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Moje diplomová práce je o přípravě a organizaci výstavby přístavby Multioborového pavilonu 

v areálu nemocnice Pardubice. Je řešena průvodní a souhrnná technická zpráva objektu, 

zpracovány technologické předpisy na provádění CFA pilot a kontaktního zateplovacího 

systému s montáží lešení. K nim je zajištěna kvalita při provádění kontrolními a zkušebními 

plány. Pro celou stavbu je vypracována bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ekologie při 

provádění výstavby a návrh strojní sestavy. Je zpracován projekt zařízení staveniště 

popisovaný technickou zprávou, výkresy pro 3 etapy zařízení staveniště, rozpočtem a 

časovým harmonogramem zřízení a likvidací zařízení staveniště. Dále je zpracován 

položkový rozpočet Multioborového pavilonu, jeho časový harmonogram a objektový časový 

harmonogram. Dále je zpracována hluková studie při výstavbě pro vybrané etapy výstavby. 

Ověřil jsem dostupnost hlavních zdrojů, ověřil únosnost hlavního zvedacího mechanismu, 

navrhl dopravní značení v místě stavby a vypracoval smlouvu o dílo.  
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1.1 Identifika ční údaje 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Pardubická krajská nemocnice a.s. - Multioborový pavilon 

Místo stavby:    Pardubická krajská nemocnice a.s.  

    Kyjevská 44 

     532 03 Pardubice 

Kraj:     Pardubický 

Katastrální území:  Pardubice - Pardubičky 

Parcelní čísla pozemků: 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1,  468 

Druh stavby:   novostavba 

Účel stavby:    zdravotnická stavba 

1.1.2 Údaje o žadateli 

Investor:   Pardubický kraj 

    Komenského náměstí 125,  

    532 11 Pardubice 

    IČ: 70892822 

    tel.: +420 466 026 111 

    email: posta@pardubickykraj.cz 

    www: http://www.pardubickykraj.cz/ 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant:  HELIKA, a. s., IČ 60194294 

    Beranových 65 

    199 21 Praha-Letňany 

    IČ: 60194294, DIČ: 009-60194294 

    tel.: 281 097 222, 281 097 111 

    e-mail:  helika@helika.cz  

    www: http//www.helika.cz 

Autorizované osoby generálního projektanta: 

Ing. Emil Kmoníček, autorizovaný inženýr, číslo autorizace 0006767 - ČKAIT 

Dalibor Stejskal, autorizovaný technik, číslo autorizace 0008247 – ČKAIT 

Ing.arch. Jan Žlábek, autorizovaný architekt, číslo autorizace 0000846 - ČKA 
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1.2 Seznam vstupních podkladů 

1.2.1 Přehled výchozích podkladů 

- Prohlídka místa výstavby 

- Příslušné předpisy a ČSN 

- Inženýrsko-geologický průzkum (Chemcomex, 1995) 

- Inženýrsko-geologický průzkum (VPŮ, 1990) 

- Osvědčení o provedeném měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu (Stavební 

geologie GEOTECHNIKA a.s, 1995) 

1.2.2 Mapové podklady 

Základním mapovým podkladem je digitální situace předaná zástupci investora. Jsou v ní 

zakresleny stávající objekty, stávající komunikace, sítě a digitální katastrální mapa dotčené 

lokality. 

1.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Řešené území se nachází v zastavěné městské části Pardubice - Pardubičky. Výstavba se týká 

parcel č. 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1, 468, podrobněji rozebráno v bodě j). 

Cílem projektu přístavby existujícího onkologického pavilonu číslo 30, který tvoří součást 

Pardubické krajské nemocnice je vybudovat nové prostory pro již existující zdravotnické 

provozy, které jsou v současné době umístěny v rámci nemocničního areálu v nevyhovujících 

prostorech. Navrhovaný objekt je navržen s ohledem na velikost pozemku a zakomponování 

objektu v rámci uliční fronty Kyjevské ulice a celého areálu. Účelem tohoto projektu je 

rozmístění požadovaných zdravotnických provozů a návrh dispozičního řešení při 

respektování soudobých plošných standardů a požadovaných provozních vazeb.  

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

V prostoru plánované výstavby se dříve nacházel objekt č. 17 bývalá lékárna, dnes již po 

demolici. V současnosti je pozemek nevyužíván, pozemek částečně pokrývá areálová zeleň a 

zpevněné plochy. Bezprostřední okolí stavebního pozemku tvoří areál krajské nemocnice v 

Pardubicích. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, v 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
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Stávající pozemní objekty nejsou památkově chráněné nebo v památkové zóně. V prostoru 

staveniště se nevyskytuje žádné chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, nařízení o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Veškeré 

pozemky dotčené stavbou jsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, nejsou ani součástí 

lesního půdního fondu. 

d) Údaje o odtokových poměrech  

Pozemek je rovinatý, obsahuje množství travnatých ploch, které umožňují vsakování 

dešťových vod. Zpevněné plochy jsou odvodněny pomocí vtokových vpustí zaústěných do 

nemocniční kanalizace. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  

Navržená stavba je v souladu s územním plánem městské části Pardubice - Pardubičky. 

Novostavbu Multioborového pavilonu lze vybudovat dle platného územního plánu obce 

Pardubice, nachází v zóně určené pro umístění staveb smíšených určených i pro stavby 

občanské vybavenosti. Umístění a realizace navrhované stavby je v souladu s územním 

plánem i funkčními regulativ platnými pro předmětné území. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. Umístění a realizace předmětné stavby 

budoucího Multioborového pavilonu je v souladu s územním plánem i funkčními regulativy 

platnými pro předmětné území. Vzhledem k jednoznačnosti účelu a charakteru předmětné 

stavby a zastavěnosti území je možné provést běžné dvoustupňové řízení a povolit v prvním 

stupni stavbu v rámci územního rozhodnutí a v druhém stupni v rámci stavebního povolení. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů týkajících se území budou zapracovány do projektové 

dokumentace po jejich obdržení.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení.  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investice  

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice.  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru  

nemovitostí):  

Hlavní stavba, komunikace: 

st.     411  

Výměra [m2]:   445  

Číslo LV:    177  
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Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří  

 

Parcelní číslo:   472/2  

Výměra [m2]:   4260  

Způsob využití:   zeleň  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:   64/1  

Výměra [m2]:   39350  

Způsob využití:   zeleň  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

Přípojky: 

 

Parcelní číslo:   472/2  

Výměra [m2]:   4260  

Způsob využití:   zeleň  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:   64/1  

Výměra [m2]:   39350  

Způsob využití:   zeleň  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

 

Parcelní číslo:   470  

Výměra [m2]:   182  

Způsob využití:   ostatní komunikace  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:   475/7  

Výměra [m2]:   1366  

Způsob využití:   silnice  

Druh pozemku:   ostatní plocha 
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Parcelní číslo:   53  

Výměra [m2]:   1160  

Způsob využití:   zeleň  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:   52/1  

Výměra [m2]:   3554  

Způsob využití:   zeleň  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:   56/1  

Výměra [m2]:   3222  

Způsob využití:   zeleň  

 

Parcelní číslo:   st. 976  

Výměra [m2]:   297  

Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří  

 

Staveniště: 

 

Parcelní číslo:   472/1  

Výměra [m2]:   1203  

Způsob využití:   zeleň  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:   472/2  

Výměra [m2]:   4260  

Způsob využití:   zeleň  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:   64/1  

Výměra [m2]:   39350  

Způsob využití:   zeleň  



Průvodní zpráva 

NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 

 
21 

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:   468 

Výměra [m2]:   6976 

Způsob využití:   zeleň  

Druh pozemku:   ostatní plocha 

 

1.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu Multioborového pavilonu, s účelem pro zdravotnické potřeby Krajské 

nemocnice Pardubice. Dále budou vybudovány stavby podmiňující dopravní a technické 

infrastruktury, jako jsou zpevněné plochy, chodníky, parkovací plochy a přípojky energií, 

mediciálního plynu, oplocení a objektu pro čištění odpadních vod.  

 
b) Účel užívání stavby 

Objekt bude sloužit pro provozy oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie obsahující 

ambulance, zákrokový sálek a operační sál s místností pro dospávání. Dále v objektu budou 

tři podlaží sloužit k univerzálnímu využití lůžkového oddělení s 27 lůžky na patro a 

potřebným zázemím. V podzemním podlaží se nachází sklady, archiv, místnost pro zemřelé a 

místnost pro odpadové hospodářství.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu s využitím po celý rok. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)  

Stavba není památkově chráněná a to ani již zbudovaný objekt č. 30 s oddělením radiační 

onkologie, se kterým bude nový Multioborový pavilon propojen ve druhém a třetím 

nadzemním podlaží. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou řešeny venkovní chodníky a pojízdné komunikace, 

včetně parkovacích míst před objektem, vstupy před objektem a chodníku podél objektu. 

Vstup do budovy se nachází v prvním nadzemním patře, vstup je přístupný vyrovnávacím 

schodištěm nebo vyrovnávací výtahovou vertikálou. 
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Navržené chodníky splňují předepsané parametry a to především celkovou šířku nejméně 

1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce 

nejsou vyšší než 20 mm. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku mají šířku 3500 mm, která 

zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Od těchto vyhrazených stání je zajištěn 

přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání je umístěno nejblíže vůči 

vchodu a východu ze stavby. Před vstupem do budovy je plocha větší než 1500 mm x 1500 

mm. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby Multioborového pavilonu budou 

zapracovány do projektové dokumentace po jejich získání. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků apod.)  

Zastavěná plocha       1050,0 m2 

Obestavěný prostor nadzemních pater objektu  14767,0 m3 

Obestavěný prostor suterénu     3576,8 m3 

Obestavěný prostor základů (mimo piloty)   578,6 m3 

Obestavěný prostor - celkem     19378,7 m3 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.)  

Třída energetické náročnosti budovy C, s podlahovou plochou 5127 m2 je náročnost 294,5 

kWh/m2. 

Odpadové hospodářství Multioborového pavilonu naváže na současný způsob řešení likvidace 

odpadů v areálu Pardubické krajské nemocnice a.s. – likvidace odpadů bude smluvně 

zajištěna externí specializovanou firmou. Odpadové hospodářství je navrženo jako 

centralizované a bude sloužit jako společné zázemí pro celý objekt – zdravotnické provozy i 

pomocné provozy (administrativa, technologické zázemí, apod.). Třídění odpadů dle druhů a 

nebezpečných vlastností bude probíhat na jednotlivých podlažích, ukládat se budou do 

předepsaných shromažďovacích nádob nebo obalů, pak se budou každý den přepravovat do 

centrálního shromažďovacího místa. Centrální shromaždiště bude uzavíratelné, jednotlivé 
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kóje dle oddělení. Jednotlivá podlaží budou vybavena vozíky na odpady se zavěšenými PE 

pytli, barva pytlů určuje odpad. Odvoz odpadů bude zajišťován pracovníky nemocnice, a to 

buď v nemocniční spalovně nebo bude odpad předáván oprávněné osobě. Evidence vzniklých 

odpadů se vede za celou nemocnici. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  

Předpokládané zahájení stavby:   02/2015.  

Předpokládané ukončení stavby:  11/2016.  

k) Orientační náklady stavby  

Orientační náklady na stavbu Multioborového pavilonu a všech jeho objektů je cca  

170 000 000 Kč. 

1.5 Členění na stavební objekty 

SO.01 Multioborový pavilon 

SO.02 Komunikace 

SO.03 Venkovní kanalizace 

SO.04 Venkovní elektrorozvody 

SO.05 Přípojky slaboproudu 

SO.06 Přípojka kyslíku 

SO.07 Oplocení 

SO.08 Sadové úpravy 

SO.09 Kolektory, opěrné zdi 

SO.10 Objekt pro dekontaminaci odpadních vod 
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2.1 Popis území stavby 

2.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který je umístěn jihovýchodně 

od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na onkologický 

pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety rekonstruován. Majitelem všech 

pozemků potřebných pro rekonstrukci je Pardubický kraj, zřizovatel Krajské pardubické 

nemocnice. Veškeré pozemky, které jsou využívány pro stavbu nebo staveniště jsou ve 

vlastnictví investora. Staveniště se nachází v katastrálním území Pardubičky 717835. Na 

parcelách č. 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1,468. Nejbližší pozemky sousedící se 

samotnou stavbou jsou 456/2, 475/9, 68/25, 68/21, 1449, 1375. Stavební parcela je rovinatá 

bez výraznějšího sklonu, nadmořská výška parcely  225,0 - 226,0 m. n. m.. Z východní strany 

je staveniště ohraničeno ulicí Kyjevská, z jižní strany ulicí Bokova. K přístupu na staveniště 

bude sloužit vjezd z ulice Bokova, který bude nově vytvořen. Ulice Bokova sousedí z jedné 

strany s nemocnicí a z druhé je tvořena zástavbou rodinných domů. Pro manipulaci na 

staveništi budou z větší části využívány obslužné komunikace nemocnice k jejich napojení 

bude zbudována komunikace z asfaltového recyklátu. Pro provoz a zásobování staveniště 

nebude využit hlavní vjezd do nemocnice a nedojde tak k omezení provozu hlavního vjezdu 

do nemocnice. 

2.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

- Prohlídka místa výstavby 

- Příslušné předpisy a ČSN 

- Inženýrsko-geologický průzkum (Chemcomex, 1995) 

- Inženýrsko-geologický průzkum (VPŮ, 1990) 

- Osvědčení o provedeném měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu (Stavební 

geologie GEOTECHNIKA a.s, 1995) 

2.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V prostoru dotčeném stavbou je vedena řada inženýrských sítí různých druhů.  

V dostatečném časovém předstihu před prováděním stavebních prací zajistí investor vytýčení 

veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů v prostoru staveniště jejich 

příslušnými správci. Vytýčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Zhotovitel 
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nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení jejich 

příslušnými správci. 

Elektroenergetika:   

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.  

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice 

je zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

Ochranná pásma elektroenergetiky: 

podzemní vedení do 110 kV včetně        1,0 m  

podzemní vedení nad 110 kV          3,0 m  

podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková     1,5 m 

Plynárenství: 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 

zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti na obě strany od 

jeho půdorysu (od vnějšího okraje potrubí). U technologických objektů je ochranné pásmo 

vymezené na všechny strany od půdorysu objektu. 

Ochranná pásma činí: 

a) nízkotlaké a středotlaké plynovody a  přípojky v zastavěném území obce 1,0 m 

b) ostatní plynovody a plynovodní přípojky      4,0 m 

c) technologické objekty        4,0 m 

Vodovody a kanalizace 

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou 

plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí: 

a) vodovodní potrubí   do průměru 500 mm včetně    1,5 m 

    nad průměr 500 mm      2,5 m 

b) kanalizace   do DN 500 včetně přípojek    1,5 m  

    stoky nad DN 500      2,5 m 
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2.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém, seizmicky aktivním nebo poddolovaném území.  

 

2.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Po ukončení stavebních prací budou 

provedeny terénní a sadové úpravy. Při provádění stavby budou používány těžké 

mechanismy, avšak hladina hygienických limitů při provádění stavby nebude překročena. 

Před výjezdem ze staveniště budou vozidla očištěna. Bude zřízena plocha pro mechanické 

dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby, nacházející se u výjezdu ze staveniště na ulici 

Bokova. V případě znečištění komunikací vozidly ze stavby, bude komunikace ihned 

očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována případným zkrápěním vodou. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Odpady vznikající při stavbě Multioborového pavilonu budou odváženy k likvidaci na 

skládku v obci Tuněchody. Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudovanou přípojku 

do veřejného řádu kanalizace. Záměrem výstavby Multioborového pavilonu se vliv stavby na 

okolní stavby a pozemky nezmění. 

2.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou žádné požadavky na asanace a demolice. Demolice bývalého objektu lékárny 

nacházejícího se v místě výstavby proběhla již v minulé etapě výstavby. Kácení dřevin bude 

jen nezbytně nutné pro provedení Multioborového pavilonu. Kácení dřevin bude probíhat v 

období vegetačního klidu. Kácení dřevin musí schválit a povolit odbor ochrany životního 

prostředí. Kácené stromy jsou vyznačené ve výkresu č. 2 Stavební situace. 

2.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

V prostoru staveniště se nevyskytuje žádné chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, nařízení o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. 

Veškeré pozemky dotčené stavbou jsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, nejsou ani 

součástí lesního půdního fondu. 
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2.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Voda pitná a technologická 

Budovaný pavilon bude napojen na vodovodní přípojku ze stávajícího rozvodu pitné vody 

umístěného v areálových kolektorech. Projekt kolektorů není součástí zapůjčené projektové 

dokumentace.  

Napojení na kanalizaci 

Budovaný pavilon bude napojen na stávající areálovou jednotnou kanalizaci, která je v řešené 

části areálu nemocnice ve vyhovujícím a využitelném stavu. Tato kanalizace je vedena před 

objektem ve stávající obslužné komunikaci. Odvodnění vstupu do nového objektu a 

upraveného sjezdu k objektu č. 30 je řešeno navrženou pasovou vpustí, která je součástí řešení 

zpevněných ploch. Tato vpusť bude odvodněna do stávající a rekonstruované revizní šachty 

Š0 potrubím DN100. Další odvodňovací pásová vpusť je navržena před vstupem do 1.PP. 

Tato vpusť bude odvodněna potrubím DN125 a zaústěna do čerpací šachty. Nově bude 

vybudována kanalizace pro infekční vody a objekt pro čištění těchto vod ve východní části 

areálu nemocnice.  

Elektrická energie 

Pavilon bude napojen na rozvod vysokého napětí z ústřední nemocniční trafostanice. 

Napojení do hlavní rozvodné skříně. Z rozvodné skříně budou provedeny vnitřní rozvody 

pavilonu a také venkovní rozvody slaboproudé energie, především venkovní osvětlení. 

Přípojka kyslíku 

Potrubní přípojka medicinálního kyslíku je od místa napojení na stávající centrální rozvod 

přivedena do objektu. Do objektu vstupuje potrubí v prostoru 1.PP a je napojeno na vnitřní 

rozvod, kde je v místnosti náhradního zdroje provedeno napojení na podružnou redukci tlaku. 

Přípojka je vedena areálem nemocnice po celé trase v zemi. Potrubní přípojka medicinálního 

kyslíku je provedena z měděného atestovaného potrubí ČSN EN 13348.   

Dopravní infrastruktura  

Dopravní připojení Multioborového pavilonu bude řešeno po stávající komunikaci mezi 

objekty Dětské chirurgie a objektem Kožního oddělení, která bude nově rekonstruována. 

Komunikace bude vedena v části ve stávající šířce 4,5 m, v úseku navržených parkovacích 

stání bude komunikace rozšířena na 6,0 m. Při komunikaci je navrženo 6 parkovacích stání 

pro osobní vozidla (1 pro osoby se sníženou schopností pohybu) šířky 3,5 m a délky 5,0 m, 2 

parkovací stání jsou navržena jako kolmá o šířce 2,5 m a délce 5,0 m, 2 parkovací stání budou 
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podélná šířky 2,2 m a délky 5,75 m. Nová budova Multioborového pavilonu bude obsloužena 

nově zbudovaným pojížděným chodníkem, který je navržen s ohledem na pojezd sanitními 

vozy. Před severním vstupem na západní straně je navrženo místo pro přecházení. Podél 

západní fasády je navržen chodník o šířce 2,0 m pro přístup osob se sníženou schopností 

pohybu ke vstupu do budovy v jižní části objektu. 

2.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Výstavba pavilonu není podmíněna žádnými dalšími investičními akcemi.  

2.2 Celkový popis stavby 

2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem tohoto projektu je rozmístění požadovaných zdravotnických provozů a návrh 

dispozičního řešení při respektování soudobých plošných standardů a požadovaných 

provozních vazeb.  

Objekt bude sloužit pro provozy oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie obsahující 

ambulance, zákrokový sálek a operační sál s místností pro dospávání. V objektu bude 

umístěna tři podlaží s lůžkovou kapacitou 3 x 27 lůžek. Lůžkové provozy jsou řešeny i pro 

možnost umístění infekčních oborů. V podzemním podlaží se nachází sklady, archiv, místnost 

pro zemřelé a odpadové hospodářství.  

Obestavěný prostor nadzemních pater objektu  14 767,0 m3 

Obestavěný prostor suterénu     3 576,8 m3 

Obestavěný prostor základů (mimo piloty)   578,6 m3 

Obestavěný prostor - celkem     19 378,7 m3 

Zastavěná plocha       1 050,0 m2 

 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Nově budovaný objekt má tvar obdélníku s rozměry 52,45 x 20,0 m s dvěma ústupy za fasádu 

na východní a západní straně. Objekt je tvořen jedním podzemním podlažím a čtyřmi 

nadzemními podlažími.  

Umístění navrhovaného Multioborového pavilonu bylo prověřeno v rámci zpracování 

strukturálního plánu Pardubické krajské nemocnice a tvoří první etapu celkové revitalizace 
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areálu. Navrhovaný objekt je navržen s ohledem na velikost pozemku a zakomponování 

objektu v rámci uliční fronty Kyjevské ulice a celého areálu. 

2.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

V podzemním podlaží se nachází sklady, archiv, místnost pro zemřelé a odpadové 

hospodářství. Dále jsou zde oddělené šatny zaměstnanců, technické místnosti, strojovny VZT, 

technologie ÚT, ohřev TUV, rozvodna NN, trafostanice, slaboproudu, vakuová a 

kompresorová stanice. V prvním nadzemním patře se nachází hlavní vstup do budovy, který 

je řešen vyrovnávacím schodištěm a vyrovnávací výtahovou vertikálou. V přízemí jsou 

soustředěny provozy oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie obsahující ambulance, 

zákrokový sálek a operační sál s místností pro dospávání. Ve zbývajících nadzemních patrech 

jsou umístěny univerzální lůžkové oddělení s 27 lůžky a potřebným zázemím. Pokoje pro 

pacienty jsou dvou až čtyřlůžkové. Každý pokoj má vlastní hygienickou buňku s umývadlem, 

záchodem a sprchovým koutem. Součástí oddělení je pracovna sester, vyšetřovna, zázemí pro 

pacienty, jako jsou jídelna a kuchyňka. 

2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání, jsou řešeny venkovní chodníky a pojízdné komunikace, včetně 

parkovacích míst před objektem, vstupy před objektem a chodníku podél objektu. 

Vstup do budovy se nachází v prvním nadzemním patře, vstup je přístupný vyrovnávacím 

schodištěm nebo vyrovnávací výtahovou vertikálou. 

Navržené chodníky splňují předepsané parametry a to především celkovou šířku nejméně 

1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce 

nejsou vyšší než 20 mm. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku mají šířku 3500 mm, která 

zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Od těchto vyhrazených stání je zajištěn 

přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání je umístěno nejblíže vůči 

vchodu a východu ze stavby. Před vstupem do budovy je plocha větší než 1500 mm x 1500 

mm. 

2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba byla navržena s ohledem na bezpečnost stavby při užívání. Stavba splňuje požadavky 

bezpečného užívání staveb. Bezpečnost při práci se řídí obecně platnými zákony, vyhláškami 

a předpisy. 
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Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány 

provozní řády a manuály. V těchto provozních předpisech budou bezpečnostní a hygienické 

pokyny pro veškerou činnost na pracovištích například obsluhu a servis zařízení, používání 

pracovních pomůcek, apod.  

