled a kde 

má být umístěna bezpečnostní značka a jaké se mají zavést bezpečnostní 

signály na staveništi 

e) Pracovní úrazy a nemoci z povolání [1] 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu 

f) Pracoviště s pracovní prostředí [1] 

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

práci 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

g) Práce ve výškách [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 

h) Práce na staveništi [1] 

- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání stavby 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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7.5 Vliv stavby na okolí a životní prostředí 

Realizovaná stavba bude probíhat tak, aby okolí stavby, které tvoří zejména bytová 

zástavba a další části nemocnice, nebyly ovlivňovány nadlimitními hodnotami prachu, 

hluku a vibrací. Pokud by stavba nemohla tyto limity splnit, je nutné, aby porušení 

měly alespoň co nejkratší trvání.  

Opatření, které jsou v tomto směru nutné provést je zejména zamezení prašnosti na 

staveništi, toho lze docílit čištěním nebo kropením staveništních komunikací. Toto 

opatření má ovšem nevýhodu v tom, že bude docházet k znečištění podvozku 

nákladních automobilů, které bude následně vést ke znečištění veřejných komunikací. 

Tento problém může vyřešit mycí rampa umístěná u výjezdu ze staveniště. 

Snížení hluku ze staveniště se dá docílit použitím celoplošného oplocení, či 

provedení zemního valu, směrem k obytným objektům. Dalším významným 

opatřením, které je nutné zabezpečit, je provádění hlučných prací výhradně mimo 

noční klid, který trvá od 22:00 do 06:00 hod.  Hlučné práce je také třeba omezit ve 

dnech pracovního volna.  

Při realizaci projektu je nutné, aby stavba negativně nezasahovala do životního 

prostředí. To bude pro stavbu znamenat, aby materiály, které se na stavbě nachází byly 

recyklovatelné, dále aby nedocházelo k znečištění půdy a podzemních vod. To pro 

výstavbu zejména znamená, aby se pracovalo se surovinami, které mají potřebné 

certifikace o nezávadnosti, ale také aby všechny odpady, které vzniknou na stavbě jak 

z užívání staveniště, tak z úvodních bouracích prací byli správně tříděny a 

recyklovány. 

Ke znečištění podzemních vod a půdy může docházet v případě úniku provozních 

kapalin ze strojů a zařízení, používaných na staveništi. Tento problém odpadá 

zajištěním dobrého technického stavu veškeré mechanizace a její pravidelná kontrola. 

V případě manipulace s provozními tekutinami, je nutné zajistit, aby nemohlo dojít 

ke styku kapaliny s půdou. [2] 
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