Pro areál musí být zpracovány evakuační plány a další dokumentace vyžadované platnou 

legislativou s důrazem na požární ochranu. 

Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při práci a ochraně 

zdraví, budou provedena ještě před uvedením do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý dohled 

nad dodržováním zásad a opatření bezpečnosti práce, včetně soustavného školení 

zaměstnanců. 

2.2.6 Základní technický popis staveb 

A) Stavební řešení jednotlivých objektů 

SO.01 Multioborový pavilon 

Objekt řeší stavbu nemocničního pavilonu, obdélníkového půdorysu s rozměry 52,45 x 20,0 

m. Jedná se o železobetonový monolitický skelet, založený na železobetonové základové 

desce, kterou podporují piloty. Objekt tvoří jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. 

Vyzdívky skeletu z tvárnic Porotherm 24 P+D, dělící příčky budou z větší části ze 

sádrokartonu a dále z příčkovek Porotherm. Obvodový plášť objektu bude tvořen kontaktním 

zateplovacím systémem. Zastřešení objektu plochou jednoplášťovou střechou, na střeše za 

protihlukovou bariérou je umístěno chladící zařízení pro vzduchotechnickou jednotku a část 

vzduchotechnického zařízení. 

SO.02  Komunikace 

Objekt řeší napojení pavilonu na dopravní infrastrukturu nemocnice. Dopravní připojení 

Multioborového pavilonu bude řešeno po stávající komunikaci mezi objekty Dětské chirurgie 

a objektem Kožního oddělení, která bude nově rekonstruována. Komunikace bude vedena v 

části ve stávající šířce 4,5 m, v úseku navržených parkovacích stání bude komunikace 

rozšířena na 6,0 m. Nová budova pavilonu bude obsloužena nově zbudovaným pojížděným 

chodníkem, který je navržen s ohledem na pojezd sanitními vozy.  

SO. 03 Venkovní kanalizace 

Objekt řeší napojení pavilonu na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Ve stávajícím areálu se 

nachází stávající jednotná kanalizace, která je v řešené části areálu nemocnice ve vyhovujícím 

a využitelném stavu. Tato kanalizace je vedena před objektem ve stávající obslužné 

komunikaci.  
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Pro odvedení dešťových a splaškových vod z nově řešeného objektu jsou navrženy nové 

hlavní svody dešťové a splaškové kanalizace. Tyto svody budou před objektem napojeny do 

nově navržené revizní šachty Š2.  Do této šachty bude rovněž zaústěn výtlak z čerpací šachty 

ČŠ. Z revizní šachty Š2 bude společné odtokové potrubí zaústěno do rekonstruované stávající 

šachty Š1. 

SO.04  Venkovní elektrorozvody 

Objekt řeší napojení pavilonu na vysoké napětí. Budou použity jednožilové kabely 3x 35-

AXEKVCEY 1x120, uložení v zemní rýze s krytím minimálně 1,0 m. Napojení v nově 

instalovaném skříňovém rozvaděči v rozpínací stanici vysokého napětí. 

SO.05  Přípojky slaboproudu 

Objekt řeší napojení novostavby na rozvod nízkého napětí. Pavilon bude napojen na nízké 

napětí z nové trafostanice do přípojkové skříně na stěně budovaného objektu a odtud bude 

napojen hlavní rozvaděč objektu umístěný v rozvodně nízkého napětí. Dále objekt řeší 

rozvody venkovního osvětlení. 

SO.06  Přípojka kyslíku 

Objekt řeší napojení pavilonu na přívod kyslíku. Potrubní přípojka medicinálního kyslíku je 

od místa napojení na stávající centrální rozvod přivedena do objektu v zemi. Do objektu 

vstupuje potrubí v prostoru 1. PP a je napojeno na vnitřní rozvod, kde je v místnosti 

náhradního zdroje provedeno napojení na podružnou redukci tlaku. Přípojka je vedena 

areálem nemocnice po celé trase v zemi. Potrubní přípojka medicinálního kyslíku je 

provedena z měděného atestovaného potrubí. 

SO.07  Oplocení 

Objekt řeší budoucí oplocení areálu v okolí Multioborového pavilonu. Vzhledem k stavu 

oplocení a probíhajícím stavebním pracím je nutné uvažovat s výměnou části oplocení podél 

areálu nemocnice u komunikace Kyjevská a Bokova. Předpokládá se použití plotu s 

podezdívkou s použitím atypických plotových dílců. 

SO.08  Sadové úpravy 

Objekt řeší konečné terénní úpravy nezpevněných ploch a to zatravnění, sadba nových květin, 

keřů a stromů. Celkem jsou navrhovány sadové úpravy na ploše 1162 m2. Stromy vysazované 

6 ks, keře pokryvné 99 m2, trávník parkový 989 m2, záhonové výsadby keřů a trvalek 74 m2. 

SO.09  Kolektory, opěrné zdi 

Objekt řeší napojení pavilonu na systém nemocničních kolektorů a vybudování opěrné zdi. 
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Kolektory 

Konstrukce kolektoru je od objektu Multioborového pavilonu oddilatovaná. Napojení je 

provedeno přes hydroizolační prvek umožňující drobné posuny. Kolektor bude navazovat na 

stávající nemocniční kolektor, ve kterém bude provedena podchytávka stropního panelu pro 

provedení bočního nového prostupu. Kolektor bude chráněn povrchovou hydroizolací. 

Opěrné zdi 

Výškový skok je držen úhlovou opěrnou zdí s konstantní tloušťkou 270 mm. Základ má 

nejmenší tloušťku také 270 mm a zvětšuje se na 320 mm pro zajištění odvodu povrchových 

vody. Konstrukce je dilatovaná na tři části, které jsou propojeny smykovými trny v horní části 

opěrky. 

SO.10  Objekt pro dekontaminaci odpadních vod 

Objekt řeší nově vybudovaný objekt pro dekontaminaci odpadních vod. Jedná se o 

technologický objekt, jehož základní konstrukcí je železobetonová konstrukce, doplněná 

potřebnými provozními schody a plošinami. Střecha je plochá jednostranně spádovaná do 

okapního žlabu. Fasáda objektu je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou 

izolace 50 mm. Základy tvoří železobetonová vana izolovaná proti vodě asfaltovým 

souvrstvím.  

 

B) Konstruk ční řešení jednotlivých objektů 

Zemní práce 

Výkopové práce budou navazovat na provedenou přípravu území, kácení zeleně a demolici 

komunikací nacházejících se pod navrhovaným objektem. Výkopy pro pavilon budou 

prováděny jako otevřené, bez nutnosti pažení. Bude provedeno podchycení stávajícího 

objektu pomocí podpěr, tak aby nedošlo k deformacím. Výkopy pro provádění kolektoru na 

jižní straně objektu je nutné pažit, zajištění stavební jámy bude řešeno pouze směrem 

k objektu magnetické rezonance, kde bude použito záporové pažení na hloubku 3,2 m, bez 

nutnosti kotvení. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Ve smyslu *ČSN 73 

3050 - Zemní práce - budou výkopy prováděny v zeminách a horninách třídy těžitelnosti 3-5. 

Vytěžené zeminy nejsou bez úprav vhodné do násypů a zásypů.  

Založení 

Objektu založen na CFA pilotách průměru 1000 mm s délkou 10,0 m. Pata piloty bude 

vetknuta do únosných slínovců R5 (R4). Část zatížení se bude přenášet přes základovou 

desku, ta bude mít tloušťku 400 mm. Podkladní beton je navržen tloušťky 150 mm vyztužený 
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armovací sítí. Na podkladní betony bude uložen hydroizolační systém proti účinkům tlakové 

vody. Do podkladních betonů bude zabudován zemnící systém objektu. 

Izolace spodní stavby 

Navržený hydroizolační systém spodní stavby je odolný proti tlakové vodě. Hydroizolační 

zabezpečení spodní stavby objektu je navrženo dvouvrstvým systémem z 2x SBS 

modifikovaných bitumenových pásů – plnoplošně natavené. Po provedení hydroizolačního 

souvrství bude provedena ochranná betonová mazanina, tak aby nedošlo k  porušení 

hydroizolace při montáži ocelové výztuže základové desky.  

Ochrana stavby proti radonu z podloží 

Dle průzkumů je v místě navrhované stavby nízká aktivita radonu z podloží. Navržený 

hydroizolační systém vyhovuje jako vhodné protiradonové opatření ve formě plnoplošné a 

plynotěsné izolační vrstvy s atestem na průnik radonu.  

Zásypy 

Zásypový materiál musí splňovat požadavky nepropustnosti, únosnosti, přetvoření a 

zhutnitelnosti. Zásypy budou řádně hutněny po vrstvách, aby došlo k utěsnění objektu do 

úrovně rostlého terénu a nedošlo k zatékání dešťových vod okolo objektu a tím k možnému 

rozbředání zeminy. Část zásypů bude provedena po izolaci soklové části a další část proběhne 

před terénními úpravami. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, který je tvořen sloupy o 

rozměrech 300 x 600 mm nebo 300 x 800mm záleží, ve kterém podlaží se nacházejí. 

Obvodové sloupy jsou orientované podélně s rozměrem 1200 x 250 mm. Nosný systém 

sloupů vytváří podélný čtyř-trakt s příčnými rozpětími 4,475 x 5,4 x 5,4 x 4,475 m. Podélný 

směr má rozpětí 7,2 m. Dále svislé nosné konstrukce v 1.PP  tvoří obvodové železobetonové 

stěny tloušťky 250 mm. Železobetonové stěny jsou navrženy, jako stěny šachet výtahů, 

případně VZT šachet. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Objekt má čtyři nadzemní podlaží, poslední strop plní i funkci zastřešení. Stropní desky jsou 

lokálně podporované sloupy. Tloušťka všech stropních desek je 250 mm, v místě zvětšeného 

rozpětí je deska doplněna plochými deskovými průvlaky šířky 1200 mm a celkové výšky 400 

mm. Po obvodě je deska lemována ztužujícím nadpražím výšky 500 mm. V desce budou 

instalační prostupy. 

Vertikální komunikace 
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V objektu jsou navržena dvě úniková a komunikační schodiště, umístěná vždy na konci 

objektu. Konstrukčně jsou schodiště navrženy z nosné železobetonové zalomené desky. 

V objektu jsou dále navrženy jednoramenné schody na vyrovnání výškových rozdílu vstupní 

haly (terénu) a prvního nadzemního podlaží. Tyto schody jsou navrženy železobetonové. 

V technických prostorech jsou navrženy pomocné ocelové schody. 

U schodiště pro veřejnost (navazující na vstupní halu) je dvojice lůžkových výtahů, u druhého 

schodiště je umístěn jeden lůžkový a jeden hospodářský výtah. Výtahy jsou provedeny 

v železobetonových šachtách. Jsou osazeny automatickými posuvnými dveřmi. Výtahy jsou 

navrženy v provedení bez strojovny. Je navrženo přirozené větrání výtahových šachet 

komínky v ploché střeše. Dva z výtahů jsou provedeny v evakuačním provedení. 

Obvodové pláště svislých konstrukcí 

Obvodový plášť bude tvořen kontaktním zateplovacím systémem, systém bude tvořen 

tepelnou izolací z desek z minerálních vláken tloušťky 160 mm, touto tloušťkou izolantu jsou 

zatepleny stěny od soklu nahoru. Soklová část a suterénní stěny budou zatepleny izolací z 

extrudovaného polystyrenu tloušťky 120 mm do hloubky 1,0 m pod budoucí upravený terén. 

V hloubce větší, než 1,0 m pod terénem bude použit extrudovaný polystyren tloušťky 40 mm. 

Extrudovaný polystyren na suterénní zdi pod terénem tvoří zároveň ochranu hydroizolace. 

Povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému bude tvořena silikonovou omítkou bílé 

a šedé barvy o maximální velikosti zrna 2,0 mm. Povrchová úprava soklové části bude 

tvořena dekorativní zrnitou omítkou ve světle hnědém odstínu o maximální velikosti zrna 2,0 

mm. 

Sádrokartonové příčky 

V objektu budou použity následující typy sádrokartonových příček příčky tl. 125 mm, typ W 

112, jednoduchá konstrukce CW 75, dvojvrstvé opláštění z obou stran deskami tl. 12,5 mm, 

příčky tl. 125, 150, 205, 255, 275, 300, 375 mm a ostatní, instalační příčky - dvojité 

konstrukce, dvojvrstvé opláštění z obou stran deskami tl.12,5mm. 

Zděné příčky 

V objektu budou použity vnitřní zděné příčky tl. 125 mm – keramická příčkovka 11,5 P+D P8 

(115/497/238 mm) na maltu MVC P 1,0 MPa. 

Podlahy 

Povrchové úpravy podlah musí mít index šíření plamene is < 100 mm/min. Podlahy jsou 

řešeny jako plovoucí a budou proto odděleny i od stěn např. podlahovým izolačním páskem 

z minerálních vláken tl. 15mm. Jako tepelné, resp. akustické izolace bude použit extrudovaný 
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polystyren a desky z minerálních vláken. Roznášecí samonivelační vrstva na bázi anhydritu tl. 

40 mm. 

Druhy podlahové konstrukce : 

PVC podlahovina - chodby, schodiště, jídelna, všechny běžné místnosti bez speciálních  

   požadavků, denní místnosti (pacientů, zaměstnanců), čajové kuchyně, 

   šatny, odpadky, úklidové místnosti 

PVC podlahovina antistatická - staniční sestra, pracovny sester, lůžkové pokoje 

Kaučuková podlaha elektrostaticky vodivá - operační sál včetně předsálí, dospávání,  

      serverovna, zákrokové sálky 

Keramická dlažba - mokré provozy: sprchy, asistované lázně, hygienická buňka invalidů, 

   mycí boxy, mytí lékařů, mytí vozíků, sterilizace a mytí nástrojů, WC 

Koberec - lékařské pokoje, seminární místnosti, kanceláře,  

Ochranný bezprašný nátěr + hydroizolační stěrka - ve strojovnách VZT, chlazení apod. 

 

Podhledy 

Podhledy jsou navrženy jako systém včetně montážních otvorů, revizních dvířek a řešení 

dilatací a nosného ocelového roštu. Provedeny budou ze sádrokartonu jako pevné tmelené 

nebo z minerálních desek (především v chodbách, aby byl umožněn jednodušší přístup 

k osvětlení a výústkám VZT). V operačním sálu a zákrokovém sálku budou provedeny jako 

součást hygienické vestavby. Podhledy musí mít index šíření plamene iS ≤ 50 mm/min. 

V místnostech s vlhkým provozem budou použity impregnované sádrokartonové desky. 

Povrchové úpravy 

Všechny vnitřní prostory, jejichž konstrukci netvoří sádrokarton, podhled z minerálních desek 

nebo není jejich povrch obložen, budou omítnuty sádrovou dvouvrstvou omítkou nebo bude 

jejich povrch opatřen stěrkou. Místnosti v suterénech (strojovny apod.) budou omítnuty 

cementovou dvouvrstvou hladkou omítkou. Povrchy stropů budou upraveny vnitřní stěrkovou 

hmotou tl. 3 mm, nanášenou na čistý pevný povrch. 

Obklady 

Místnosti koupelen, sprch, WC, předsíní WC, hygienických buněk a umýváren budou 

obloženy keramickým obkladem do výšky ostění dveří. V místnostech, kde bude požadován 

obklad stěn bude proveden obklad do výšky podhledu, resp. 50 mm nad hranu podhledu. 

V místnostech, jejichž účel nevyžaduje obklad, ale jsou v nich umístěny zařizovací předměty 

(umyvadla, kuchyňské linky atd.) bude okolo nich proveden obklad do výšky 1600 mm. 

Keramický obklad bude v místnostech s vlhkým provozem lepený hydroizolačním tmelem 
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v celé ploše a spárován bude rovněž tmelem s hydroizolačními vlastnostmi. Všechny kouty a 

rohy budou opatřeny pod obkladovými lištami a okraje obkladů lištami zakončovacími. 

Napojení podhledů bude provedeno zatmelením spáry pružným silikonovým tmelem. 

Povrchové úpravy stěn musí mít index šíření plamene is < 75 mm/min. 

Tepelné izolace 

Tepelná izolace je navržena v podlahách na terénu, na stěnách vytápěných prostor pod 

terénem, obvodových stěnách a střechách. Tloušťka tepelných izolací je navržena v závislosti 

na režimu vytápění jednotlivých místností dle požadavků ČSN 73 0540-2 na požadované 

hodnoty UN. Suterénní prostory, kde se nacházejí především technické místnosti, budou 

zatepleny dle požadavků ČSN 73 0540-2 na požadované hodnoty UN. 

Ve střešním plášti bude použita tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 60 mm, která 

bude uložena na spádové vrstvě z pěnového polystyrenu v tloušťce od 120 mm. Pro izolaci 

podlah na terénu bude použit podlahový polystyren tloušťky 80 mm. 

Akustické izolace 

Jednotlivé dělící konstrukce musí splňovat požadavky na minimální ochranu před hlukem. 

Jedná se o místnosti vyšetřoven, lůžkových pokojů, pokojů lékařů, atd. V těchto prostorech 

jsou navrženy sádrokartonové příčky tl. 125 mm s dvojitým opláštěním ze 

sádrokartonových desek tl. 12,5 mm a vloženou minerální vatou tl. 50 mm. Akustické 

vlastnosti těchto příček - index vzduchové neprůzvučnosti Rw´= 47 dB (tj. normový 

požadavek). 

Do skladby podlahového souvrství je navržena kročejová izolace z minerálních desek 

případně polystyrenu určených pro podlahy tl. 25 mm. 

Výplně otvorů 

V objektu jsou navržené pásy oken a vstupní prosklené portály. Pásy oken jsou tvořeny 

pravidelně se střídající kombinací otvíravých oken a skleněných neprůsvitných prvků. Okna 

jsou hliníková, vysoká střídavě 1,6 a 1,8 m s parapetem ve výšce 0,9 m. Křídla jsou otvíravá a 

sklopná. Prosklené vstupní portály budou z hliníkových profilů. 

Všechna okna na fasádě budou zasklena izolačním dvojsklem (součinitel prostupu rámu U = 

1,4 W/m2K, zasklení U = 1,1 W/m2K). Hodnota zvukové izolace okna min. 35 dB. 

Vnitřní dveře budou dřevěné nebo kovové. Dřevěné budou opatřeny nátěrovým systémem, 

který je atestovaný pro použití ve zdravotnictví, odolnost proti dezinfekčním prostředkům. 

Dveře na oddělení budou hliníkové prosklené, dvojité zasklení s vnitřními hliníkovými 

žaluziemi, čiré sklo s bezpečnostní fólií, kategorie odolnosti 1B1.  
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Dveře pokojů, vyšetřoven apod. budou splňovat vzduchovou neprůzvučnost min. Rw=27 dB. 

Dveře budou osazené do ocelových zárubní. Venkovní žaluzie budou hliníkové s elektrickým 

pohonem, tvaru Z, šíře lamel 80 mm. 

Zastřešení 

Řešený objekt má plochou střechu. Je navrhována jako jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť 

bude nepochozí. Tepelné izolace z minerálních vláken tl. 60 mm, na spádovém klínu 

z polystyrenu od minimální tloušťky 120 mm.  

Jako hydroizolačního souvrství bude použita dvouvrstvá živičná hydroizolace - 2x SBS 

modifikovaný pás. 

Klempířské konstrukce 

Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Jedná se o oplechování prostupů, 

výlezu na střechu, ukončení hydroizolací na plochých střechách apod.  

Zámečnické konstrukce 

Všechny zámečnické konstrukce umístěné do vnitřního a venkovního prostředí budou žárově 

pozinkované, jedná se především o vnitřní i venkovní zábradlí, ocelové schody, konstrukce 

pod VZT. 

2.2.7 Technická a technologická zařízení. Zásady řešení zařízení, potřeby a 

 spotřeby médií 

Zdravotnická technologie 

Vybavení stavby zdravotnickou technologií není součástí dodávky stavby. Návrh 

zdravotnické technologie obsažené v projektu řeší prostorové uspořádání s ohledem na 

návaznost na stavbu a jednotlivé profese. Předpokládá se použití nových prvků 

zdravotnického vybavení.  

Projekt zdravotnického vybavení je samostatnou projektovou dokumentací. 

Všechny prostory musí mít zajištěnou dostatečnou výměnu vzduchu a teplotu dle 

hygienických předpisů pro zdravotnické prostory.  

Výtahy 

V rámci objektu je navržen systém osobo-nákladních lůžkových výtahů, které v návaznosti na 

komunikace propojují jednotlivá podlaží objektů. Systém je navržen tak, aby výtahy zajistily 

z hlediska provozu veškerou potřebnou přepravu osob (návštěvy, pacienti, personál), náklady 

(úklid, rozvoz jídla, zdravotnický materiál, ostatní zásobování apod.) nebo lůžek s pacienty 

(na/z operačních sálů nebo pro případ evakuace) mezi jednotlivými podlažími. 

Klimatizace a vzduchotechnika 
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Vzduchotechnická zařízení pro větrání chodeb a středových dispozic 1.PP - 4.NP, chráněných 

únikových cest budou na střeše objektu. Vzduchotechnická zařízení pro klimatizaci 

operačních sálů, pro větrání čekárny a strojoven budou umístěna v strojovně vzduchotechniky 

v 1.PP. Sání pro strojovnu bude na fasádě objektu, výfuk znehodnoceného vzduchu bude ve 

výdechové šachtě.  

Technologie trafostanice 

Bude použita skříňová rozvodna. Náplň spínacích prostorů plynem SF6. Přívody el. energie 

jsou osazeny odpínači, vývody na transformátory jsou jištěny odpínačem s VN pojistkami. 

Napojení na síť dodavatele elektrické energie není řešeno v této PD.  

2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení, 

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se jedná o zdravotnické zařízení LZ 2. V objektu jsou 

navrženy 2x chráněné únikové cesty typu „B s přetlakovým větráním 40 Pa a 15- ti násobnou 

výměnou vzduchu za hodinu s kapacitou potřebnou pro pacienty neschopné samostatného 

pohybu. 

Zatřídění objektu: 

Konstrukční systém     DP1 

počet NP      4 

počet PP      1 

požární výška nadzemní část    10,95 m 

požární výška podzemní část    22,5 m 

shromažďovací prostor    ne 

Celý objekt je rozdělen do jednotlivých požárních úseků. Základní požární úseky jsou např. 

chráněné únikové cesty, výtahové a instalační šachty, prostory technických zařízení objektu 

(strojovny atd.). Prostory v nichž jsou zařízení požární ochrany, pomocné technické popř. 

výrobní provozy jako jsou příruční sklady, archivy, šatny zaměstnanců (S > 30 m2) apod. 

Dále potom prostory s technickými zařízeními požární ochrany jako např. ústředna EPS, 

místnosti náhradních zdrojů a tyto jsou přístupny buď z volného terénu, nebo chráněných 

únikových cest typu „B“. 

2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Jedná se o výstavbu nové budovy. Při výstavbě budovy budou uplatněny nejmodernější 

technologické postupy výstavby a instalováno nejmodernější zařízení. Na vytápění bude 

využit jeden z alternativních systémů - dálkového tepla z rozvodů centrálního zásobování 
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teplem. Vzhledem k zastavěnosti areálu nemocnice a charakteru území je zřizování jiných 

alternativních zdrojů v blízkosti objektu výstavby velmi problematické z hlediska vzdáleností 

od budov a navyšování hlučnosti (například tepelné čerpadlo nebo kogenerační jednotka). 

Navržená okna na fasádě budou zasklena izolačním dvojsklem (součinitel prostupu rámu U = 

1,4W/m2K, zasklení U = 1,1 W/m2K). 

Na základě navržených konstrukcí byl zpracován energetický štítek, z něhož vyplívá 

následující hodnocení budovy: 

Energetická náročnost budovy EP     5435,34 GJ/rok 

Třída energetické náročnosti      C 

Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy  Vyhovující 

2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno 

bezpečné a z hygienického hlediska nezávadné prostředí. Dispoziční řešení a vnitřní vybavení 

objektu je v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami. Použité 

materiály a jejich instalace musí odpovídat příslušným normám a musí mít předepsané atesty 

nebo doklady o shodě. 

Stavba nebude mít žádný podstatný vliv na životní prostředí a nedojde tedy k žádnému záboru 

zemědělské půdy.  

2.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Radon 

Na základě radonového průzkumu bylo zařazeno zájmové území do kategorie nízkého 

radonového rizika, a proto není nutno provádět speciální opatření zamezující pronikání 

radonu do objektu, přesto předpokládáme použití hydroizolačního souvrství, které zamezí 

případnému průniku plynů z podloží. 

Agresivní spodní vody 

Podzemní voda je slabě agresivní, ovlivňované betonové konstrukce budou navrženy z betonu 

XA1. 

Bludné proudy 

Dle IG průzkumu se v lokalitě stavby nachází bludné proudy střední intenzity. V horninovém 

prostředí do hloubky minimálně 10 m obecně zvýšený až velmi vysoký stupeň agresivity. 
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Základní ochranná opatření proti účinkům bludných proudů sestávají z ochrany primární, 

ochrany sekundární a konstrukčních opatření. Ochranou primární se rozumí volba kvality 

betonu, omezení možnosti vzniku trhlin, dostatečné krytí betonem nad výztuží, apod.. 

Sekundární ochranu tvoří navržené hydroizolační souvrství dvou SBS modifikovaných 

bitumenových pásů s dostatečnou hodnotou  elektrického izolačního odporu z hlediska 

omezení vlivu bludných proudů (min 4.1010 Ωm), splňující základní požadavky na plošnou 

ochranu proti bludným proudům.  

Seismicita 

Navrhovaný objekt se nachází v seismicky nevýznamné oblasti. Dle mapy uvedené v ČSN 

EN 1998-1 je hodnota zrychlení agR = 0,02 - 0,04 a jedná se tedy o malou seismicitu. 

Poddolování 

Objekt se nenachází na poddolovaném území. 

2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

2.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury, 

Viz. bod 2.6 Základní popis staveb. 

SO.01 Multioborový pavilon 

SO.02 Komunikace 

SO.03 Venkovní kanalizace 

SO.04 Venkovní elektrorozvody 

SO.05 Přípojky slaboproudu 

SO.06 Přípojka kyslíku 

SO.07 Oplocení 

SO.08 Sadové úpravy 

SO.09 Kolektory, opěrné zdi 

SO.10 Objekt pro dekontaminaci odpadních vod 

2.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

Více Viz. bod 2.6 Základní popis staveb a samostatné TZ k instalacím. 
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2.4 Dopravní řešení 

2.4.1  Popis dopravního řešení 

Budovaný Multioborový pavilon se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice. Hlavní 

vjezd do nemocničního areálu z ulice Kyjevská. Dopravní připojení Multioborového pavilonu 

bude řešeno po stávající komunikaci mezi objekty Dětské chirurgie a Kožní, která bude nově 

rekonstruována. Komunikace bude vedena v části ve stávající šířce 4,5 m, v úseku navržených 

parkovacích stání bude komunikace rozšířena na 6,0 m.  

2.4.2 Napojení území na stávající infrastrukturu 

Vjezd a výjezd z Krajské nemocnice Pardubice na ulici Kyjevská, ta se dále napojuje na ulici 

Štrossovou, která vede dále do centra města. V blízkosti areálu nemocnice se nachází městský 

obchvat Pardubic, silnice č. 36 ulice kpt. Jaroše.  

2.4.3 Doprava v klidu 

Při komunikaci je navrženo 6 parkovacích stání pro osobní vozidla, 1 pro osoby se sníženou 

schopností pohybu šířky 2,5 m a délky 5,0 m a jedno pro rodiny s dětmi. 2 parkovací stání 

jsou navržena jako kolmá o šířce 2,5m a délce 5,0m. 2 parkovací stání budou podélná šířky 

2,2 m a délky 5,75 m. Nová budova Multioborového pavilonu bude obsloužena nově 

zbudovaným pojížděným chodníkem, který je navržen s ohledem na pojezd sanitními vozy.  

2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stavba Multioborového pavilonu respektuje typologii terénu, proto budou prováděny jen 

nezbytné vyrovnávací terénní úpravy. Sadové úpravy řeší plochy v okolí objektu a zakládají 

novou alej podél východního průčelí budovy a doplňují výsadby dřevin v areálu nemocnice. 

Celkem jsou navrhovány sadové úpravy na ploše 1162 m2. Stromy vysazované 6 ks, keře 

pokryvné 99 m2, trávník parkový 989 m2, záhonové výsadby keřů a trvalek 74 m2. 

2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

2.6.1 Vliv na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba nebude mít podstatný vliv na životní prostředí, navrhovaná stavba je realizována 

v uzavřeném areálu, nedojde tedy k žádnému záboru zemědělské půdy. Zábor zelených ploch 

a kácení části dřevin je kompenzováno novou výsadbou v rámci sadových úprav. Z objektu 

nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Splaškové vody budou svedeny přes nově 
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vybudované přípojky do veřejné kanalizace. Odpady vzniklé při stavbě Multioborového 

pavilonu budou likvidovány zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou 

firmou, která má náležité oprávněním.  

 

Odpady vzniklé stavební činností 

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika  

17 01 01  Beton  

17 01 02  Cihly  

17 01 03  Tašky a keramické výrobky  

17 02   Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01  Dřevo  

17 02 02  Sklo  

17 02 03  Plasty  

17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01  Měď 

17 04 05  Železo a ocel  

17 05   Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

  hlušina 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 08   Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

 

2.6.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

 stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 

 funkcí a vazeb v krajině 

V území dotčeném výstavbou Multioborového pavilonu, se nenachází žádný významný 

krajinný prvek, chráněný zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

2.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Bez požadavků. 
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2.6.4 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma realizovaných inženýrských sítí jsou popsány výše a to v bodě 1.3 Stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma. 

2.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt respektuje splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z 

hlediska ochrany obyvatelstva. Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém území. 

Evakuace obyvatelstva v případě nebezpečí je řešena v rámci celého areálu krajské nemocnice 

Pardubice.  

2.8 Zásady organizace výstavby 

2.8.1  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při provádění Multioborového pavilonu bude rozhodující média zemina, beton, výztuž a 

zdivo. 

Vytěžená zemina z výkopu stavební jámy a zemina vytěžená z pilot bude odvážena na 

skládku zeminy, do obce Tuněchody vzdálené od místa staveniště 8,5 km. Odvoz bude 

prováděn nákladními automobily TATRA 815 S1 6x6, s objemem korby 11 m3. Celkem 

odvoz vytěžené zeminy je 3398,2 m3. Pro zásypy musí být zajištěna kvalitní zemina vhodná 

do zásypů, množství zeminy pro zásypy 403,2 m3, tato zemina bude na staveniště dovážena. 

Čerstvá betonová směs na staveniště bude dovážena pomocí autodomíchávačů Stetter C3, 

LIGHT LINE AM 10 C s objemem 10 m3. Směs bude dovážena z betonárky Holcim a.s., 

Semtín 102, Pardubice - Semtín. Betonárka je od místa staveniště vzdálená 5,5 km a jízda v 

běžném provozu trvá 10 minut. Celkový objem pro provedení spodní stavby je 851,37 m3, 

celkový objem betonové směsi pro provedení hrubé vrchní stavby je 1667,43 m3. 

Výztuž na staveniště bude dodána z armovny Kondor, Semtín 104, Pardubice - Semtín. 

Armovna je od místa staveniště vzdálená 7,4 km a jízda v běžném provozu trvá 13 minut. 

Armokoše budou na staveniště dopraveny nákladním automobilem Volvo FH12 460 s 

hydraulickou rukou Hiab XS. Celkový objem výztuže pro provedení spodní stavby je 104,583 

t, celkový objem betonové směsi pro provedení hrubé vrchní stavby je 253,236 t. 

Zdící materiál, materiál sádrokartonové konstrukce, materiál pro kontaktní zateplovací systém 

a materiál pro dokončovací práce bude dodáván ze stavebnin DekTrade s.r.o., Fáblovka 404 

53352 Staré Hradiště - Pardubice. Stavebniny jsou od místa staveniště vzdálená 5,6 km a jízda 
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v běžném provozu trvá 10 minut. Materiál bude dovážen nákladním automobilem Volvo 

FH12 460 s hydraulickou rukou Hiab XS. 

Dimenzace staveništních přípojek 

Vodovodní přípojka 

Tabulka 1 Vodovodní přípojka 

 

 

�� =
ΣPn ∗ Kn
t ∗ 3600

=
A ∗ 1,6 + B ∗ 2,7 + C ∗ 2,0

t ∗ 3600
 

 

Qn =
2890 ∗ 2,7 + 121618 ∗ 2,0

8 ∗ 3600
= 0,82	l/s 

 

Qn – Spotřeba vody v l/s 

Pn – Potřeba vody v l/den (směna) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu 

t – 8 hodin (směna) 

Navržena vodovodní přípojka DN 32mm. Z důvodu požadavku staveništních buněk na přívod 

vody DN 20 mm, bude tato přípojka zredukována u buněk na DN 20 mm. 

  

Potřeba vody Měrná jednotka Počet měrných jednotek Střední norma Potřebné množství vody  [l]
- - - - -

Potřeba vody Měrná jednotka Počet měrných jednotek Střední norma Potřebné množství vody  [l]
Hygienické účely pracovník/směna 34 40 1360
Sprchování pracovník 34 45 1530

2890

Potřeba vody Měrná jednotka Počet měrných jednotek Střední norma Potřebné množství vody [l]

Ošetřování betonu m3
2518,8 10 25 188

Zdění z tvárnic m3
86,96 250 21 740

Zdění - příčky m3
70,32 10 703

Omítky m2 3699,35 20 73 987
121 618

Celkem l 124 508

A - Voda pro provozní účely

B - Voda pro hygienické a sociální účely

Množství vody pro hygienické a sociální účely

C - Voda pro technologické účely

Množství vody pro technologické účely
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Přípojka elektrické energie 

Tabulka 2 Přípojka elektrické energie 

 

� = 1,1 ∗ ��0,5 ∗  1 + 0,8 ∗  2 +  3!" + ��0,7 ∗  1!" 

� = 1,1 ∗ ��0,5 ∗ 76,64 + 0,8 ∗ 100 + 1,5!" + ��0,7 ∗ 76,64!"= 185,45 kW 

Součinitelé: 

0,5 – koeficient náročnosti elektromotorů mechanizačních prostředků 

0,8 – koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient náročnosti vnějšího osvětlení 

 

2.8.2 Odvodnění staveniště 

Na staveništi budou využívány stávající komunikace nemocničního areálu, kterou jsou 

vyspádovány a odvodněny do stávající kanalizace. Na staveništi, které se nachází v rovině 

jsou zpevněné plochy z asfaltového recyklátu, plochy jsou ohraničeny místními 

komunikacemi a veškerá voda co by se nevsákla do podloží steče přes stávající kanalizační 

vpustě do kanalizace. Na staveništi budou odvodněny pouze plochy pro mytí systémového 

Přístroj Štítkový příkon [kW] Počet ks Celkem [kW]
Věžový jeřáb Potain GTMR 386B 37,1 1 37,1
Stavební vrátek GEDA mini 60S 4,45 2 8,9
Elektrické míchadlo směsí Hitachi UM16VST 1,83 2 3,66
Úhlová bruska Makita GA9020RF 2,2 2 4,4
Bourací kladivo Makita HM1317C 1,51 2 3,02
Ponorný vibrátor Tremix VH 48 0,92 3 2,76
Strojní omítačka Putzmeister 9,3 1 9,3
Svářecí inventor Omicron Gama 166 5 1 5

Vysokotlaká myčka Karcher K 6.800 2,5 1 2,5

76,64

Vnit řní osvětlení Příkon [kW] Počet ks Celkem [kW]
Kanceláře 20 2 40

Šatna, umývárna, toalety 10 6 60

100

Venkovní osvětlení Příkon [kW] Počet ks Celkem [kW]
Halogenový reflektor 500W Kanlux JEN 0,5 3 1,5

1,5Celkový příkon vnitřního osvěltlení

Instalovaný příkon elektromotrů

Celkový příkon elektromotorů

Instalovaný příkon vnitřního osvěltlení

Celkový příkon vnitřního osvěltlení
Instalovaný příkon venkovního osvětlení
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bednění a plocha pro mytí strojní mechanizace. Plocha pro mytí bednění je vyspádovaná a 

napojená na staveništní kanalizační přípojku, do kanalizační přípojky jsou napojeny také 

hygienické a sociální buňky. Tato přípojka bude zaústěna do stávající kanalizační šachty viz. 

Výkresy zařízení staveniště, šachta bude osazena lapačem kalů. Tato šachta se nachází u 

výjezdu ze staveniště v jižní části. Plocha pro mytí automobilů se nachází za staveništním 

vjezdem do nemocničního areálu. Plocha je vyspádovaná ve sklonu 1:20, v nejnižším bodě je 

odpadní voda svedená do sběrného kanálu a ten je napojen na staveništní kanalizační 

přípojku. Kanalizační přípojka je svedena do stávající revizní šachty splaškové kanalizace, 

šachta musí být opatřena odstraňovačem ropných látek.  

2.8.3  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Z důvodu zamezení staveništní dopravy přes hlavní nemocniční vjezd, bude zřízen nově 

vybudovaný staveništní vjezd. Vjezd na staveniště se nachází na konci ulice Bokova. Z 

důvodu vybudování staveništního vjezdu bude ubourán stávající nemocniční plot v délce 6,0 

m. Plot bude nahrazen dvou křídlovou branou šířky 4,32 m. Brána bude tvořena dvěma 

plotovými dílci, které se po ukončení prací na staveništi uzamknou visacím zámkem a 

řetězem. Brána navazuje na nově zbudovanou staveništní komunikaci z asfaltového recyklátu 

v délce 33,7 m a šířky 6,0 m, která tvoří napojení na stávající nemocniční komunikaci. Za 

zbudovanou branou se nachází plocha pro mytí a čištění automobilů. Vyznačené nemocniční 

komunikace budou využívány pouze pro účely stavby, až na výjimku křížení komunikací 

mezi objekty dílen, jídelny a dětské chirurgie. Komunikace bude z důvodu bezpečnosti 

jednosměrná, automobily budou řízeny dopravními značkami upravující místní poměry. 

Druhý vjezd, který odděluje staveniště od nemocničního areálu, se nachází mezi objektem 

dílen a kanceláří údržby a nově budovaným objektem. Vjezd bude šířky 4,32 m a bude tvořen 

dvěma neprůhlednými plotovými dílci, které se po ukončení prací na staveništi uzamknou 

visacím zámkem a řetězem. Výjezd ze staveniště je možný touto branou nebo ze druhého 

konce staveniště, který se nachází na jeho jižní straně. Výjezd na jižní straně staveniště je 

umožněn automobilům, které s rezervou projedou průjezdnou šířkou 3,0 m. 

Přístup do objektu Dílen a kanceláří bude ze severní strany objektu, kde bude ponechán 

prostor pro chodník šířky 1,2 m. Chodník bude od staveništní komunikace oddělen plným 

mobilním oplocením výšky 2,0 m. Na konci chodníku bude umožněn přechod osob přes 

komunikaci provizorně značeným přechodem pro chodce.  
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Přístup do objektu Neurologie a Kožní bude mimo areál nemocnice provizorní brankou z 

východní strany areálu. Kolem areálu vede veřejný chodník, který bude využit k přiblížení k 

objektu. Vstup do objektu bude od staveniště oddělen plným oplocením výšky 2,0 m.  

Napojení na technickou infrastrukturu  

Napojení staveniště na zdroj vody 

Pro zásobování staveniště pitnou vodou budou zřízeny dvě nové vodovodní přípojky. Jedna 

přímo v uzavřeném areálu staveniště, druhá v areálu nemocničním na zásobování vodou, pro 

plochu mytí strojní mechanizace.  

Staveništní přípojka bude vyvedena ze šachty nemocničního kolektoru, ve kterém se nachází 

vodovodní řád. Šachta se nachází v centrálním prostoru staveniště. Přípojka bude osazena 

vodoměrnou šachtou, bude opatřena podružným měřením průtoku vody a kulovým kohoutem 

pro možnost odebrání potřebné vody pro různé činnosti a připojení hadic. Z vodoměrné 

šachty budou dočasným vedením napojeny hygienické buňky zařízení staveniště a plocha pro 

mytí systémového bednění. 

Přípojka pro zásobování plochy pro mytí a čištění automobilů se nachází za vjezdem do 

nemocničního areálu. Přípojka bude vyvedena do vodoměrné šachty, šachta bude opatřena 

podružným měřením průtoku vody a kulovým kohoutem pro možnost odebrání potřebné vody 

pro různé činnosti a připojení hadic. V místě křížení komunikace bude přípojka vedena v 

chráničce. 

Požární voda může být odebírána z nemocničního hydrantu, který se již v nemocnici nachází. 

Hydrant se nachází na severní straně objektu Dílen a kanceláří a je od místa vjezdu na 

staveniště vzdálen cca 45 metrů. 

 

Napojení staveniště na zdroj elektrické energie 

Pro napojení zařízení staveniště bude elektrická energie vyvedena ze stávajícího objektu č. 30. 

Ze stávající přípojkové skříně v suterénu objektu, jejíž dimenze bude ověřena, povede kabel z 

rezervy přes nově vložené pojistky do hlavního staveništního rozvaděče opatřeného 

elektroměrem. Hlavní staveništní rozvaděč bude umístěn u stěny objektu č. 30. Z hlavního 

rozvaděče bude pomocí kabelového rozvodu rozvedena elektrická energie do staveništních 

rozvaděčů a odtud dále ke spotřebičům. Z hlavního staveništního rozvaděče budou napojeny 

ostatní staveništní rozvaděče. Staveništní rozvaděče se nachází za branou vjezdu na 

staveniště, věžového jeřábu, míchacích ploch a u provádění monolitického skeletu u 

dodatečných buněk zařízení staveniště. Kabel přípojek je veden volně na terénu, v místě 
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křížení s komunikací se nachází v chráničce, kterou tvoří tři desky. V místě, kde se nachází 

asfaltový recyklát je kabel veden v zemi v chráničce v hloubce zhruba 300 - 400 mm. 

2.8.4  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pro realizaci Multioborového pavilonu ani pro skladování stavebních materiálů nebudou 

použity sousední pozemky a komunikace. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v 

provizorních objektech zařízení staveniště na pozemku stavby. Ostatní zařízení staveniště 

bude umístěno na pozemcích nemocnice, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani 

sousedních pozemků. 

2.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště 

Před zahájením stavebních prací bude staveniště oploceno dočasným mobilním oplocením. 

Oplocení ze systémových neprůhledných dílců, výšky 2,0 m. Celková délka oplocení je 231,9 

m. Protože oplocení přesahuje svou výškou hranici 1,8 m, bude nutné zajistit ohlášení na 

stavebního úřadu ke stavbě dočasného oplocení. Areál nemocnice je oplocen drátěným 

plotem, ale paralelně s ním v určených místech bude postaveno i neprůhledné oplocení.  

Asanace a demolice 

Při stavbě Multioborového pavilonu nevznikají žádné požadavky na související asanace nebo 

demolice. Demolice objektu lékárny byla provedena před zahájením budování 

Multioborového pavilonu. 

Kácení dřevin 

Na staveništi se nachází vzrostlé dřeviny, které před započetím prací musí být pokáceny. 

Odstraněna bude zeleň bezprostředně bránící výstavbě, tj. rostoucí v trvalém záboru stavby 

nebo bránící manipulaci techniky v prostoru okolo realizovaných objektů, popř. bránící při 

realizaci komunikací, inženýrských sítí. Celkem bude pokáceno 24 stromů, jedná se o listnaté 

stromy s průměrem kmenu 10 - 30 cm 18 ks, a s průměrem kmenu 30 - 50 cm 6 ks. Kácení 

dřevin bude probíhat v období vegetačního klidu. Musí být schváleno a povoleno odborem 

ochrany životního prostředí. Na ploše budovaného pavilonu nebude provedeno sejmutí ornice 

a to z důvodu výskytu navážky a nekvalitní zeminy. 

2.8.6  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor staveniště bude vymezen oplocením staveniště viz. Výkresy zařízení staveniště. 

Staveniště se nachází v katastrálním území Pardubičky 717835. Na parcelách č. 177, 472/2, 
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64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1, 468. Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví krajské nemocnice 

Pardubice. Pouze pro přípojku nízkého napětí bude muset vzniknout zábor na přilehlém 

pozemku, jedná se o cca o 12 m pruh o šířce 2,5 m. Zábor se bude nacházet na u staveništního 

vjezdu do areálu nemocnice v jižní části nemocnice, zábor bude na pozemku č. 68/21. 

Dočasný zábor bude co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem 

domluveny s příslušným vlastníkem pozemku.  

2.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

S veškerými odpady vzniklých ze stavby nebo provozu staveniště bude nakládáno ve smyslu 

ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů 

souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady třídit podle druhu a kategorie a zajistit 

řádnou likvidaci případně recyklaci odpadů. Po celou dobu realizace stavby bude probíhat 

evidence odvezených odpadů. Na staveništi se budou nacházet kontejnery pro směsný odpad, 

stavební suť, recyklovatelný odpad jako kovy, papír, plasty a nebezpečný odpad. Způsob 

likvidace odpadů bude zhotovitelem stavby doložen před kolaudačním řízením. Veškeré 

odpady a vytěžená zemina, která nebude použita do zásypů bude odvážena na skládku 

Tuněchody, vzdálenou od místa staveniště 8,5 km. 

Kód  Název          

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika  

17 02   Dřevo, sklo a plasty  

17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z asfaltu  

17 04   Kovy (včetně jejich slitin)  

17 05   Zemina, kamení a vytěžená hlušina  

17 08   Stavební materiály na bázi sádry  

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady  

20 03   Ostatní komunální odpady 

2.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Z důvodu nekvalitní zeminy nebude sejmuta ornice, veškerá vytěžená zemina bude odvezena 

na skládku v obci Tuněchody, vzdálenou od staveniště 8,5 km. Objem odvážené a vytěžené 

zeminy je 3398,2 m3. Nejsou tedy žádné požadavky na deponie zeminy na staveništi, 

z důvodu  stístěných podmínek by ani nebyly možné. Pro zásypy musí být použita kvalitní 

zemina vhodná do zásypů, množství zeminy pro zásypy 403,2 m3. 
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2.8.9  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu stavby Multioborového pavilonu bude vlivem stavebních prací v okolí stavby 

možná zvýšená prašnost a hlučnost, nedojde však k překročení přípustných hladin hluku před 

chráněnými objekty. Během stavby nebude rušen noční klid. Budou závazně dodržovány 

obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v 

souladu se zákonem o odpadech. 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Řídí se nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Zhotovitel stavby musí stavbu a staveniště zajistit, tak aby nebyla překročená hluková 

zátěž. Po dobu výstavby pavilonu budou zhotovitelem používány stroje, zařízení a 

mechanismy s nižší hlučností, v dobrém technickém stavu. Pokud to umožňuje technologie, je 

třeba použít menší mechanismy. Motory stavební mechanizace musí být v protihlukové 

kapotě. V časovém úseku od 7:00 do 21:00 nesmí být překročen hygienický limit LAeq = 65 

dB z činnosti vzniklé stavbou.   

Ochrana stávající zeleně 

Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachovávané vzrostlé dřeviny v 

prostoru staveniště budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. 

prkenným bedněním. 

Ochrana před prachem 

Upravuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před nadměrnou 

prašností bude zajištěna kropením vodou při vysoké prašnosti, při provádění zemních prací a 

omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu. Dále prašnost bude eliminována zpevněním 

staveništních komunikací a využití stávajících obslužných komunikací nemocnice.  

Důsledným omytím a očištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích v platném znění, z tohoto důvodu bude zřízena plocha pro mytí 

automobilů.  

Požární ochrana stavby 

Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle vyhlášky č. 

246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 

a podle vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. 
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2.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů 

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 

bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech 

stavebního řešení projektové dokumentace.  

Pro stavbu Multioborového pavilonu bude nutné účasti koordinátora bezpečnosti a to z 

důvodu rozsah stavby dle § 15 zákona  309/2006 Sb.: 

- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na 1 osobu. 

- Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

a dále z důvodu práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.: 

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., 

zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., 

zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, 

jakož předpisů souvisejících.  

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 

262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.  

 

2.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nebudou prováděna žádná opatření pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

objekty Dílen a kanceláří budou využívány, jako v předchozím provozu. U objektu do vstupu 

Neurologie a Kožní bude změněna přístupová cesta. Přístupová cesta k tomuto pavilonu bude 

po dobu výstavby mimo areál nemocnice, po veřejně přístupném bezbariérově upraveném 

chodníku ve vlastnictví města Pardubice. Vstup do objektu bude využíván stejně, jako v 

období mimo výstavbu. 
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2.8.12  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pro výstavbu Multioborového pavilonu bude v místě staveniště a nemocničního areálu 

doprava značena dopravními značkami provádějící místní úpravu. Viz. Situace dopravního 

značení.  

2.8.13  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.) 

Staveniště bude stabilně oploceno min. do výšky 2,0 m a to po celém obvodu, tak aby se 

zamezilo vniku třetím osobám bez oprávnění vstupu. Dále bude značeno cedulemi 

nepovoleným vstup zakázán. Osvětlení staveniště bude v noci světlem na fotobuňku. Vjezdy 

na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní 

úpravu provozu vozidel po staveništi. Vjezdy budou opatřeny cedulí, zákaz vjezdu 

nepovolaným osobám. Práce a manipulace s materiálem mimo oplocení staveniště je 

zakázána. Provoz staveniště nebude omezovat zásobování a pohyb vozidel zajišťující chod 

areálu nemocnice. Komunikace pro účely staveniště nebude využívána nemocnicí a to na 

výjimku křížení komunikací nad objektem Dílen a kanceláří. V tomto křížení bude platit 

zákaz stání všech vozidel, provoz bude řízen dle dopravních značek upravující místní 

podmínky. V případě nepředvídatelných událostí bude provoz řízen proškoleným 

pracovníkem v reflexní vestě.  

2.8.14  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení:   03/2015 

Ukončení:   11/2016 

Lhůta výstavby:  20 měsíců 

Termín zhotovení spodní stavby objektu: 1.7.2015 

Termín zhotovení hrubé vrchní stavby objektu: 30.11.2015 
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3.1 Identifika ční údaje o stavbě 

Staveniště se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který je umístěn jihovýchodně 

od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na Onkologický 

pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety zrekonstruován. Majitelem všech 

pozemků potřebných pro rekonstrukci je Pardubický kraj, zřizovatel Krajská pardubická 

nemocnice. Veškeré pozemky, které jsou využívány pro stavbu nebo staveniště jsou ve 

vlastnictví investora. Staveniště se nachází v katastrálním území Pardubičky 717835. Na 

parcelách č. 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1, 468. Nejbližší pozemky sousedící se 

samotnou stavbou jsou 456/2, 475/9, 68/25, 68/21, 1449, 1375. Stavební parcela je rovinatá 

bez výraznějšího sklonu, nadmořská výška parcely 225,0 - 226,0 m.n. m.. Z východní strany 

je staveniště ohraničeno ulicí Kyjevská, z jižní strany ulicí Bokova. K přístupu na staveniště 

bude sloužit vjezd z ulice Bokova, který bude nově vytvořen. Pro manipulaci na staveništi 

bude zřízena staveništní komunikace. Stávající pozemní objekty nejsou památkově chráněné 

nebo v památkové zóně, a na pozemku se nevyskytují žádná důlní díla. Veškeré pozemky 

dotčené stavbou jsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, nejsou ani součástí lesního 

půdního fondu. Prostorem staveniště jsou vedeny inženýrské sítě a součastně se zde nachází 

vzrostlá zeleň. Zeleň rostoucí v prostoru záboru staveniště bude v maximální míře zachována 

a po dobu stavby bude zhotovitelem ochráněna proti poškození. Odstraněna bude zeleň 

bezprostředně bránící výstavbě. 

Nově budovaný objekt má tvar obdélníku s rozměry 52,45 x 20,0 m. Objekt je tvořen jedním 

podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází 

sklady, archiv, místnost pro zemřelé a odpadové hospodářství. Dále jsou zde oddělené šatny 

zaměstnanců, technické místnosti, strojovny VZT, technologie ÚT, ohřev TUV, rozvodna 

NN, trafostanice, slaboproudu, vakuová a kompresorová stanice. V prvním nadzemním patře 

se nachází hlavní vstup do budovy, který je řešen vyrovnávacím schodištěm a vyrovnávací 

výtahovou vertikálou. V přízemí jsou soustředěny provozy oddělení ústní, čelistní a 

obličejové chirurgie obsahující ambulance, zákrokový sálek a operační sál s místností pro 

dospávání. Ve zbývajících nadzemních patrech jsou umístěny univerzální lůžkové oddělení s 

27 lůžky a potřebným zázemím. Pokoje pro pacienty jsou dvou až čtyřlůžkové. Každý pokoj 

má vlastní hygienickou buňku s umývadlem, záchodem a sprchovým koutem. Součástí 

oddělení je pracovna sester, vyšetřovna, zázemí pro pacienty, jako jsou jídelna a kuchyňka. 

Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je objekt propojen s objektem č. 30 oddělením 

radiační onkologie.  
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Založení objektu bude na hlubinných CFA pilotách průměru 1000 mm s délkou do 10,0 m. 

Pata piloty bude vetknuta do únosných slínovců R5 (R4). Armokoš piloty nebude propojen se 

základovou deskou. Základová deska bude monolitická tloušťky 400 mm. Podkladní beton 

pod základovou desku je navržen tloušťky 150 mm z prostého betonu C 20/25, XC2, 

vyztužený armovací sítí. Na podkladní beton bude uložen hydroizolační systém proti účinkům 

tlakové vody. Do podkladních betonů bude zabudován zemnící systém objektu. Nosnou 

konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, který je tvořen sloupy o 

rozměrech 300 x 600 mm nebo 300 x 800 mm záleží, ve kterém podlaží se nacházejí. 

Obvodové sloupy jsou orientované podélně s rozměrem 1200 x 250 mm. Nosný systém 

sloupů vytváří podélný čtyř-trakt s příčnými rozpětími 4,475 x 5,4 x 5,4 x 4,475 m. Podélný 

směr má rozpětí 7,2 m. Dále svislé nosné konstrukce v 1.PP  tvoří obvodové železobetonové 

stěny tloušťky 250 mm. Železobetonové stěny jsou navrženy, jako stěny šachet výtahů, 

případně VZT šachet. Vodorovné konstrukce tvoří stropní železobetonové monolitické desky, 

ty jsou lokálně podporované sloupy. Tloušťka všech stropních desek je 250 mm, v místě 

zvětšeného rozpětí je deska doplněna plochými deskovými průvlaky šířky 1200 mm a celkové 

výšky 400 mm. Po obvodě je deska lemována ztužujícím nadpražím výšky 500 mm. 

Obvodové vyzdívky skeletu budou vyplněny zdivem z cihelných keramických bloků tl. 240 

mm. Obvodový plášť budovy bude tvořen systémovým kontaktním zateplovacím systémem.  

Zastřešení pavilonu plochou střechu. Navržena jako jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť 

bude nepochozí. Jako hydroizolačního souvrství bude použita dvouvrstvá živičná 

hydroizolace 2x SBS modifikovaný pás. 

3.1.1 Obecné informace o technologickém procesu 

Proveden inženýrsko-geologický průzkum, z něhož vyplývá, že se jedná o složité základové 

poměry, z tohoto důvodu objekt založen na pilotách.  Do hloubky cca 1,5 metru pod terénem 

se nachází navážky a hrubozrný hlinitý písek, následuje jílovitá slabě prachovitá písčitá hlína 

a silně rozpukaný zvětralý slínovec. Proto je nutné uvažovat o založení na únosných 

zvětralých až navětralých slínovců R5 (R4). Po provedení zemních prací, to znamená vytěžení 

stavební jámy na pilotovací úroveň -3,930 m, pilotovací úroveň dojezdů výtahových šachet  -

5,080 m, pilotovací úroveň pro technologický kanál -5,130 m. Piloty budou prováděny 

technologií CFA (Continuous flight auger). Pavilon je osazen celkem na 42 pilotách průměru 

1000 mm, délky pilot 10 000 mm. Většina pilot bude osazena pod sloupy v rastru 7,2 x 5,4 m, 

ostatní piloty osazeny pod výtahovými šachtami, kolektory nebo ve výškových bodech zlomu 

konstrukce. Na betonáž pilot bude použit beton C 25/30, pro prostředí XC3 a XA1-C10, s 
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konzistencí S3 - čerpatelná, sednutí kužele 100 - 150 mm. Výztuže pilot ve formě armokošů, 

budou na stavbu dováženy už svázané a připravené k osazení do pilot. Ocel armokošů R 

10505, s charakteristickou mezí kluzu 500 MPa, minimální krytí výztuže 75 mm.  Piloty 

nebudou nijak svázány s budoucí základovou deskou. Pro sjezd pilotovací soupravy do 

stavební jámy bude sloužit sjezd ve sklonu 1:10, sjezd bude jen provizorní a po provedení 

potřebných prací bude zasypán.   

Po provedení pilot technologií CFA bude následovat provedení podkladního betonu tl. 150 

mm pod železobetonovou základovou desku tl. 400 mm. Poté následuje provádění 1.PP. 

Provádění CFA pilot bude dáno schématem.  

3.2 Materiály, doprava a skladování 

3.2.1 Materiály 

Beton pro piloty  - C 25/30, pro prostředí XC3 a XA10, konzistence S3  

   - průměr piloty 1000 mm, délka piloty 10 000 mm, počet 42 ks 

pro jednu piloty V=  π * r2 * v = 3,14 * 0,52 * 10,0 = 7,85 m3  

pro 42 pilot  Vc = V * 42 = 7,85 * 42 = 329,70 m3 

ztratné 8%  Vcc = Vc * 1,08 = 329,70 * 1,08 = 359,08 m3 

Výztuž piloty  - armokoš, R 10 505 

     celkem 10, 383 t 

Tabulka 3 Výztuž piloty 

 

Vytěžená zemina - odvoz zeminy na skládku 

pro jednu piloty V=  π * r2 * v = 3,14 * 0,52 * 10,0 = 7,85 m3  

pro 42 pilot  Vc = V * 42 = 7,85 * 42 = 329,70 m3 

koeficient nakypření 20 % Vcc = Vc * 1,20 = 329,70 * 1,20 = 395,64 m3 

Vytyčovací kolíky  - dřevěné kolík, délka 0,5 m, konec označen reflexním sprejem 

   - celkem 42 ks    

počet [ks] výztuž délka [m]
hl. výztuž 12 Ø R14 10
kroužky 6 Ø R14 2,8

ovin Ø R6 38
výška [m]
průměr [mm]
počet armokošů [ks]

10
1000
42
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3.2.2 Doprava 

3.2.2.1 Primární doprava 

Vrtná souprava bude na staveniště dopravena tahačem MAN TGA 18.480 4x2 BLS 4x2 s 

podvalníkem Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2. Kolový rypadlo-nakladač CATERPILLAR 

442E2 bude dopraven po vlastní ose. 

Pro odvoz vytěženého materiálu z pilot budou sloužit dva nákladní automobily TATRA 815 

S1 6x6, s objemem korby 11 m3. Ty budou veškerou vytěženou zeminu z pilot odvážet na 

skládku v obci Tuněchody, vzdálenou od místa staveniště 8,5 km, doba jízdy trvá 12 minut. 

Předpokládá se, že při nasazení obou nákladních automobilů s objemem korby 11 m3 a 

dojezdovým časem 38 minut (cesta tam a zpět, plus nakládka a vykládka), celkový počet jízd 

37, celkový čas na odvoz vytěžené zeminy je 23 h 43 minut. 

Dovoz čerstvé betonové směsi na staveniště bude probíhat pomocí dvou autodomíchávačů 

Stetter C3, LIGHT LINE AM 10 C s objemem 10 m3. Směs bude dovážena z betonárky 

Holcim a.s., Semtín 102, Pardubice - Semtín. Betonárka je od místa staveniště vzdálená 5,5 

km a jízda v běžném provozu trvá 10 minut.  Celkem bude potřeba 37 jízd autodomíchávačů. 

Armokoše budou dodány z armovny Kondor, Semtín 104, Pardubice - Semtín. Armovna je od 

místa staveniště vzdálená 7,4 km a jízda v běžném provozu trvá 13 minut. Armokoše budou 

na staveniště dopraveny nákladním automobilem Volvo FH12 460 s hydraulickou rukou Hiab 

XS. Na jednu jízdu nákladní automobil uveze 5 armokošů, pro 43 armokošů bude potřeba 

celkem 9 jízd nákladního automobilu Volvo FH12 460. 

 

- Výpočet nutného počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy: 

- Nakládání auta                                T1= Q*Vkorby= 11*0,0386=      0,4246 Nh/m3 

- Doprava na skládku (12 min.)         T2=                  12/60=             0,20 Nh/m3 

- Pohyb na skládce (3 min.)               T3=                  3/60=              0,05 Nh/m3 

- Doprava ze skládky (10 min.)   T3=                  10/60=             0,167 Nh/m3 

- Celkový počet automobilů               N= (0,20+0,05+0,167)/0,4246 =  1,182 ks 

Navrženy dva nákladní automobily TATRA 815 S1 6x6. 

 

 

3.2.2.2 Sekundární doprava 

K nakládce vytěžené zeminy z vrtů na nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6 bude sloužit 

rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2.  
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K vyložení armokošů z valníku automobilu Volvo FH12 460 bude sloužit jeho hydraulická 

ruka, pomocí které armokoše složí na určenou plochu. K další manipulaci s armokoši bude 

sloužit rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2, které pomocí háku armokoše převeze k 

danému vrtu. Do vrtu budou armokoše osazeny vrtnou soupravou, která je do vrtu spustí.  

Čerstvá betonová směs bude do vrtu dopravována vrtnou soupravou, která bude napojena na 

přívod čerpadla betonu S 34 X na podvozku Daf , betonová směs bude dopravována k 

čerpadlu pomocí dvou autodomíchávačů Stetter C3, LIGHT LINE AM 10 C s objemem 10 

m3.  

3.2.3 Skladování 

Vytěžená zemina z vrtů pilot nebude skladována na staveništi, rovnou bude nakládána a 

odvážena nákladním automobilem TATRA 815 S1 6x6 na skládku zeminy v obci Tuněchody, 

vzdálenou od místa staveniště 8,5 km. 

Armokoše budou skladovány na zpevněné ploše z asfaltového recyklátu tloušťky 150 mm 

uloženého na geotextilii. Skládka amokošů nebude krytá. Armokoše budou skladovány na 

prokladcích, které budou umístěny na obou koncích a uprostřed armokoše, tak aby se 

zabránilo jejich deformaci. Armokoše budou umístěny ve 2 vrstvách. Na skládku se vejde 27 

armokošů, je tedy nutné průběžné zásobování do celkového počtu 42 ks. Každý armokoš bude 

viditelně označený výrobním štítkem s jeho identifikačními údaji.  

Ruční nářadí a pomocný materiál k provádění CFA pilot bude uschován v uzamykatelném, 

suchém, větraném a krytém skladu. 

3.3 Předání pracoviště 

Pracoviště převezme stavbyvedoucí zhotovitele vrtaných pilot od stavbyvedoucího 

zhotovitele zemních prací, v případě, že tyto dvě činnosti budou provádět různé firmy.  

Při předání pracoviště pro založení stavby na CFA pilotách musí být hotové všechny 

výkopové práce. Hlavní stavební jáma musí být vytěžena na pilotovací úroveň -3,930 m, 

pilotovací úroveň výtahových šachet  -5,080 m, pilotovací úroveň  pro technologický kanál -

5,130 m. Všechny tyto úrovně stavební jámy musí mít správné rozměry dle projektové 

dokumentace. A to předepsanou hloubku, rovinatost a půdorysné rozměry. Kontrolují se 

mezní odchylky, pro výšku a rovinatost pilotovací úrovně je odchylka +/-(40+dmax *10-1) mm, 

to odpovídá + 30 mm a - 50 mm, měřeno na 3 m lati. Pro půdorysné rozměry jsou odchylky 

od +/- 20 do +/- 40 mm, kontrolu provádíme pásmem, nivelačním přístrojem a nivelační latí. 

Sjezd do stavební jámy je ponechán z předešlých výkopových prací.  
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O předání pracoviště a případných odchylkách rozměrů bude vyhotoven zápis do stavebního 

deníku.  

3.4 Pracovní podmínky 

3.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Pilotážní práce budou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek, v případě 

nepříznivých klimatických podmínek dojde k přerušení prací a odložení na nejbližší možný 

termín. Klesne-li teplota pod  +5°C, vrtací práce mohou probíhat jen do okamžiku, kdy 

přestane být možné zeminu rozpojovat. Betonáž piloty musí probíhat v teplotách od +5 °C až 

+25 °C. Pokud by tomu bylo jinak, jsou nutné technologické úpravy betonové směsi. Teplota 

čerstvé betonové směsi před uložením do piloty musí být vyšší jak +10 °C. (Lze betonovat i 

za nižších teplot, betonová směs je ukládána do země, kde betonová směs neprochladne, ale 

musí být zajištěno řádné ošetření čerstvé směsi na povrchu). Klesne-li povrchová teplota 

čerstvé betonové směsi pod +5°C je možné pokračovat v betonáži, ale jen v případě 

technologických úprav betonu, použitím cementu s rychlejším nárůstem pevnosti, ohříváním 

vody, předehříváním kameniva nebo ohřívání směsi v míchačce. Jakékoli úpravy betonové 

směsi musí být bezpodmínečně odsouhlaseny statikem. Práce jsou plánovány na jarní měsíce, 

kdy nepočítáme s takovými nepříznivými podmínkami.  

Povrch čerstvé betonové směsi musí být chráněn před vysycháním folií nebo vlhčen vodou. 

Při vlhčení betonu nesmí klesnout teplota vody, kterou beton vlhčíme pod +5 °C. Teplota 

okolního prostředí při vlhčení betonu nesmí klesnout pod +5 °C. Při sněžení nebo přívalových 

deštích chráníme povrch čerstvé betonové směsi proti vymílání cementové složky folií nebo 

geotextilií.  

Pilotážní práce nemohou být dále prováděny při větru vyšším jak 10 m.s-1, dále při snížené 

viditelnosti, kdy je dohlednost nižší jak 30 m. Práce musí být přerušeny při prudkých 

přívalových deštích, kdy by hrozilo rozbředání zeminy, popřípadě vyplavování cementového 

tmelu z čerstvé betonové směsi.  

3.4.2 Vybavenost staveniště 

Po obvodu staveniště bude zřízeno oplocení staveniště ze systémového oplocení výšky 2,0 m, 

s plnou vyplní. Oplocení se bude nacházet podél ulice Kyjevská a Bokova, dále mezi 

stávajícím pavilonem onkologie a dětskou chirurgií. Oplocení staveniště viz. výkresy Zařízení 

staveniště. Vjezd na staveniště bude zřízen z ulice Bokova. Na staveništi bude zřízeno sociální 

zázemí pro pracovníky, které bude obsahovat toaletu a umývárnu. Dále zde bude vytvořeno 
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zázemí pro vedení stavby a to z mobilních buněk, jedna pro stavbyvedoucího a jedna pro 

stavební mistry. Dále zde budou dvě mobilní buňky, které budou tvořit suché, kryté a 

uzamykatelné sklady. Zpevněná skládka armokošů se bude nacházet v západním rohu 

staveniště, plocha zpevněná asfaltovým recyklátem uloženým na geotextlii. Na staveništi se z 

důvodu malého prostoru nebudou vyskytovat žádné skládky zeminy. Staveništní komunikace 

bude z části využívat stávající nemocniční komunikace, které budou sloužit pro potřeby 

stavby a nutné bude také zbudovat část napojení nemocniční komunikace na vjezd z ulice 

Bokova, tato komunikace z asfaltového recyklátu uloženého na geotextilii. Pro odpadové 

hospodářství se budou na staveništi nacházet kontejnery pro směsný odpad, recyklovatelný 

odpad a stavební suť. Pro recyklovatelný odpad budou kontejnery na plasty, papír, kovy a 

také jeden kontejner na nebezpečný odpad. Bezpečnostní osvětlení staveniště bude tvořeno 

pouličními lampami nemocnice a osvětlením staveniště na stožárech, osvětlení bude také 

opatřeno fotobuňkou s časovým spínačem. 

Přípojná místa energií budou zřízena dle výkresu zařízení staveniště.  

3.4.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o BOZP, provozu na 

staveništi, pracovní době, pracovních přestávkách, zamykání skladů a staveniště, likvidaci a 

třídění odpadů. Pracovníci budou seznámeni s daným technologickým postupem a jeho 

specifikacemi. Pracovníci budou seznámeni s používáním osobních ochranných pracovních 

pomůcek. Dále budou pracovníci seznámeny s požární ochranou na staveništi a rozmístěním 

hasicích přístrojů. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku, který každý 

pracovník stvrdí svým podpisem. 

3.5 Personální obsazení 

Počet Název       Kvalifikace 

1x  vedoucí pracovní čety, vrtmistr   proškolení, poučení 

 - navigace vrtné soupravy a její ustavení, vyhotovení protokolu vrtané piloty, kontrola 

 geologického profilu, obsluha nivelačního přístroje 

1x  obsluha vrtné soupravy     řidičský a strojnický průkaz 

 - zodpovídá za funkčnost a použitelnost stroje, vyměňuje vrtné nástroje, provádí 

 údržbu stroje 

1x řidič tahače      řidičský průkaz 

 - zajišťuje přepravu vrtné soupravy z a na staveniště, běžná údržba tahače 
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1x řidič valníku      řidičský průkaz 

 - zajišťuje dopravu armokošů na staveniště, běžná údržba valníku 

1x  obsluha rypadlo-nakladače    řidičský a strojnický průkaz 

 - nakládka vytěžené zeminy z pilot na nákladní automobily, přesun armokošů po 

 staveništi a k vrtné soupravě, běžná údržba rypadlo-nakladače 

1x  řidič nákladního automobilu     řidičský průkaz 

 - odvoz zeminy na skládku do obce Tuněchody, běžná údržba automobilu 

1x  řidič autodomíchávače     řidičský a strojnický průkaz 

 - doprava betonové směsi na staveniště, napojení autodomíchače na autočerpadlo, 

 běžná údržba autodomíchávače 

1x  obsluha čerpadla betonu     řidičský a strojnický průkaz 

 - doprava čerstvé betonové směsi z autodomíchače do vrtné soupravy, běžná údržba 

 autočerpadla 

1x  vazač břemen      průkaz vazače břemen 

 - váže a zavěšuje armokoše na hák rypadlo-nakladače a vrtné soupravy 

3x  pomocný pracovník      proškolení a poučení 

 - pomocné práce, čištění strojů 

3.6 Stroje a nářadí 

3.6.1 Velké stroje 

Počet  Název 

1x  Vrtná souprava Casagrande B180 HD 

 -  max. délka prováděných pilot 26 000 mm, max. průměr piloty 1000 mm 

 přepravní rozměry: šířka 3900mm, délka 14 300mm, výška 3350mm, hmotnost 60,5 t   

 - provádění pilot technologií CFA 

1x  Tahač MAN TGA 18.480 4x2 BLS s podvalníkem Goldhofer STZ-L 5-55/80 

  A F2 

 - výkon 353 Kw, provozní hmotnost 7300 kg 

 - celková hmotnost návěsu 80 000kg, nosnost 62 000 kg, šířka 2750 mm 

 - doprava vrtné soupravy na staveniště 

1x  Nákladní automobil Volvo FH12 460 valník s hydraulickou rukou Hiab XS 

 - max. hmotnost soupravy 60 000 kg,  objem motoru 12 800 cm3 

 - max. nosnost 1,2 t, max. dosah 11,4 m 
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 - doprava armokošů na staveniště 

1x   Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 

 - objem lopaty nakladače 1,3 m3, objem lopaty rypadla 0,3 m3 

 - nakládka vytěžené zeminy na nákladní automobily, přeprava armokošů k vrtné 

 soupravě 

1x  Nákladní automobily TATRA 815 S1 6x6 

 - objem korby 11 m3, užitečná hmotnost 17 t 

 - odvoz vytěžené zeminy na skládku v obci Tuněchody 

1x  Autodomíchávače Stetter C3, LIGHT LINE AM 10 C 

 - objem bubnu 10 m3 

 - dovoz čerstvé betonové směsi na staveniště 

1x  Čerpadlo betonu S 34 X na podvozku Daf 

 - max. dosah výška 34,0 m, délka 30,0 m, max. dopravované množství 90 m3/h 

 - doprava čerstvé betonové směsi do konstrukce 

3.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

Počet  Název 

1x  Úhlová bruska Makita GA9020RF 

1x  Řetězová pila Makita EA3201S 

1x  Bourací kladivo Makita HM1317C 

1x  Svářecí inventor Omicron Gama 166  

3.6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 

  Název 

  Krompáč 

  Rýč 

  Lopata 

  Stavební kolečko 

  Palice 5 kg 

  Kladivo 1,5 kg 

  Pákové kleště 

  Skřípací kleště 

  Sekera 

  Majzl 
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3.6.4 Měřící pomůcky 

  Název 

  Totální stanice s trojnožkou 

  Rotační laser s trojnožkou 

  Nivelační přístroj 

  Měřičská lať 

  Výtyčky 

  Olovnice 

  Pásmo 20 m 

  Svinovací metr 5 m 

  Značkovací sprej  

  Tužka  

  Provázek 

3.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

  Název 

  Pracovní přilba 

  Reflexní vesta 

  Pracovní rukavice 

  Pracovní oděv a obuv 

  Ochranné brýle 

  Chrániče sluchu 

Stroje, nářadí a pracovní pomůcky se mohou používat pouze k činnostem, ke kterým jsou 

určeny a přizpůsobeny v souladu s podmínkami výrobce. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

se mohou používat pouze takové, které jsou v souladu s předpisy bezpečnosti práce a 

technickým zařízením. 

3.7 Pracovní postup 

3.7.1 Vytyčení polohy pilot 

Hlavní geodet s pomocným pracovníkem vytyčí pomocí měřičských přístrojů polohy všech 42 

středů budoucích pilot objektu. Stabilizování středů pilot bude vytyčovacími kolíky, které 

budou v horní části kolíku označeny značkovacím sprejem. Kolíky budou stabilizovány 

zatlučením do země v místě středu piloty, to provede pomocný pracovník geodeta.   
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3.7.2 Zahájení vrtání 

Piloty budou prováděny vrtnou soupravou Casagrande B180 HD, která před započetím prací 

bude řádně zkontrolována. Kontrolu provede strojník nebo vrt mistr soupravy, kontrolovat 

bude funkčnost a použitelnost vrtné soupravy.  

Piloty budou prováděny dle schéma provádění CFA pilot. 

Po zajetí vrtné soupravy do stavební jámy, bude vrtná souprava ustavena nad vytyčovací kolík 

číslo 1. Středová roura pro proudění čerstvé betonové směsi bude uzavřena, aby se zabránilo 

vniknutí zeminy do roury. Ustavení vrtné soupravy, tak aby střed vrtáku byl nad středem 

kolíku a vzájemně se dotýkali. Poté se vrtná lafeta vyrovná do svislé polohy a tato poloha se 

překontroluje vodováhou ve dvou na sobě kolmých směrech. Pokud je vše v pořádku, vrtmistr 

dá pokyn k zavrtání šneku do zeminy v rozsahu 2 - 4 otáček šneku, následuje kontrola 

svislosti vodováhou. Po zkontrolování dá vrtmistr pokyn k posunutí vrtné soupravy nebo k 

pokračování ve vrtání. Dále kontrolu svislosti provádí každý vyvrtaný metr hloubky piloty.   

3.7.3 Postup a konec vrtaní 

V průběhu vrtání bude rychlost (otáčky) vrtacího šneku přizpůsobena odporu okolní zeminy. 

Tak, aby vzniklo co nejmenší porušení okolní zeminy, pokud bude nutné v případě přerušení 

prací nebo nehody vrtací šnek vytáhnout. Musí se vrtací šnek otáčet protisměrně, aby zemina 

ve vrtu zůstala a vrt se znovu zaplnil zeminou. Projektované délky pilot jsou 10,0 m, pokud je 

v této hloubce požadovaná únosnost podloží, která se odečte z momentu potřebného k 

zavrtání vrtacího šneku je možné vrtání ukončit. Pokud v této hloubce nebude potřebná 

únosnost, pokračujeme do nejbližší větší hloubky, kde únosnost podloží bude vyšší. Únosnost 

znovu odečteme dle momentu potřebného k zavrtání vrtacího šneku. 

3.7.4 Betonáž piloty 

Po dosažení požadované hloubky a únosnosti piloty začneme s betonáží piloty. Středová 

roura, kolem které se vine vrtací šnek, se otevře nebo se proudem betonové směsi vyrazí 

zátka, tak aby mohla proudit čerstvá betonová směs na dno piloty. Na vrtnou soupravu 

Casagrande B180 HD bude napojeno autočerpadlo betonu S 34 X, které bude zásobené 

autodomíchávačem Stetter C3, LIGHT LINE AM 10 C s objemem 10 m3. Betonáž piloty 

musí proběhnout kontinuálně bez přerušení za současného vytahování vrtacího šneku. Během 

betonáže se vrtací šnek musí otáčet stejným směrem, jako při vrtání, tak aby vytěžená zemina 

šla z vrtu pryč. Tlak dopravované betonové směsi musí být větší, jak tlak okolní zeminy, který 

působí na stěny vrtu, z důvodu zaplnění všech prostor ve vrtu. Tlak betonu se měří tlakovou 
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vložkou instalovanou v rouře, kudy proudí betonová směs. Vrtmistr řídí betonáž manuálně 

pomocí údajů na obrazovce, ty jsou zobrazeny jako bargrafy a vrtmistr porovnává pouze 

jejich vzájemnou výšku. Objem proudící betonové směsi je měřen pomocí hupů pístu 

betonářského čerpadla, které připojeno k vrtné soupravě datovým kabelem. 

Při betonáži je nutné zajistit potřebnou zásobu čerstvé směsi, ovšem nesmí být překročena 

doba zpracovatelnosti čerstvé betonové směsi 45 minut, dle dodacího listu. Ukončení 

betonáže piloty až po úplném vytažení vrtacího šneku.  

3.7.5 Osazení armokoše 

Ihned po provedení betonáže piloty osazujeme armokoš piloty. Armokoš ze skládky k vrtu 

bude dopraven pomocí rypadlo-nakladače CATERPILLAR 442E2 za závěsným hákem. 

Vázat armokoš na hák rypadlo-nakladače může pouze osoba s průkazem vazače břemen. U 

daného vrtu dojde k převázání armokoše z rypadlo-nakladače na vrtnou soupravu. Vazač 

břemen za pomocí pomocných pracovníků zavěsí armokoš na vrátek vrtné soupravy. Ta je 

zvedne ve svislé poloze a spustí do vybetonovaného vrtu. Armokoš bude klesat vlastní vahou, 

v žádném případě se armokoš nesmí vibrovat, mohlo být dojít k rozředění čerstvé betonové 

směsi. Pomocní pracovníci po dobu vnikání armokoše do betonové směsi hlídají správnou 

polohu armokoše a minimální krytí výztuže armokoše 75 mm. Pomocní pracovníci poté zajistí 

armokoš proti pohybu a poklesu pomocí trámků nebo klínků. Výztuž armokoše nebude 

spojena se základovou konstrukcí monolitické desky. 

3.7.6 Odvoz vytěžené zeminy 

Po osazení armokoše je pilota téměř hotová. Zbývá uklidit pracovních prostor kolem piloty od 

vytěžené zeminy. Vytěžená zemina z vrtu nebude použita k dalšímu zpracování, bude 

odvážena na skládku zeminy v obci Tuněchody. Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 

přední nakládací radlicí zeminu v okolí piloty naloží na nákladní automobily TATRA 815 S1 

6x6 a ty zeminu odvezou na příslušnou skládku v obci Tuněchody. 

3.7.7 Dokončení pilot 

Upraveny budou hlavy pilot a případně odbourána přebetonovaná výška piloty. Odbourání 

provedou pomocní pracovníci pomocí ručních majzlíků a kladiv případně bouracím kladivem. 

Při těchto pracích si pracovníci musejí počínat opatrně, aby nedošlo k porušení armokoše 

piloty. Pokud dojde k porušení armokoše, poškozené místo se vyřízne a výztuž se nahradí 

přivařením za novou, nepoškozenou.  
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Průběh prací na každé pilotě je řádně zaznamenáván. Záznam dat se provádí automaticky do 

počítače vrtné soupravy na základě změny hloubky v praxi každých 10 - 40 mm nebo na 

základě času v praxi každých 2 - 5 s. O každé zhotovené pilotě bude vytvořen protokol. 

Pojezd vrtné soupravy je dán schématem provádění CFA pilot, s ohledem na to, aby se 

souprava nepohybovala po již zhotovených pilotách a předešlo se poškozením pilot. 

Popsaný pracovní postup probíhá pro každou pilotu stejně. 

3.8 Kontrola jakosti 

Podrobný popis kontrol je řešený samostatně v kontrolně zkušebním plánu pro CFA piloty. 

3.8.1 Vstupní kontrola 

Stavbyvedoucí provede kontrolu pracoviště pro provádění CFA pilot, provede výškovou 

kontrolu pilotovací úrovně, rovinatost pilotovací úrovně, sklon sjezdu do stavební jámy a 

půdorysné rozměry stavební jámy. Stavbyvedoucí kontroluje vytyčení osy vrtu dle projektové 

dokumentace. Dále stavbyvedoucí kontroluje spotřební materiál pro piloty, jako je výztuž a 

betonová směs. Výztuže stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují podle dodacích listů a štítků na 

armokoších, po převzetí kontrolují skladování na zpevněné a odvodněné ploše, jejich správné 

uložení a proložení prokladky. Dále bude provedena kontrola vrtné soupravy a ostatních 

strojů k provádění CFA pilot. 

3.8.2 Mezioperační kontrola 

Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje pořadí prováděných pilot, dle daného schématu. Vrt 

mistr provádí kontrolu svislosti vrtacího zařízení vodováhou, kterou přikládá na plášť lafety 

ve dvou na sebe kolmých směrech minimálně po odvrtání 1 m vrtu. Svislá odchylka osy vrtu 

vzhledem k projektové dokumentaci je 0,05*d (d=průměr piloty), případně 5% nejmenší 

délky vrtů, maximálně však 100 mm. Proběhne kontrola průměru vrtacího šneku, který musí 

mít průměr 1000 mm. Při dodávce čerstvé betonové směsi kontrolujeme konzistenci směsi dle 

zkoušky sednutí kužele. Třída S3 sednutí kužele 100 - 150 mm. Při betonáži stavbyvedoucí 

kontroluje plynulost betonáže, která musí být nepřetržitá. Při dodávce betonové směsi 

pověřený pracovník odebírá vzorky směsi na zkušební tělesa. Na kterých budou probíhat 

tlakové zkoušky betonu. 

3.8.3 Výstupní kontrola 

Probíhá kontrola polohy zhotovených pilot, kterou provádí stavbyvedoucí spolu s technickým 

dozorem investora. Půdorysná odchylka osy hlavy piloty maximálně do +/- 25 mm od 
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projektované polohy, výšková odchylka hlavy piloty maximálně do +/- 50 mm od 

projektované výšky piloty. Dále proběhne vizuální kontrola hlavy piloty, která musí být 

správně začištěná, bez zbytků starého betonu, nesmí zde vyčnívat žádná konstrukční výztuž. 

Pomocí ultrazvuku lze kontrolovat zhutnění betonu v pilotě, zjistíme případné dutiny v pilotě. 

Dále se v laboratoři kontroluje pevnost betonu na předem odebraných vzorcích. Zkouší se 

krychelná pevnost betonu v tlaku, pokud není stanoveno jinak. Zkoušíme na krychlích o hraně 

150 mm při stáří betonu 28 dní. Výsledky kontrol a zkoušek pevnosti jsou zapsány do 

protokolu o provedení pilot a do stavebního deníku. 

3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Práce, prováděné na staveništi musí být bezpodmínečně v souladu se zákony, vyhláškami a 

nařízení vlády České Republiky. 

A to zejména jsou: 

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

zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízením 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 

- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, v platném znění. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. 

-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 

 

Pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, provozu na staveništi, technologickém postupu a sledem jednotlivých činností, pracovní 

době, pracovních pauzách, skladovém hospodářství a uzamykání staveniště. Pracovní úkony 
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budou prováděny pouze odborně proškolenými a zdravotně způsobilými pracovníky. O 

proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol, který každý 

pracovník stvrdí vlastnoručním podpisem. 

Dále zhotovitel stavby zajistí vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými 

pomůckami (pracovní oděv, pracovní boty, ochranná přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta, 

ochranné brýle, špunty do uší případně ochranná sluchátka). Dále zhotovitel musí vést 

evidenci všech pracovníků s časem příchodu a odchodu, kteří se na stavbě vyskytují. 

Pracovníci se musí řídit i nařízenými vnitropodnikovými předpisy. 

3.10 Životní prostředí 

Při provádění pilot technologií CFA je nutné minimalizovat škodlivé vlivy na životní 

prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění místních komunikací. 

3.10.1  Ochrana půdy 

Dáno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Ochrana půdy bude 

zajištěna optimálním návrhem strojní sestavy a zařízení staveniště. Při odstávce strojů na jim 

určeném parkovišti se zabrání úniků provozních kapalin řádnou údržbou stroje a vložením 

záchytné nádoby pod stroj. 

3.10.2  Ochrana spodních vod 

Dána zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů. Bude 

zabráněno znečištění spodních vod od provozu na staveništi. Plocha určená k mytí vozidel a 

mechanizace je spádována a napojena na odstraňovač ropných látek a veřejnou kanalizaci.  

3.10.3  Ochrana proti hluku 

Staveniště se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice, z tohoto důvodu je nutné 

hladinu hluku minimalizovat. Denní pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:00, práce na 

staveništi nezasáhnou do nočního klidu. O svátcích a víkendech nebudou práce na staveništi 

probíhat. K zachování co největšího klidu a pohodlí pacientů v nemocnici.  

Ochranu hluku zajišťuje zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Hlavními činiteli hluku a vibrací na staveništi jsou stavební stroje. Technický 

stav strojů provádějící práce bude pravidelně kontrolován. Stavební stroje nevykonávající 

žádnou činnost budou mít vždy vypnutý motor. Hladina hluku na staveništi obvykle vychází z 

místa prováděných prací a klesá s narůstající vzdáleností od místa zdroje. 
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Opatření ke snížení hladiny zvuku: 

- výběr strojů s nižší hlučností, 

- použití zvukově izolačních krytů stroje, 

- stanovení časového limitu práce stroje 

- vybudování protihlukových stěn. 

Pro snížení hlučnosti lze využít dva způsoby: 

Aktivní opatření: 

- modernější mechanizace s nižší hlučností, s touto podmínkou bude vybírán dodavatel 

stavebních prací 

- upravení nasazení strojů, budou vypracovány jednotlivé pracovní denní snímky pro pracovní 

stroje, které budou sloužit jako podklad pro hlukovou studii. 

Pasivní opatření: 

- osazení výplně na oplocení, oplocení bude tvořeno plnou výplní z prolisovaného plechu. 

3.10.4  Ochrana proti prašnosti 

Upravuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před nadměrnou 

prašností bude zajištěna kropením vodou při vysoké prašnosti při provádění zemních prací a 

omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu. 

3.10.5  Odpadové hospodářství 

S odpady vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákony České 

Republiky a to: 

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů. 

- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Kód Název          Kategorie 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503    O 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady      O 

170201  Dřevo          O 
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170101 Beton          O 

170405 Železo a ocel         O 

170407 Směsné kovy         O 

200201  Biologický rozložitelný odpad       O 

150101 Papírové a lepenkové obaly        O 

150102  Plastové obaly         O 

200301 Směsný komunální odpad      O 

 

Po celou dobu realizace stavby bude probíhat evidence odvezených odpadů. Na staveništi se 

budou nacházet kontejnery pro směsný odpad, stavební suť, recyklovatelný odpad jako kovy, 

papír, plasty a nebezpečný odpad. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu 

s nařízením vlády č. 383/2001 Sb. Odpad bude v odpovídajících nádobách a obalech 

označených identifikačním listem o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné 

havárie. Způsob likvidace odpadů bude zhotovitelem stavby doložen před kolaudačním 

řízením. 

3.10.6  Ochrana před znečištěním komunikací 

Před výjezdem na místní komunikaci ulice Bokova, bude umístěna plocha pro mytí 

automobilů a mechanizace. Na ploše se bude nacházet myčka mechanizace, napojená na 

vodní řad a jednotnou kanalizaci. Před napojením na kanalizaci se bude nacházet odstraňovač 

ropných látek.  
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4.1 Identifika ční údaje o stavbě 

Staveniště se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který je umístěn jihovýchodně 

od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na onkologický 

pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety zrekonstruován. Majitelem všech 

pozemků potřebných pro rekonstrukci je Pardubický kraj, zřizovatel Krajská pardubická 

nemocnice. Veškeré pozemky, které jsou využívány pro stavbu nebo staveniště jsou ve 

vlastnictví investora. Staveniště se nachází v katastrálním území Pardubičky 717835. Na 

parcelách č. 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1, 468. Nejbližší pozemky sousedící se 

samotnou stavbou jsou 456/2, 475/9, 68/25, 68/21, 1449, 1375. Stavební parcela je rovinatá 

bez výraznějšího sklonu,  nadmořská výška parcely  225,0 - 226,0 m.n. m.. Z východní strany 

je staveniště ohraničeno ulicí Kyjevská, z jižní strany ulicí Bokova. K přístupu na staveniště 

bude sloužit vjezd z ulice Bokova, který bude nově vytvořen. Pro manipulaci na staveništi 

bude zřízena staveništní komunikace. Stávající pozemní objekty nejsou památkově chráněné 

nebo v památkové zóně, na pozemku se nevyskytují žádná důlní díla. Veškeré pozemky 

dotčené stavbou jsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, nejsou ani součástí lesního 

půdního fondu. Prostorem staveniště jsou vedeny inženýrské sítě a součastně se zde nachází 

vzrostlá zeleň. Zeleň rostoucí v prostoru záboru staveniště bude v maximální míře zachována 

a po dobu stavby bude zhotovitelem ochráněna proti poškození. Odstraněna bude zeleň 

bezprostředně bránící výstavbě. 

Nově budovaný objekt má tvar obdélníku s rozměry 52,45 x 20,0 m. Objekt je tvořen jedním 

podzemním podlaží a čtyřmi nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází sklady, 

archiv, místnost pro zemřelé a odpadové hospodářství. Dále jsou zde oddělené šatny 

zaměstnanců, technické místnosti, strojovny VZT, technologie ÚT, ohřev TUV, rozvodna 

NN, trafostanice, slaboproudu, vakuová a kompresorová stanice. V prvním nadzemním patře 

se nachází hlavní vstup do budovy, který je řešen vyrovnávacím schodištěm a vyrovnávací 

výtahovou vertikálou. V přízemí jsou soustředěny provozy oddělení ústní, čelistní a 

obličejové chirurgie obsahující ambulance, zákrokový sálek a operační sál s místností pro 

dospávání. Ve zbývajících nadzemních patrech jsou umístěny univerzální lůžkové oddělení s 

27 lůžky a potřebným zázemím. Pokoje pro pacienty jsou dvou až čtyřlůžkové. Každý pokoj 

má vlastní hygienickou buňku s umývadlem, záchodem a sprchovým koutem. Součástí 

oddělení je pracovna sester, vyšetřovna, zázemí pro pacienty, jako jsou jídelna a kuchyňka. 

Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je objekt propojen s objektem č. 30 oddělením 

radiační onkologie.  
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Založení objektu bude na hlubinných pilotách CFA o průměru 1000 mm s délkou do 10,0 m. 

Pata piloty bude vetknuta do únosných slínovců R5 (R4). Armokoš piloty nebude propojen se 

základovou deskou. Základová deska bude monolitická tloušťky 400 mm. Podkladní beton 

pod základovou desku je navržen tloušťky 150 mm z prostého betonu C 20/25, XC2, 

vyztužený armovací sítí. Na podkladní beton bude uložen hydroizolační systém proti účinkům 

tlakové vody. Do podkladních betonů bude zabudován zemnící systém objektu. Nosnou 

konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, který je tvořen  sloupy o 

rozměrech 300 x 600 mm nebo 300 x 800mm záleží, ve kterém podlaží se nacházejí. 

Obvodové sloupy jsou orientované podélně s rozměrem 1200 x 250 mm. Nosný systém 

sloupů vytváří podélný čtyř-trakt s příčnými rozpětími 4,475 x 5,4 x 5,4 x 4,475 m. Podélný 

směr má rozpětí 7,2 m. Dále svislé nosné konstrukce v 1.PP  tvoří obvodové železobetonové 

stěny tloušťky 250 mm. Železobetonové stěny jsou navrženy, jako stěny šachet výtahů, 

případně VZT šachet. Vodorovné konstrukce tvoří stropní železobetonové monolitické desky, 

ty jsou lokálně podporované sloupy. Tloušťka všech stropních desek je 250 mm, v místě 

zvětšeného rozpětí je deska doplněna plochými deskovými průvlaky šířky 1200 mm a celkové 

výšky 400 mm. Po obvodě je deska lemována ztužujícím nadpražím výšky 500 mm. 

Obvodové vyzdívky skeletu zdivem z cihelných keramických bloků tl. 240 mm. Obvodový 

plášť budovy bude tvořen systémovým kontaktním zateplovacím systémem.  Zastřešení 

pavilonu plochou střechu. Navržena jako jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť bude 

nepochozí. Jako hydroizolačního souvrství bude použita dvouvrstvá živičná hydroizolace 2x 

SBS modifikovaný pás. 

4.1.1 Obecné informace o technologickém procesu 

Obvodový plášť z kontaktního zateplovacího systému bude proveden až po osazení výplní 

otvorů objektu. Okna a dveře jsou hliníková, barvy RAL 7024. Kontaktní zateplovací systém 

bude použit od firmy Baumit. Kontaktní zateplovací systém bude tvořen tepelnou izolací z 

desek z minerální vláken tloušťky 160 mm, touto tloušťkou izolantu jsou zatepleny stěny od 

soklu nahoru. Soklová část a suterénní stěny budou zatepleny izolací z extrudovaného 

polystyrenu tloušťky 120 mm do hloubky 1,0 m pod budoucí upravený terén. V hloubce větší, 

než 1,0 m pod terénem bude použit extrudovaný polystyren tloušťky 40 mm. Extrudovaný 

polystyren na suterénní zdi pod terénem tvoří zároveň ochranu hydroizolace. Na mechanicky 

zakotvenou tepelnou izolaci bude nanesena stěrková hmota, do které bude vtlačena armovací 

tkanina. Povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému bude tvořena silikonovou 

omítkou bílé a šedé barvy o maximální velikosti zrna 2,0 mm. Povrchová úprava soklové části 
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bude tvořena dekorativní zrnitou omítkou ve světle hnědém odstínu o maximální velikosti 

zrna 2,0 mm. Na soklové části v hloubce větší, jak 1,0 m nebude provedena povrchová 

úprava, pouze bude ponechána armovací vrstva. 

Provádění zateplovacího systému bude probíhat ve dvou etapách. První 3 týdny po odbednění 

stěn 1.PP bude provedeno zateplení soklové části více jak 1,0 m pod budoucím terénem, tato 

část bude opatřena pouze armovací vrstvou. Poté následují zásypy, zásyp by měl být zhruba 

25 cm pod výšku provedeného zateplení. První etapa bude probíhat od 14. 7. 2015. 

V druhé etapě bude proveden kontaktní zateplovací systém z minerální vaty tl. 160 mm a 

dodělání soklové části z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm. Druhá etapa bude probíhat od 

7. 3. 2016. 

4.2 Materiály, doprava a skladování 

4.2.1 Materiály 

Výpis lešení Layher Blitz  

Tabulka 4 Výpis lešení Layher Blitz 

 

Název Východní Jižní Západní Severní CELKEM
Vřetenová patka 0,6 m 40 14 42 6 102
Stavěcí rám 2,00x 0,73 m 160 56 168 48 432
Ocelová podlaha 3,07 x 0,32 m 312 64 288 16 680
Ocelová podlaha 2,57 x 0,32 m - 16 - 32 19
Průchozí podlaha 3,07 x 0,61 m 16 8 16 8 48
Zábradlí jednoduché 3,07 m 342 90 360 64 856
Zábradlí jednoduché 2,57 m - 18 - 64 82
Diagonální ztužidlo 2,00 x 2,57 m - 8 - 8 16
Diagonální ztužidlo 2,00 x 3,07 m 40 8 40 - 88
Zábradelní sloupek - L 18 5 19 6 48
Boční sloupek - H 2 2 2 2 8
Boční zábradlí - U 14 14 14 2 44
Okopová zarážka 3,07 m 172 32 180 16 400
Okopová zarážka 2,57 m - 9 - 16 25
Okopová zarážka boční 0,62 m 16 16 16 16 64
Kotva 40 14 42 14 110
Pevná spojka 40 14 42 14 110
Otočná spojka 8 6 8 8 30
Lešenářská hmoždinka 40 14 42 14 110
Lešenářský šroub s okem 40 14 42 14 110

Množství - fasáda



Technologický předpis pro kontaktní zateplovací systém 

NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 

 
82 

 
Obrázek 1Popis lešení 

Výpis materiálu pro provádění kontaktního zateplovacího systému 

Tabulka 5Výkaz výměr kontaktního zateplovacího systému 

 

 

 

 

 

 

Název Východní Jižní Západní Severní Celkem ks/ kbel. /bal.
Okapnice 1ks/2,5 m (m) 141,2 - 203,1 - 344,3 138
Podparapetní lišta 1ks/2,5m (m) 141,2 - 203,1 - 344,3 138
APU lišta 1ks/3m(m) 218 - 306,5 - 524,5 178
Dilatační lišta 1ks/2,5m (m) 32,4 - 32,4 64,8 26
Rohovník 1ks/3m (m) 143,6 34,4 153 49,6 380,6 127
Soklová lišta 1ks/3m (m) 55,62 20,35 52,77 16,18 144,92 49
Minerální vata tl. 160 mm 1bal/ 1,5 m2 (m2) 579,55 328,25 571,5 143,25 1622,55 1074
Extrudovaný polystyren tl. 140 mm 1bal/1,5 m2 (m2) 76,84 40,7 114,32 11,34 243,2 196
Extrudovaný polystyren tl. 40 mm(m2) 21,84 45,56 - - 67,4 12
Lepící a stěrková hmota Baumit Pro Contact (kg) 5261 2773 5295 1389,7 14718,7 589
Armovací tkanina Vertex R 267 (m2) 771,7 407 776,6 204 2159,3 44
Penetrace fasádní Baumit Uniprimer (kg) 175,4 99,3 176 46,3 497 20
Omítka Baumit SilikonTop Bílá (m2) 397,5 48,1 289,8 85,1 820,5 28
Omítka Baumit SilikonTop Šedá (m2) 251,8 289,1 308,7 59,5 909,1 31
Omítka Baumit MosaikTop, soklová (m2) 52,2 40,7 107,4 40,7 241 9

Rozpis jednotlivých fasád
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Baumit Pro Contact -  lepící a stěrková hmota 

    spotřeba cca 3–4 kg/m2 pro lepení, stěrkování EPS–F 

    cca 4–5 kg/m2 pro lepení MW 

    cca 4–6kg/m2 pro stěrkování MW 

    pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg  

 

 

 

 

 

VERTEX R 267 armovací tkanina -  perlinka  

         plošná hmotnost 314 g/m2 

         spotřeba 1,1 m2/m2  

 

 

 

 

 

Penetrační nátěr Baumit UniPrimer  -  spotřeba 0,2–0,25 kg/m2 

      kbelík 25 kg, 16 kbelíků/pal. = 400 kg 

      celkem potřeba x ks balení 

 

 

 

 

 

 

Baumit SilikonTop  -  silikonová omítka 

    spotřeba cca 2,5 kg/m2 

    vydatnost cca 12 m2/kbelík 

    kbelík 30 kg, 16 kbelíků/pal. = 480 kg 

 

 

 

Obrázek 3 Baumit UniPrimer 

Obrázek 3 Vertex R267 

Obrázek 2 Baumit ProContact 

Obrázek 4 Baumit SilkoTop 
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Talířové hmoždinky pro kotvení kontaktního zateplovacího systému: 

Pro XPS tl. 40 mm - Ejot H1 eco 115, spotřeba 8 ks/m2 

   celkem izolantu 67,1 m2  

   celkem spotřeba P= 67,1 * 8 = 536,8 ks 

   balení po 200 ks,  

   celkem bude třeba 3 balení talířových hmoždinek Ejot H1 eco 115 

Pro XPS tl. 140 mm - Ejot H1 eco 195, spotřeba 8 ks/m2 

   celkem izolantu 243,23 m2  

   celkem spotřeba P= 243,23 * 8 = 1945,8 ks 

   balení po 250 ks,  

   celkem bude třeba 8 balení talířových hmoždinek Ejot H1 eco 195 

Pro MW tl. 160 mm - Ejotherm STR U 2G 215, spotřeba 8 ks/m2 

   celkem izolantu 1622,58 m2  

   celkem spotřeba P= 1622,58 * 8 = 12 980,6 ks 

   balení po 250 ks,  

   celkem bude třeba 52 balení talířových hmoždinek Ejotherm STR U 2G 

   215 

 
    

4.2.2 Doprava 

4.2.2.1 Primární doprava 

Materiál pro kontaktní zateplovací systém bude dodáván ze stavebnin DekTrade s.r.o., 

Fáblovka 404, 53352 Staré Hradiště - Pardubice. Stavebniny jsou od místa staveniště 

vzdálená 5,6 km a jízda v běžném provozu trvá 10 minut. Materiál bude dovážen nákladním 

automobilem Volvo FH12 460 s hydraulickou rukou Hiab XS. 

Lešení Layher bude dovezeno s půjčovny lešení Lavel s.r.o., pobočka Štefánikova 375, 500 

11 Hradec Králové. Půjčovna je od staveniště vzdálená 28,9 km, jízda v běžném provozu trvá 

31 minut. Lešení bude dovezeno nákladním automobilem Volvo FH12 460 s hydraulickou 

rukou Hiab XS.  

4.2.2.2 Sekundární doprava 

Doprava materiálů po staveništi vzhledem k nízké hmotnosti materiálů bude ručním 

přenosem. Případně se materiál bude přepravovat na kolečkách. Vertikální doprava pro 
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montáž, demontáž lešení a materiál pro kontaktní zateplovací systém bude zajištěna dvěma 

stavebními vrátky GEDA mini 60S. 

4.2.3 Skladování 

Lešení, které bude na stavbu dovezeno, bude skladováno na již vybudované zpevněné ploše z 

asfaltového recyklátu, proložené dřevěnými prokladky. Lešení bude skladováno maximálně 

jeden den, protože bude hned montováno, je tedy nutné správně načasovat objednávku a den 

dodávky lešení na stavbu.  

Izolační desky pro provedení zateplení budovy budou skladovány ve vnitřních prostorech 

zbudovaného objektu, výška skladovaného materiálu pro ruční odběr kusového materiálu 

pravidelných tvarů je maximálně 2,0 m. Materiály pro jako lepící hmoty, sklotextilní tkanina, 

omítka v kbelíkách, ukončovací a ztužující profily budou skladovány v suchých, 

uzamykatelných a větraných skladech. Sklady budou tvořeny dvěma kontejnery umístěných v 

západní části staveniště v místě bunkoviště.  

4.3 Předání pracoviště 

Pracoviště převezme stavbyvedoucí zhotovitele obvodového pláště od stavbyvedoucího 

hlavního dodavatele stavby. Na stavbě musí být dokončeny všechny předchozí práce, které 

souvisí s proveditelností kontaktního zateplovacího systému. Z předchozích etap výstavby 

musí být zřízena hrubá stavba objektu, přípojky k objektu, všechny svislé konstrukce a do 

nich osazená okna a dveře v obvodovém plášti, dále musí být dokončeny všechny mokré 

procesy, které by mohly vnášet do konstrukce technologickou vlhkost, to znamená již hotové 

provedení omítek a potěrů. Veškeré tyto práce musí mít splněnou výstupní kontrolu.  

Na staveništi bude nově postaveno systémové lešení Layher Blitz pro provádění kontaktního 

zateplovacího systému, dále bude provedena montáž stavebních vrátků. Na staveništi se z 

minulých etap již nachází zpevněné plochy, které budou určeny ke skladování materiálu. Dále 

se na staveništi nachází hygienické i sociální zařízení pro provoz zařízení staveniště. 

4.3.1 Čistota podkladu  

Podklad musí být před zahájením prací zbaven mastnoty, nečistot a všech nestabilních prvků. 

Pro zajištění čistoty podkladu bude provedeno omytí tlakovou vodou. V případě koukající 

výztuže, musí být výztuž zapravena adhezním můstkem. Po zatvrdnutí opravných materiálů je 

možno začít s lepením izolantu. 
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4.3.2 Rovinatost podkladu 

Pro řádné spojení minerálních desek celoplošně lepených a dodatečně kotvených talířovými 

hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 10 mm/1 m. Pro desky z extrudovaného 

polystyrenu lepené formou obvodového pásku a terčů, dodatečně kotvených talířovými 

hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 20 mm/1 m. V případě větších nerovností je 

nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání stěny vhodným materiálem. Jelikož se jedná 

o novostavbu, měla by maximální požadovaná odchylka dostatečně vyhovět. 

4.3.3 Soudržnost podkladu 

Podklad pro proveditelnot systému Baumit musí splňovat soudržnost podkladové konstrukce 

minimálně 0,2 Mpa, s tím že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být minimálně 0,08 

MPa. Případné vyrovnávky podkladu je nutné provádět výhradně z materiálů, které těchto 

pevností soudržnosti vykazují. 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Práce na kontaktním zateplovacím systému budou probíhat za příznivých klimatických 

podmínek, při nepříznivých klimatických podmínkách dojde k přerušení prací a odložení na 

nejbližší možný termín. Při zpracování lepících hmot teplota podkladu a okolního vzduchu 

nesmí klesnout pod + 5° C, a případně stoupnout nad + 30°C. Při nanášení lepících a 

stěrkových hmot, nesmí být tyto hmoty vystaveny přímému slunečnímu záření, větru a dešti. 

Při zpracování silikonových výrobků (omítek) nesmí teplota podkladu a okolního vzduchu 

klesnout pod + 8° C a případně stoupnout nad + 25°C.  Při silném větru, vyhřátém podkladu, 

přímém slunečním záření to jsou podmínky podporující rychlé vysychání lepidel a omítek, je 

nutné zvážit okolnosti, aby nebylo vyloučeno správné provedení systému. Při nižších 

teplotách, vysoké relativní vlhkosti vzduchu je nutné počítat s delší dobou vysychání lepidel a 

omítek. Provádění omítek nesmí být prováděno za deště, hrozí tak vymílání pojiva v omítce a 

narušení struktury omítky. Oprava takto poškozených omítek je v podstatě nemožná.  

Práce na fasádě objektu nesmí být prováděny při větru vyšším jak 10 m.s-1, dále při snížené 

viditelnosti, kdy je dohlednost nižší jak 30 m. Při montáži a demontáži lešení přerušit práce 

při rychlosti nad 8 m.s-1. Práce musí být přerušeny při prudkých přívalových deštích a také v 

případech, bouři, sněžení, námraze, kdy hrozí nebezpečí ztráty stability pracovníků 

pohybujících se na lešení. A při teplotě nižší jak -10 °C a vyšší jak 50 °C. 
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4.4.2 Vybavenost staveniště 

Staveniště je již zřízeno z předchozích etap výstavby. Na staveništi proběhnou pouze úpravy k 

provedení kontaktního zateplovacího systému. Po obvodu staveniště je zřízeno oplocení ze 

systémových dílců výšky 2,0 m s plnou vyplní. Oplocení se bude nacházet podél ulice 

Kyjevská a Bokova, dále mezi stávajícím pavilonem Onkologie a Dětskou chirurgií. Oplocení 

staveniště viz. výkres Zařízení staveniště pro dokončovací práce. Vjezd na staveniště je zřízen 

z ulice Bokova. Na staveništi je zřízeno sociální zázemí pro pracovníky, které bude obsahovat 

toaletu a umývárnu. Dále zde bude vytvořeno zázemí pro vedení stavby a to z mobilních 

buněk, jedna pro stavbyvedoucího a jedna pro stavební mistry. Dále zde budou dvě mobilní 

buňky, které budou tvořit suché, kryté a uzamykatelné sklady pro uskladnění lepidel a 

suchých pytlovaných směsí. Zpevněné plochy z asfaltového recyklátu uloženého na geotextlii 

budou sloužit k uskladnění izolačních materiálů. Pro potřeby míchání lepících a stěrkových 

směsí bude určená zpevněná plocha napojená na vodní řád a opatřená staveništním 

rozvaděčem. Dále pro provedení kontaktního zateplovacího systému bude postaveno 

systémové lešení Layher Blitz. Staveništní komunikace budou využívány, stejně jako v 

předchozích etapách výstavby, nebude nutná žádná jejich změna. Pro odpadové hospodářství 

se budou na staveništi nacházet kontejnery pro směsný odpad, stavební suť. Pro 

recyklovatelný odpad budou kontejnery na plasty, papír, kovy a také jeden kontejner na 

nebezpečný odpad. Dále se zde bude nacházet drátěná klec pro uskladnění již dále 

nevyužitelných odřezků izolantu. Bezpečnostní osvětlení staveniště bude tvořeno pouličními 

lampami nemocnice a osvětlením staveniště, osvětlení bude opatřeno fotobuňkou s časovým 

spínačem. 

Nad vstupem do objektu, tzn. při podchodu lešení, bude zřízena stříška pro bezpečný vstup do 

objektu, šířka přes jedno pole lešení a to 3,0 m. Vytažená musí být až mimo ohrožený prostor, 

který je při výšce lešení cca 17 m šířka ohroženého prostoru 2 m. Ohrožený prostor bude 

vyznačen výstražnou páskou, která vyznačí ohrožený prostor se zákazem vstupu osob do 

tohoto prostoru. 

4.4.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o BOZP, provozu na 

staveništi, pracovní době, pracovních přestávkách, zamykání skladů a staveniště, likvidaci a 

třídění odpadů. Pracovníci budou seznámeni s daným technologickým postupem a jeho 

specifikacemi. Pracovníci budou seznámeny s používáním osobních ochranných pracovních 

pomůcek. Dále budou pracovníci seznámeny s požární ochranou na staveništi a rozmístěním 
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hasicích přístrojů. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku, který každý 

pracovník stvrdí podpisem. 

 

4.5 Personální obsazení 

Počet Název        Kvalifikace 

1x  vedoucí pracovní čety, zedník    proškolení, poučení,  

         certifikát Baumit 

 - dohled a řízení ostatních pracovníků, rozděluje práci 

8x  zedník        proškolení, poučení,  

         certifikát Baumit 

 - lepení izolantu, provádění armovací vrstvy, provádění omítek 

5x  montážník lešení      proškolení, poučení,  

         průkaz lešenáře 

 - montáž a demontáž lešení 

3x  pomocný pracovník      proškolení, poučení 

 - manipulace s prvky lešení, příprava lepidel, kotvení izolant, pomocné práce 

1x řidič valníku       řidičský průkaz 

 - dopravu lepících hmot a izolantu na  staveniště, běžná údržba valníku 

4.6 Stroje a nářadí 

4.6.1 Velké stroje 

Počet  Název 

1x  Nákladní automobil Volvo FH12 460 valník s hydraulickou rukou Hiab XS 

  - max. hmotnost soupravy 60 000 kg,  objem motoru 12 800 cm3 

  - max. nosnost 1,2 t, max. dosah 11,4 m 

  - doprava lešení Layher Blitz na staveniště 

4.6.2 Elektrické stroje a nářadí 

Počet  Název 

2x  Stavební vrátek GEDA mini 60S 

2x  Aku příklepový vrtací šroubovák Makita BHP343SHE 

2x  Elektrické míchadlo směsí Hitachi UM16VST 
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4.6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 

 Název 

 Kladivo 1,5 kg 

 Šroubovák 

 Pila na polystyren 

 Rohová lžíce vnitřní 

 Rohová lžíce vnější 

 Špachtle 

 Ocelové brusítko na polystyren 

 Nerezové hladítko hladké 

 Nerezové hladítko hladké malé 

 Ozubené hladítko 

 Zednická lžíce 

 Fasádní váleček 

 Odlamovací nůž 

 Nůžky na fasádní profily (lišty) 

 Kbelíky 

 Pistol na PUR pěnu 

 Lešenářský klíč 

4.6.4 Měřící pomůcky 

 Název 

 Rotační laser s trojnožkou 

 Vodováha s libelou 

 Úhelník 

 Olovnice 

 Pásmo 20 m 

 Svinovací metr 5 m 

 Značkovací sprej  

 Tužka  

 Provázek 

4.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Název 
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 Pracovní přilba 

 Reflexní vesta 

 Pracovní rukavice 

 Pracovní oděv a obuv 

 Ochranné brýle 

 Tlumič pádu 

 Bezpečnostní postroj 

Stroje, nářadí a pracovní pomůcky se mohou používat pouze k činnostem, ke kterým jsou 

určeny a přizpůsobeny v souladu s podmínkami výrobce. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

se mohou používat pouze takové, které jsou v souladu s předpisy bezpečnosti práce a 

technickým zařízením. 

4.7 Pracovní postup 

4.7.1 Montáž lešení 

4.7.1.1 Montáž prvního pole 

Montáž lešení začínáme od nejvyššího bodu podkladního terénu, na němž lešení bude stát. 

Rozmístíme zábradlí podél fasády, konce zábradlí nám ukazují jednotlivé vzdálenosti 

stavěcích rámů a patek. Patky umístíme od fasády do takové vzdálenosti, aby bylo umožněno 

provedení kontaktního zateplovacího systému, ve vzdálenosti 250 mm od fasády. Patky budou 

podloženy dřevěnou deskou o rozměrech 300 x 300 x 25 mm, osazení do středu desky.  

 
Obrázek 5 Rozmístění patek lešení 

Na tyto patky bude osazen první rám, který bude držen pomocným pracovníkem. Druhý rám 

bude osazen na patky v již dříve rozměřené vzdálenosti, poté budou rámy spojeny zábradlím, 

aby nemuseli být dále drženy, lešenáři rámy vyrovnají do svislé polohy a pomocí stavěcích 

šroubů na patkách budou ustaveny i do vodorovné polohy. Po zajištění vodorovné a svislé 

polohy dojde k zatlučení klínů zábradlí, tak aby nebylo ho možné samovolně vyndat. 
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Obrázek 6 Založení 1. pole lešení 

Dále montáž pokračuje osazením diagonály, kterou lešenář prostrčí otvorem ve styčníkovém 

plechu rámu a na druhém konci bude zajištěna sponkou s klínem proti pohybu. Na stavěcí 

rámy se osadí dvě ocelové podlážky šířky 32,5 cm. Poté lešenáři zkontrolují svislost, 

vodorovnost a odsazení lešení od objektu. Poté bude namontována spodní vzpěra proti ujetí 

patek. 

 
Obrázek 7 Osazení podlahy na 1. pole lešení 

 

4.7.1.2 Montáž dalších polí 

Montáž dalších polí lešení bude probíhat obdobným způsobem. Minimálně v každém dalším 

pátém poli bude namontována diagonála. Diagonály budou montovány průběžně v patrech 

nad sebou avšak protisměrně, jinak by nedocházelo ke správné funkci ztužení. Na koncových 

polích bude namontováno boční zábradlí tvaru U zabraňující pádu. Průběžně budou v patrech 

také osazovány okopové zarážky a to v podélném i příčném směru na koncích lešení. V 

dalších polích také osazujeme podlahy pro výstup a sestup po lešení, tyto podlahy jsou 

opatřeny průlezem se žebříkem, žebříky se nikdy nesmí nacházet nad sebou. 
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4.7.1.3 Montáž stříšky nad vstupem do objektu 

Stříšky budou zřízeny na východní straně, kde se nacházejí vstupy do Multioborové pavilonu, 

Stříška bude tvořena trapézovým plechem tl. 0,5 mm, který bude podepřený dvěma stojkami z 

dřevěných hranolů 60 x 60 mm, na kterých bude stříška připevněna pomocí vrutů. V místě 

lešení bude stříška připevněna přes otvory v trapézovém plechu pomocí otočných spojek. 

Stříška bude o rozměrech 3 x 3,5 m. 

4.7.1.4 Spojení lešení na nároží 

Na nároží budovy bude provedeno spojení lešení pomocí otočných spojek. Spojka bude 

umístěna v otvoru styčníkového plechu stavěcího rámu. Spojky budou rozmístěny po každých 

4 výškových metrech, což je ob jeden rám.  

 
Obrázek 8 Spojení lešení na nároží 

4.7.1.5 Montáž polí do výšky 

Montáž dalších pater lešení bude probíhat od prvního pole v následujících krocích: 

- osazení rámu 

- osazení zábradlí 

- osazení podlahy 

- osazení úhlopříčného ztužidla a vyrovnání lešení 

- osazení okopové zarážky 

Do druhého patra lešení budou díly dopravovány ručně a to podáním pracovníků ze země. Pro 

tento způsob dopravy musí být provedeno celé spodní patro kompletně. K dopravě 

systémových dílců do dalších pater lešení bude sloužit stavební vrátek Geda mini 60S. Při 

osazování rámů ve výšce, kde ještě nebude osazeno zábradlí, musí být lešenář jištěn lanem. 

Lano si připne do kroužku na zádech bezpečnostního postroje, kdy druhý konec je připojen k 

vnitřní stojce rámu nižšího patra. V posledním patře lešení budou namontovány pouze 
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zábradelní sloupky tzv. L sloupek do těch se osadí zábradlí, v posledním patře lešení tedy 

neosazujeme úhlopříčné ztužidlo a podlahy.  

 
Obrázek 9 Pohled na lešení 

4.7.1.6 Kotvení lešení 

Lešení bude kotveno průběžně se stavbou jednotlivých pater, nejdříve musí být ukotveno 

patro spodní a pak až se může stavět patro další. Kotveno bude ob čtyři rámy na délku a ob 

čtyři metry na výšku. Kotvení lešení bude provedeno pomocí kotev s pevnými spojkami 

uchycenými v styčníkovém plechu stavěcího rámu. Nejprve si lešenář pomocí kotvy vyměří 

umístění kotvy, poté navrtá otvor do fasády, otvor osadí lešenářskou hmoždinou a do 

hmoždiny našroubuje šroub s okem. Kotvu zahákne do oka šroubu a přišroubuje kotvu k 

pevné spojce osazené na stavěcím rámu. Oka šroubu vyklínuje dřevěným klínkem, zamezení 

tak pohybu kotvy v oku.  

 
Obrázek 10 Detail ukotvení lešení 

4.7.1.7 Montáž ochranných sítí 

Sítě budou na lešení namontovány z důvodu ochrany kontaktního zateplovacího systému před 

přímým sluncem a z důvodu zabránění úniku zbroušeného izolantu do okolí. Sítě budou 

přidělány k lešení elektrikářskými spojkami. Sítě budou přidělávány na lešení ve svislých 

pásech. Přichycovány k lešení budou v místech stavěcích rámu, na spojích sítí bude 

rozmístěno spojek více, aby bylo zabráněno úniku zbroušeného izolantu. 
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4.7.2 Provádění kontaktního zateplovacího systému 

4.7.2.1 Úprava podkladu 

V případě, že je podklad zaprášený případně mastný omyje se tlakovou vodou s čistícím 

prostředkem. Poté je nutné počkat až podklad vyschne tak, aby jsme do konstrukce 

nezabudovali vlhkost. U novostavby Multioborového pavilonu se nepředpokládají místa, která 

by se odlupovala, byla mechanicky nesoudržná nebo vykazovala vznik trhlin.   

4.7.2.2 Penetrace podkladu 

Pro správné nalepení izolantu k podkladu stěny bude podklad napenetrován a to penetračním 

nátěrem Baumit UniPrimer. Těsně před nanášením penetračního nátěru musí být nátěr 

rozmíchán mísidlem za přidání cca 1 litru vody na 25 kg penetrace (1 kbelík). Poté budou 

pomocní pracovníci nanášet penetrační nátěr pomocí fasádního válečku nebo zednické štětky. 

Pracovníci budou nanášet nátěr od shora dolů po jednotlivých patrech lešení. Po provedení 

nátěru je nutné dodržet technologickou přestávku minimálně 12 hodin.  

4.7.2.3 Založení kontaktního zateplovacího systému 

Na podklad bude pomocí linkovací brnkačky vyznačena výška, do které bude soklový profil 

osazen, výška musí být ve vodorovné rovině. Poté začne z rohu budovy montáž soklového 

profilu ETICS, soklový profil se upraví podle úhlu daného rohu a poté navrtá a připevní k 

podkladu pomocí hmoždinky, hmoždinky cca 3 ks/m. V případě nerovností podkladu je nutné 

soklový profil vypodkládat distančními podložkami. Podélné napojení soklového profilu 

pomocí spojkami PV 30, tak aby mezi profily vznikla mezera 2 - 3 mm, která umožní dilataci 

profilu. Minimální délka profilu nesmí být menší jak 300 mm. Spára mezi profily a 

podkladem musí být utěsněna lepící hmotou. 

 
Obrázek 11 Detail ukotvení soklové lišty 
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4.7.2.4 Nanášení lepící hmoty na izolační desky 

Lepící hmotu vyrobíme smícháním pytlované směsi Baumit ProContact a 5 - 6 litrů záměsové 

vody a rozmícháním směsi pomocí elektrického míchadla směsí Hitachi UM16VST. Tuto 

činnost budou mít na starosti pomocní pracovníci.  

Extrudovaný polystyren  

Nanášení lepící hmoty na izolační desky bude prováděno ručně pomocí zednické lžíce. Na 

desku se nanese obvodový rámeček tloušťky 20 - 30 mm a 3 vnitřních terčů. Lepidlo 

nanášíme v takové vrstvě, aby byla zajištěna přilnavost k podkladu. Po přiložení a přitlačení 

desky k podkladu vznikne lepený spoj, který musí tvořit minimálně 40 - 60 % přilepené 

plochy desky. Stejným způsobem je lepidlo nanášeno u nadpraží i ostění. 

 
Obrázek 12 Nanášení lepící hmoty na XPS 

Minerální desky 

Desky z minerálních vláken lepíme celoplošně. Na rubový povrch desky nanášíme lepidlo 

hřebenovým hladítkem o velikosti zubů 8 - 10 mm.  

 
Obrázek 13 Nanášení lepící hmoty na minerální vatu 

 

4.7.2.5 Kladení izolačních desek 

Do soklového profilu se vsadí první řada tepelně izolačních desek Isover Orsik 160 mm. 

Desky se kladou na vazbu a na sraz, tak aby co nejtěsněji k sobě doléhali. Lepicí hmota nesmí 

při nanášení zůstat na bočních plochách desek ani na ně být při jejich osazování vytlačena. 

Pokud k tomu dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna, zaschlé lepidlo by tvořilo 

vznik spáry.  
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Spáry mezi deskami do 2 mm nebudou nijak vyplňovány. 

Spáry větší jak 2 mm musí být vyplněny tepelně izolačním materiálem a to PUR pěnou. 

Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena rovinatost vrstvy tepelně izolačního 

materiálu a spáry byly vyplněny v celé tloušťce desek.  

Pokud nám umožňuje charakter podkladu, používáme vždy celé tepelně izolační desky. 

Použití zbytků a přířezů desek je možné, jen pokud šířka přířezu bude větší než 150 mm. 

Svislý rozměr desek není dovoleno skládat ze zbytků na sebe. Kousky desek se nesmí 

používat na nárožích, koutech, ukončení systému a v místech navazujících na ostění výplně 

otvoru.  

Na nárožích musí být desky tepelné izolace po řadách na vazbu. U rohů se nesmí vytvořit 

průběžná spára ve svislém ani vodorovném směru. Deska se ořízne, tak aby byl vytvořen zub 

minimálně 100 x 100 mm, z důvodu zamezení vzniku prasklin v tomto místě. Ovšem toto 

pravidlo neplatí při lepení izolantu z minerální vaty. Desky se budou lepit s přesahem, oproti 

skutečné hraně rohu a následně po zatvrdnutí lepící hmoty bude přesah zaříznut.  

 
Obrázek 14 Vazba izolantu na nároží 

Při lepení izolantu okolo výplní otvorů se nejprve nalepí desky v ploše s přesahem, tak aby 

čelně překryl lepené přířezy desek ostění špalet. Poté si pracovníci pomocí úhelníku přenesou 

požadovaný rozměr otvoru na izolant a ten pomocí pily na izolant vyřežou na požadovaný 

rozměr. Následně se provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se 

provede jejich srovnání s vnitřní plochou zabroušením. Do špalet se bude vlepovat izolant 

tloušťky 30 mm z minerální vaty nebo extrudovaného polystyrenu, zaleží na poloze okna. 
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Obrázek 15 Provedení izolantu kolem okenních otvorů 

 

4.7.2.6 Kotvení izolantu 

Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajišťuje především spolehlivost stability 

systému dokonalým spojením s nosným podkladem, převzetí sil způsobených sáním větru a 

zachycení vlastní hmotnosti tepelně izolačního systému. Kotvení je poveleno provádět 

nejdříve 24 hodin po provedení lepení tepelné izolace. Hmoždinky budou umístěny v rozích a 

v ploše desek, tak aby hmoždinka byla podepřená terči v ploše desky. Hmoždinky musí být 

kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. Kotvení bude probíhat dle kotevního 

plánu, 8 ks hmoždinek na 1 m2. Pro kotvení hmoždinek do cihel budeme používat před vrtání 

bez příklepu, aby nedošlo k poškození zdiva. Při kotvení do betonových stěn a sloupů 

použijeme vrtání s příklepem. Vrtání musí probíhat pouze kolmo k povrchu stěny, hloubka 

otvoru musí být o 10 mm větší jak skutečná kotvící hloubka hmoždinky. Při vrtání jedním až 

dvojím zasunutím vrtáku otvor vyčistíme. Poté se hmoždinka zasune do otvoru a v případě 

extrudovaného polystyrenu se trn poklepáním gumovou palicí zarazí do izolační desky. V 

případě desek z minerální vaty se budou používat hmoždinky šroubovací. Hmoždinka se 

zasune do otvoru, opatří trnem se závitem a aku šroubovákem se trn utáhne ke hmoždince. 

Hmoždinka musí být osazena pevně a tak, aby talíř hmoždinky byl zarovnán do roviny s 

povrchem izolační desky, případně byl v mírném důlku. Při kotvení nesmí dojít k porušení 

izolantu. Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit 

poblíž novou hmoždinkou, špatně osazená hmoždinka se odstraní a zbylý otvor v deskách 

tepelné izolace se vyplní PUR pěnou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku 

vyjmout upraví se tak, aby nenarušovala rovinnost budoucí fasády. Špatně osazenou 

hmoždinkou se rozumí hmoždinka, která je nepevně zakotvená nebo vyčnívající nad vnější líc 
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tepelně izolačních desek. Montáž hmoždinek lze provádět pouze při teplotách nad 0 °C. 

Hmoždinky nesmí být vystaveny působení UV záření déle jak 6 týdnů, do této doby musí být 

zakryty dalšími vrstvami.  

Výpočet délky hmoždinek:  

Tabulka 6 Výpočet délky hmoždinek 

     

 
Obrázek 16 Počet hmoždinek na m2 

4.7.2.7 Přebroušení izolantu 

Při vzniku nerovností povrchu, proběhne úprava přebroušením izolantu ocelovým brusítkem 

na polystyren. Při broušení si pracovníci kontrolují rovinnost izolantu pomocí vodováhy.  V 

případě prodlevy delší, jak 14 dní mezi nalepením a další úpravou je nutné celoplošné 

přebroušení povrchu. Před započetím armovací vrstvy musí být povrch důkladně očištěn od 

zbroušených částic.  

4.7.2.8 Vyztužení exponovaných míst a osazení ukončovacích profilů 

Všechny volně přístupné hrany a rohy budou vyztuženy vtlačením vhodných ukončovacích 

lišt do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty Baumit ProContact. Rohy ostění oken a 

přechodů mezi jednotlivými fasádami budou opatřeny rohovým profilem Etics ALU se 

síťovinou. Pod okenní parapet přijde parapetní připojovací profil Etics. Na nadpraží okna se 

osadí okapnička Etics se síťovinou. Na okenní rám přijde nalepit samolepící začišťovací 

profil s tkaninou, tzv. Apu lišta. Lišty budou kráceny na požadované délky speciálními 

nůžkami určenými na stříhání těchto profilů, tím předejdeme deformaci profilu. Na napojení 

Zabudování do 
konstrukce 

(mm)

Tloušťka 
tepelné izolace 

(mm)

Tloušťka 
podlepení 

(mm)

Min. délka 
hmoždinky 

(mm)

Použitá délka 
hmoždinek 

(mm)
Označení hmoždinky

XPS tl. 40 mm 40 40 20 100 115 EJOT H1 eco 115
XPS tl. 120 mm 40 120 20 180 195 EJOT H1 eco 195
minerální desky tl. 160 mm 40 160 10 210 215 EJOTHERM STR U 2G 215
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objektu na objekt onkologie, bude použit dilatační profil, pod profilem musí být řádně 

přerušena vrstva izolantu, jinak dilatace nemá význam. Dále budou vyztuženy rohy otvorů 

diagonálně umístěnými pruhy sklotextilní síťoviny o minimálních rozměrech 300 x 200 mm, 

vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty.  

 
Obrázek 17 Osazení okenních otvorů ztužující diagonáli 

 

4.7.2.9 Montáž parapetů 

Parapet budeme umísťovat na již osazený parapetní profil. Nejprve se odstraní z parapetního 

profilu ochranná páska, poté se usadí parapet do vytvořeného výřezu na vnitřní špaletě. 

Parapet se přichytí šrouby do určených otvorů k okennímu rámu, pro přilnutí k podkladu bude 

parapet nalepen na nízkoexpanzní PUR pěnu. Parapet zatížíme a šrouby opatříme krytkami. 

Důležité je dodržet sklon parapetu směrem od fasády z důvodu stékání vody a přesah parapetu 

přes fasádu min. 40 mm. Dále bude dolepen výřez izolantu, do kterého byl parapet vložen. 

4.7.2.10  Provedení základní vrstvy 

Správné provedení základní vrstvy má rozhodující vliv na dlouhodobé vlastnosti celé fasády. 

Kvalitní provedení této vrstvy významně rozhoduje o životnosti systému. Před zahájením 

provádění základní vrstvy musí být zajištěna ochrana před znečištěním přilehlých a 

prostupujících konstrukcí, oplechování parapetů. Provádění základní vrstvy se na suché a čisté 

desky tepelné izolace zahajuje obvykle po 1 až 3 dnech od ukončení lepení desek, po 

případném kotvení hmoždinkami a celkovém přebroušením v případě polystyrenových 

fasádních desek. Zároveň musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Stěrkovou 

hmotu připravíme smícháním pytlované směsi Baumit ProContact a 5 - 6 záměsové vody a 
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rozmícháním směsi pomocí elektrického míchadla směsí Hitachi UM16VST. Tuto činnost 

budou mít na starosti pomocní pracovníci. 

 U desek z minerálních vláken provádíme vyrovnávací vrstvu a to nanesením stěrkové hmoty 

v tloušťce minimálně 2 mm, tato vrstva neobsahuje sklotextilní tkaninu. 

Základní výztužná vrstva vždy celoplošně obsahuje sklotextilní tkaninu. Vrstva se provádí o 

tloušťce 2 - 6 mm, ideálně však 3 - 4 mm. Lepicí hmota se nanáší metodou „mokré do 

mokrého“, od shora dolů. Pracovníci lepící hmotu nanáší nerezovým hladítkem s velikostí 

zubů 10 x 10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty se provede ručně vyztužení základní 

vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Tkanina bude zahlazena do 

stěrkové hmoty nerezovými hladítky, po zahlazení sklotextilní tkanina nesmí být vidět. V 

případě, že by sklotextilní tkanina nebyla dostatečně zakryta, lze provést druhou vrstvu. S 

touto vrstvou se však nepočítá, je nutné dbát na kvalitní provedení. Vzájemných přesah pásů 

tkaniny musí být minimálně 100 mm. Sklotextilní tkanina musí být uložena bez záhybů a z 

obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny 

nejméně 0,5 mm. 

Odchylka rovinatosti je měřena na délku 1 m, ta nesmí překračovat hodnotu maximálního 

zrna v omítce zvětšenou o 0,5 mm. V našem případě je tedy maximální odchylka rovinatosti 2 

mm na 1 m latě.  

4.7.2.11  Penetrace základní vrstvy  

Penetraci provádíme před nanesením omítky, bude použit penetrační nátěr Baumit UniPrimer. 

Penetrační nátěr lze provádět po vyzrání a vyschnutí základní vrtsvy, u Baumit ProContact je 

tato doba 7 dní. Při nepříznivých klimatických podmínkách se tato doba vyzrání a vyschnutí 

prodlužuje. Před vlastním nanášením penetračního nátěru se malé nerovnosti přebrousí 

skelným papírem. Penetrační nátěr bude důkladně rozmíchán v kbelíkách míchadlem. Nátěr 

budou nanášet pomocní pracovníci pomocí válečku nebo zednické štětky, pracovníci budou 

postupovat od shora dolů po jednotlivých patrech lešení. Po provedení nátěru je nutná 

technologická přestávka minimálně 24 hodin před prováděním silikonové omítky. 

4.7.2.12  Provedení omítky 

Před prováděním omítek je nutné provést úklid lešení, tak aby případná nečistota z lešení se 

neusazovala na čerstvé omítce. 

Pro provádění omítek je nutné najít vhodné klimatické podmínky, kdy teplota ovzduší a 

povrchu bude od + 8 °C do + 25 °C, a po dobu provádění a zrání omítky nebude pršet. 
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Případná zvýšená vlhkost vzduchu, nižší teplota a provádění na přímém slunci ovlivňují dobu 

zrání a mohou způsobit nerovnoměrnost odstínu po vyschnutí omítky.  

Omítka bude dodávána v kbelíkách po 30 kg, jednotlivé kbelíky budou před zpracováním 

promíchány rotačním míchadlem do homogenní směsi. Pohledově ucelené plochy je nutné 

provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení omítky, lze na hranici rozdílných barevných 

odstínů, na nárožích a jiných vodorovných a svislých hranách. Napojování barevných odstínů 

nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepící pásky, díky níž vznikne rovná pohledová 

hrana. Pásku je nutné před zatvrdnutím omítky strhnout. Omítka se natahuje ručně nerezovým 

hladítkem v tloušťce zrna omítky 1,5 mm. Omítkáři budou na lešení v jednotlivých patrech 

pod sebou a budou nanášet omítku stejnou rychlostí, aby bylo zajištěno správné napojení. 

Napojení materiálů lze jen tzv. živé do živého, okraj nanesené omítky nesmí před 

pokračováním zaschnout.   

Nejprve budou provedeny špalety oken, poté až velké plochy fasády. 

4.7.2.13  Úklid pracoviště 

Pomocní pracovníci před demontáží lešení provedou umytí výplní otvorů, parapetů a 

příslušenství fasády. Okna, dveře a parapety budou čištěny a umývány pouze takovými 

čistícími prostředky, aby nedošlo k poškození těchto prvků. Poškození je většinou vizuálního 

charakteru a nejde napravit. Lešení před demontáží bude zameteno, tak aby při demontáži 

nedošlo k ušpinění fasády.  

4.7.3 Demontáž lešení  

Demontáž lešení Layher Blitz bude prováděna postupně po jednotlivých patrech opačným 

sledem, než bylo montováno. Práce se zahajují od nejvyšší pracovní podlahy. Jako první se 

rozebírají části konstrukce nad pracovní podlahou až do její úrovně, včetně ochranného 

zábradlí, L sloupků a okopové zarážky. Ocelové podlahy a průlezné podlahy odstraňují z 

podlahy nižšího podlaží. Pak se demontují podélníky, příčníky, kotvy, diagonální ztužení a 

stavěcí rámy. Otvory po kotvách budou vyplněny PUR pěnou a následně zatřeny silikonovou 

omítkou do ztracena, tak aby viditelnost otvoru po kotvě byla co nejmenší. Demontované 

prvky se z lešení opatrně spouštějí pomocí vrátku Geda mini 60 S, prvky je zakázáno 

shazovat dolů. Takto se postupuje až do úrovně založení lešení. 

4.8 Kontrola jakosti 

Podrobný popis kontrol je řešený samostatně v kontrolním a zkušebním plánu pro kontaktní 

zateplovací systém a montáž lešení. 
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4.8.1 Vstupní kontrola 

Stavbyvedoucí provede kontrolu pracoviště pro provádění montáže lešení a kontaktního 

zateplovacího systému. Mistr bude kontrolovat množství dováženého lešení, jeho rozměry, a 

zda nejsou jednotlivé dílce poškozeny. Dále bude probíhat kontrola dovážených materiálů pro 

kontaktní zateplovací systém, množství lepicích materiálů, správné označení. Dále množství a 

tloušťky jednotlivých izolačních materiálů. Tyto kontroly budou probíhat na základě dodacích 

listů a překontrolování skutečného stavu.Skladování těchto materiálů, suché materiály v 

suchém skladu a izolační materiály, podložené na zpevněné a odvodněné ploše. Dále 

stavbyvedoucí bude kontrolovat stav soudržnosti a vlhkost podkladu před prováděním 

kontaktního zateplovacího systému.  

4.8.2 Mezioperační kontrola 

Stavbyvedoucí kontroluje průběh montáže lešení, založení prvního pole, svislost a 

vodorovnost jednotlivých prvků, kotvení, osazení zábradlí a diagonál. Kontrola uzemnění 

lešení a předání lešení do užívání. Dále zda montáž probíhá dle dokumentace lešení. 

Stavbyvedoucí u kontaktního zateplovacího systému kontroluje provedení penetračního 

nátěru, zejména jeho celistvost. Dále založení zakládací soklové lišty, její vodorovnost, 

napojování a přichycení k podkladu. U lepení tepelně izolačních desek kontroluje správnost 

nanášení lepidla na desku, vazbu, rovinatost, nevznikání průběžných spár. Dále kotvení 

izolantu, množství hmoždinek, hloubku kotvení a použití správných hmoždinek. 

Stavbyvedoucí kontroluje provedení základní vrstvy, její rovinatost, zakrytí sklotextilní 

tkaninou, osazení výztužných profilů. Provedení penetrace základní vrstvy, zejména její 

celistvost. Ve finále kontroluje provedení silikonové omítky, její strukturu, odstín a jednotlivé 

napojení. 

4.8.3 Výstupní kontrola 

Kontrola provedení kontaktního zateplovacího systému, zejména odstín a rovinatost finální 

omítky. Dále polohové a výškové osazení izolantu. Dále bude provedena vizuální kontrola 

čistoty oken, parapetů, dveří a okolních ploch, vše musí být čisté.  

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Práce, prováděné na staveništi musí být bezpodmínečně v souladu se zákony, vyhláškami a 

nařízení vlády České Republiky. 

A to zejména jsou: 
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- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízením 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. 

- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, v platném znění. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky. 

-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 

 

Pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, provozu na staveništi, technologickém postupu a sledem jednotlivých činností, pracovní 

době, pracovních pauzách, skladovém hospodářství a uzamykání staveniště. Pracovní úkony 

budou prováděny pouze odborně proškolenými a zdravotně způsobilými pracovníky. O 

proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol, který každý 

pracovník stvrdí vlastnoručním podpisem. 

Dále zhotovitel stavby zajistí vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými 

pomůckami (pracovní oděv, pracovní boty, ochranná přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta, 

ochranné brýle, špunty do uší případně ochranná sluchátka). Dále zhotovitel musí vést 

evidenci všech pracovníků s časem příchodu a odchodu, kteří se na stavbě vyskytují. 

Pracovníci se musí řídit i nařízenými vnitropodnikovými předpisy. 

4.10 Životní prostředí 

Při provádění pilot kontaktního zateplovacího systému je nutné minimalizovat škodlivé vlivy 

na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, polétavé částice při broušení izolantu.  
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4.10.1  Ochrana půdy 

Dáno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Nepředpokládá se 

znečištění půdy, pod lešením budou roztaženy papírové lepenky, které zabrání spadnutí 

lepidel nebo omítek na zeminu. 

4.10.2  Ochrana spodních vod 

Dána zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů. Bude 

zabráněno znečištění spodních vod od provozu na staveništi. Plocha určená k mytí vozidel a 

mechanizace je spádována a napojena na odstraňovač ropných látek a veřejnou kanalizaci. 

Šachta pro vypouštění odpadních vod na staveništi je opatřena lapačem kalů, a to v případě 

vymývání špinavých kbelíků od lepidla, případně omítek budou tyto nečistoty zachyceny před 

vypuštěním do kanalizace. 

4.10.3  Ochrana proti hluku 

Staveniště se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice, z tohoto důvodu je nutné 

hladinu hluku minimalizovat. Denní pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:00, práce na 

staveništi nezasáhnou do nočního klidu. O svátcích a víkendech nebudou práce na staveništi 

probíhat. K zachování co největšího klidu a pohodlí pacientů v nemocnici.  

Ochranu hluku zajišťuje zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Hlavními činiteli hluku a vibrací na staveništi jsou stavební stroje. V této 

etapě výstavby nehrozí vznik nadměrné hluku při provádění montáže lešení a kontaktního 

zateplovacího systému. 

4.10.4  Ochrana proti prašnosti 

Upravuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před nadměrným 

poletavým množstvím částic zbroušeného izolantu bude zabezpečena ochrannými sítěmi na 

lešení, které zabrání unikání kuliček izolantu do okolí. Pod lešením budou každý den, po 

skončení směny vysáty poletavé částice průmyslovým vysavačem a zabaleny do pytlů. 

4.10.5  Odpadové hospodářství 

S odpady vznikajícími při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se 

zákony České Republiky a to: 

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Kód  Název         Kategorie 

15 01   Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního odpadu)  O 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly        O 

15 01 02  Plastové obaly         O 

17 02 02  Sklo           O 

17 01 03  Plasty          O 

17 04 O  Kovy (včetně jejich slitin)        O 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  O 

17 09 04 O  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly    O 

  17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

Po celou dobu realizace stavby bude probíhat evidence odvezených odpadů. Na staveništi se 

budou nacházet kontejnery pro směsný odpad, stavební suť, recyklovatelný odpad jako kovy, 

papír, plasty a nebezpečný odpad. Dále se na staveništi bude nacházet klec pro uskladnění 

odřezků izolantu. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 

383/2001 Sb. Odpad bude v odpovídajících nádobách a obalech označených identifikačním 

listem o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné havárie. Způsob likvidace 

odpadů bude zhotovitelem stavby doložen před kolaudačním řízením. 

4.10.6  Ochrana před znečištěním komunikací 

Při provádění montáže lešení a kontaktního zateplovacího systému se nepředpokládá 

znečištění komunikací. V případě znečištění automobilů bude před výjezdem na místní 

komunikaci ulice Bokova umístěna plocha pro mytí automobilů a mechanizace. Na ploše se 

bude nacházet myčka mechanizace, napojená na vodní řad a jednotnou kanalizaci. Před 

napojením na kanalizaci se bude nacházet odstraňovač ropných látek.  
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Tabulka 7 Kontrolní a zkušební plán CFA Piloty 

 

 

  

Č. NÁZEV KONTROLY POPIS KONTROLY ZDROJ
KONTROLU 
PROVEDE

ČETNOST 
KONTROLY

ZPŮSOB 
KONTROL

VÝSLEDEK 
KONTROL

VYHOVUJE / 
NEVYHOVUJ

KONTROLU 
PROVEDL

KONTROLU 
PROVĚŘIL

KONTROLU 
PŘEVZAL

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:

Datum:

Výška a rovinatost pilotovací úrovně
ČSN 73 3050,  ČSN 

73 0210-1, PD
SV, TDI Jednorázově Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Kontrola projektové 
dokumentace

Platnost, kompletnost, odsouhlasení, 
platnost stavebního povolení

vyhl. č. 499/2006 Sb., 
zák. č. 183/2006 Sb., 
ČSN 01 3481

1

Kontrola vrtné soupravy 
a mechanizace

Funkčnost, použitelnost

2

V
S

T
U

P
N

Í

CFA PILOTY

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Výztuž -doložení jakosti, kontrola dle 
dodacího listu, označení, množství

ČSN EN 13 670-1, 
ČSN 73 1201

M každá dodávka

Vizuálně

Kontrola provedení 
zemních prací

M, vrtmistrTechniké listy stroje  denně5

Kontrola  stavební jámy, půdorysné 
rozměry, hloubka stav. Jámy, 

svahování, kontrola sjezdů do jámy

ČSN 73 3050,  ČSN 
73 0210-1, PD

SV, TDI Jednorázově

Jakost materiálu3

4
Kontrola způsobilosti 

dělníků
Proškolení, způsobilost

BOZP, Interní 
předpisy firmy

Vizuálně

Vizuálně Zápis do SD

Zápis do SDSV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

SV, M denně Měřením Zápis do SD

Zápis do SD
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Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Ošetřování mladého 
betonu

Vlhčení, ochrna proti povětrnostím 
podmínkám

ČSN EN 13670, ČSN 
73 6180

M každá pilota Vizuálně Zápis do SD

Nepoškozenost, čistota, rozměry
Kontrola armokoše před 

osazením

Zápis do SD, 
protokol

Zápis do SD

Vizuálně Zápis do SD

16 Kontrola zhotovení piloty

Odchylka osy piloty vůči 
projektované poloze, osazení 

armokoše piloty, úpravy hlavy piloty 
dle PD

ČSN 73 0205, ČSN 
73 1002, PD

SV, TDI každá pilota Měřením
Zápis do SD, 

protokol

17
Kontrola odebraných 

vzorků betonu 
Kontrola krychelné pevnosti betonu

ČSN 73 1002, ČSN 
EN 12390-3

SV, TDI Jednorázově zkouška
Zápis do SD, 

protokol

15

každá pilota14 Úprava hlavy piloty
Správná výšková úroveň, čistota 

hlavy piloty
ČSN 1536

V
Ý

S
T

U
P

N
Í

Kontrola provádění vrtu 

Kontrola kvality 
betonové směsi

ČSN EN 13670-1 každá pilota

9

10
Inženýrsko-geologický 

průzkum

Kontrola vytěžené zeminy v souladu 
z průzkumem, složení a vrstvení 

zeminy po délce piloty
každá pilota

ČSN EN 13670-1, 
ČSN 73 1002

vrtmistr, SV, TDI každá pilota
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD, 
protokol

Plynulost betonáže, množství 
betonové směsi, klimatické 

podmínky

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD, 
protokol

Měřením

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í

Vizuálně, 
měřením

Kontrola betonáže piloty

13

každý 
autodomíchávač

ČSN EN 206-1 M

M

SV, TDI

Časová kontrola
Kontrola časového harmonogramu 

provádění CFA pilot

Technologický 
předpis, Časový 
harmonogram

SV, M Průběžne

ČSN 73 3050 SV, TDI, GE

Zápis do SD

Vizuálně, 
měřením

7
ČSN 73 1002, ČSN 

EN 1536
M, vrtmistr každá pilota

Kontrola vytyčení 
polohy pilot

Poloha os pilot dle PD6

Svislost vrtacího zařízení, hloubka 
vrtu, odpor šneku oproti zemině, 

Zápis do SD, 
protokol

Zápis do SD, 
protokol

12
Kontrola usazení 

armokoše

Polohové a výškové osazení do 
piloty, zabezpečení armokoše proti 

pohybu
ČSN EN 13670-1

M

Vizuálně

8

Kontrola dle dodacího listu, označení 
směsi, čas výroby, čas přijezdu, 

množství, konzistence, 
zpracovatelnost

ČSN 73 0205, PD SV, TDI, GD každá pilota

Zápis do SD, 
protokol

11

Vizuálně, 
měřením

Vizuálněkaždá pilota
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5.1 Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují, zda je projektová dokumentace 

zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Dále kontrolují úplnost a 

správnost projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod 

a podmínky k ochraně životního prostředí (odlučovače ropných látek, umývací plochy pro 

automobily). Dále kontrolují aktuálnost a platnost všech potřebných povolení k provádění 

stavby. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena investorem a autorizovaným 

projektantem. Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhované stavbě. 

5.2 Kontrola provedení zemních prací 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 

dokumentací. A to jak půdorysné, tak výškové rozměry stavební jámy. Maximální odchylky 

pro půdorysný rozměr jámy jsou hodnoty od +/- 20 do  +/- 40 mm, měření probíhá pomocí 

pásma. Maximální odchylka pro výškový rozměr jámy je od +/- 25 do +/- 50 mm, kontrolují 

pomocí nivelačního přístroje s latí a pásmem. Dále se provádí kontrola výšky pilotovací 

úrovně. Maximální odchylka pro pilotovací úroveň je do +/- (40+dmax *10-1) mm, měřením na 

3m lati.  

5.3 Jakost materiálu 

Mistr zkontroluje, zda dodaná výztuž odpovídá projektové dokumentaci, objednávce a je v 

souladu s dodacím listem. Ocel musí být dodána s hutním atestem, to je doklad o jakosti 

dodávky.  Kontroluje množství armokošů, správnost rozmístění jednotlivých prvků, 

geometrické rozměry, nepoškozenost a čistotu. V materiálových listech od výrobce musí být 

uvedeny údaje o mezi pevnosti v tahu, tažnosti, druhu povrchu, svařitelnosti a náchylnosti ke 

křehkému lomu snížených teplot. Dále mistr kontroluje, zda při dopravě a manipulaci při 

nakládce a vykládce nedošlo k deformaci armokošů. Dále mistr kontroluje skladování 

armokošů na zpevněné odvodněné ploše, proložení prokladky ve třetinách délky a na koncích 

armokošů a označení armokošů štítky na skládce. Všechny dodací listy musí být archivovány. 

5.4 Kontrola způsobilosti dělníků 

Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s pracovním 

postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména o provádění CFA pilot. O proškolení je 
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veden záznam ve stavebním deníku s podpisy zúčastněných dělníků. Všichni pracovníci 

včetně řídících pracovníků mohou být podrobeni dechové zkoušce na alkohol. 

5.5 Kontrola vrtné soupravy 

Mistr nebo vrtmistr kontrolují stav vrtné soupravy. Kontrolují funkčnost, použitelnost a 

údržbu stroje, dále zda ze stroje neunikají žádné provozní kapaliny, ošetření důležitých 

součástek promazáním, funkčnost výstražných signálů. Požadované listiny od vrtné soupravy: 

technické listy stroje, údaje o vlastní hmotnosti a únosnosti – ověření břemene, stav zařízení a 

správné plnění jeho funkce, montážních částí a háků, souhlas s užíváním. 

5.6 Kontrola vyty čení polohy pilot 

Před započetím vrtání pilot je nutné zkontrolovat, zda umístění pilot odpovídá projektové 

dokumentaci, tak aby nedošlo k jejímu špatnému umístění. Stavbyvedoucí, geodet a technický 

dozor investora kontrolují polohu vytyčených středů každé piloty, pomocí měřícího zařízení. 

Maximální odchylka od projektované polohy středu piloty je 20 mm v úrovni hlavy piloty. Po 

dokončení kontroly je proveden zápis do stavebního deníku. 

5.7 Kontrola provád ění vrtu 

Mistr nebo vrtmistr kontrolují svislost vrtací lafety pomocí metrové vodováhy, kterou 

přikládají na plášť vrtacího šneku ve dvou na sebe kolmých směrech, to provádí minimálně 

jednou za každý odvrtaný metr. Maximální odchylka osy vrtu oproti projektové dokumentaci 

je 0,05*d (d - průměr piloty) nebo 5% délky vrtů, maximálně však 100 mm. Svislost vrtu při 

maximální vodorovné odchylce osy od svislice je 2% z délky vrtu, maximálně však +/- 15 

mm. Dále v průběhu vrtání kontrolujeme polohu šneku oproti původní poloze a to pomocí tzv. 

malých laviček, kdy od osy piloty stabilizujeme pomocí 3 zatlučených kolíků ve stejné 

vzdálenosti osu piloty. 

5.8 Kontrola kvality betonové směsi 

Mistr dle dodacího listu kontroluje množství betonu v m3, použitý cement, pevnostní třídu, 

označení stupně vlivu prostředí, max. frakce kameniva, vodní součinitel, stupeň obsahu 

chloridů a stupeň konzistence. Kontrola se provádí dle dodacího listu na základě objednávky 

betonu. Údaje uvedené na dodacím listu musí odpovídat požadavkům na vlastnosti betonu 

specifikované v projektové dokumentaci a technologickém předpisu. Dále je nutné 

kontrolovat čas výroby směsi, čas příjezdu betonové směsi na staveniště z důvodu 
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zpracovatelnosti betonu. Maximální doba zpracovatelnosti čerstvé betonové směsi při teplotě 

od 0 °C do 25 °C je 90 minut, ale při teplotě menší jak 0 °C a větší, jak 25 °C je 45 minut. 

Před započetím ukládání betonu do piloty musí být provedena zkouška konzistence čerstvé 

betonové směsi. Při určení konzistence betonu se musí použít jeden z následujících způsobů: 

zkouška sednutím kužele dle EN 12350-2, zkouška Vebe dle EN 12350-3, stupeň 

zhutnitelnosti dle EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 12350-5. Na stavbě budeme provádět 

sednutí kužele. Dle sednutí kužele se určí stupeň konzistence a ten musí odpovídat stupni v 

dodacím listu. Může být použito i více zkoušek minimálně však aspoň jedna. Odebírání 

vzorků pro zkoušku konzistence odebíráme z každého autodomíchávače. Dále odebíráme 

vzorky pro zkoušku krychelné pevnosti betonu v tlaku. Odebíráme vzorky a určený pracovník 

provádí zkušební krychle o hraně 150 mm. Zkušební krychle se plní čerstvou betonovou 

směsí a řádně hutní, opatří se popisným štítkem s datem a časem odebrání vzorku a 

označením betonové směsi. Krychle jsou ponechány ve stálé teplotě v rozmezí 25 °C - 15 °C 

a to minimálně 16 hodin, avšak maximálně 3 dny. Poté se zkušební krychle uloží do vody o 

teplotě v rozmezí 22 °C - 18 °C nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší, jak 95% 

a teplotě v rozmezí 22 °C - 18 °C. V tomto prostředí setrvají 28 dní a poté se provádějí 

zkoušky pevnosti betonu v tlaku.  

5.9 Kontrola betonáže piloty 

S betonáží piloty začínáme po zavrtání šneku na požadovanou výškovou úroveň. Betonáž 

CFA piloty probíhá kontinuálně za vytahování vrtacího šneku. Vrtmistr spolu se 

stavbyvedoucím kontrolují plynulost betonáže. Dále vrtmistr kontroluje množství betonové 

směsi pomocí hupů pístu betonářského čerpadla, které je připojeno k vrtné soupravě kabelem 

a porovnává s projektovou dokumentací. Stavbyvedoucí kontroluje klimatické podmínky při 

betonáži. Betonáž lze provádět za těchto podmínek, kdy průměrná denní teplota musí být větší 

jak 5 °C (průměrnou denní teplotou rozumíme průměr minimální a maximální teploty za 24 

hod), teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dále musí být zabráněno vymývání 

cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství srážek. Maximální denní teplota při 

provádění 30 °C. Při teplotě menší než 0 °C musí být tuhnoucí a tvrdnoucí beton ošetřován 

zahříváním a při větší teplotě než 30°C musí být beton ošetřován kropením vodou nebo 

přikrýváním plachtami 
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5.10  Inženýrsko-geologický průzkum 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora popřípadě i geolog kontrolují složení a vrstvení 

zeminy po délce prováděné piloty a druh základové horniny v patě piloty. V průběhu 

vytahování šneku z vrtu kontrolujeme vyvrtanou zeminu a porovnáváme ji s předpoklady 

prováděného inženýrsko-geologického průzkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. O 

odlišnostech geologického profilu se provede zápis do stavebního deníku, popřípadě 

inženýrsko-geologická firma vyhotoví zvláštní protokol. 

5.11 Kontrola armokoše před osazením 

Mistr kontroluje použití správného armokoše na dané pilotě, nepoškozenost při manipulaci, 

osazení armokoše na vrtnou soupravu, čistotu a osazení distančními tělísky.  

5.12 Kontrola usazení armokoše 

Armokoše se musí zavěšovat a vnikat do piloty samovolně bez vibrování. Musí být dodrženo 

minimální krytí armokoše 75 mm. Úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí být 

rovna navrhované hodnotě s maximální odchylkou +/- 150 mm.  Výškové osazení hlavní 

nosné výztuže +100 mm a -50 mm. Rozmístění rozdělovací výztuže +/- 60 mm.  

5.13 Ošetřování mladého betonu 

Mistr kontroluje ošetřování mladého betonu během tuhnutí a ochranu před klimatickými 

vlivy. S ošetřováním betonu se má začít ihned po dokončení betonáže. Mladý beton je nutné 

po dobu hydratace, minimálně však 12 hodin, ochlazovat a zvlhčovat a to za předpokladu 

doby tuhnutí, nepřekročí 5 hodin a teplota povrchu betonu bude větší jak +5 °C. Pokud je 

teplota nižší, jak 5 °C přikrýváme beton před chladem foliemi. Nesmí docházet k vysychání 

povrchu betonu, proto beton kropíme vodou. Minimální teplota vody při vlhčení +5 °C a 

minimální teplota okolního prostředí +5 °C. Kropit lze po době, kdy již nedochází k 

vyplavování cementu z jeho povrchu. Při teplotě pod 10 °C beton již nekropíme. Mistr 

kontroluje rovnoměrnost kropení betonu, intervaly kropení, které jsou u čerstvého betonu 

minimálně dvakrát denně. Doba ošetřování mladého betonu závisí na teplotě povrchu betonu 

a vývoji jeho pevnosti. Kropení je ideální po dobu 7 dnů. 
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5.14 Úprava hlavy piloty 

Mistr kontroluje čistotu hlavy piloty, tak aby nebyla znečištěná nebo zasypaná okolní 

zeminou. Konstrukční spoj v úrovni hlavy piloty by měl maximální odchylku od + 40 mm do 

- 70 mm oproti projektovanému návrhu. 

5.15 Časová kontrola 

Kontrolu provádí mistr nebo stavbyvedoucí, provádí časovou kontrolu provádění pilot oproti 

harmonogramu. V případě časové tísně mohou povolat další pracovníky nebo zvýšit pracovní 

nasazení, tak aby došlo k napřímení časového harmonogramu. 

5.16 Kontrola zhotovení piloty 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora kontrolují pomocí teodolitu a nivelačního 

přístroje odchylku osy piloty v hlavě od projektované polohy. Osa hlavy piloty musí mít 

odchylku maximálně +/- 25 mm od projektované polohy piloty. Z piloty nebude vyvedena 

žádná nosná ani konstrukční výztuž. Dále kontrolují správné začištění hlavy piloty a pevnost 

betonu na dříve odebraných vzorcích. Kontrola zhutnění betonu v pilotě se provádí 

ultrazvukem, a zjišťují se dutiny a případné trhliny v pilotě. 

5.17 Kontrola odebraných vzorků betonu 

Kontrolu provádí certifikovaná laboratoř a zkouší krychelnou pevnost na již vyhotovených 

zkušebních krychlích. Zkouška je prováděna na všech odebraných a vyhotovených vzorcích. 

Pevnost betonu v tlaku zkoušíme ve stáří betonu 28 dní. O výsledku zkoušek bude vyhotoven 

protokol. 
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Tabulka 8 Kontrolní a zkušební plán montáže lešení Layher Blitz 

 

Č. NÁZEV KONTROLY POPIS KONTROLY ZDROJ
KONTROL

U 
ČETNOST 

KONTROLY
ZPŮSOB 

KONTROL
VÝSLEDEK 
KONTROL

VYHOVUJE / 
NEVYHOVUJ

KONTROLU 
PROVEDL

KONTROLU 
PROVĚŘIL

KONTROLU 
PŘEVZAL

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Počet, druh, neporušenost
Kontrola systémových 

dílců lešení
2V

S
T

U
P

N
Í

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í

V
Ý

S
T

U
P

N
Í

Jednorázově Vizuálně
Zápis do SD, 

protokol

Kontrola dokumentace k 
montáži lešení

Platnost, kompletnost, odsouhlasení
ČSN EN 12811-1, 
ČSN 73 8101

1

Kontrola kotvení

Kontrola dalších pater 
lešení

Svislost, kotvení, úplnost lešení

Kontrola osazení 
stavebního vrátku Geda

9

10 Celková kontrola lešení
Provedení dle dokumentace, 

stabilita, zavětrování, uzemnění 
lešení

7 ČSN EN 12811-1 M 1x týdně

Montáž lešení

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

ČSN EN 12811-1 M Jednorázově Vizuálně
Zápis do SD, 

protokol
Upevnění k lešení, svislost sítí

Podložení patek lešení, vzdálenost od 
budovy, svislost rámů

Vizuálně
Zápis do SD, 

protokol

ČSN 73 0212-3
ČSN EN 12811-1

SV Jednorázově

Vizuálně

Vizuálně

MČSN EN 12811-1 Jednorázově5

Technické listy lešení

1x týdněČSN EN 12811-1 M

ČSN EN 12811-1, 
ČSN 73 8101, ČSN 

33 2000-5-54
SV

Kontrola založení 
prvního pole

3

4
Kontrola prvního patra 

lešení

Podložení patek lešení, vzdálenost od 
budovy, svislost rámů, osazení 

diagonál, osazení průlezů

ČSN 73 0212-3
ČSN EN 12811-1

Kontrola provedení 
nároží

Kontrola provedení nároží, osazení 
otočných spojek

6

Vizuálně

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

Zápis do SDSV Jednorázově

Vizuálně Zápis do SD

M Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

Zápis do SD

JednorázověM

8
Umístění vrátků, kontrola připevnění 

k lešení

Kontrola upevnění 
ochranné sítě

Vizuálně

ČSN EN 12811-1 M Jednorázově

Zápis do SD, 
protokol

Počet kotev, umístění kotev

Zápis do SD, 
protokol
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6.1 Kontrola dokumentace k montáži lešení 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují, zda je projektová dokumentace 

zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Dále kontrolují úplnost a 

správnost projektové dokumentace. Stavbyvedoucí zkontroluje montážní plán lešení, zda 

obsahuje kotevní body, zavětrování a také všechny prvky, které se mají na konstrukci lešení 

nacházet. K lešení musí být vydán protokol o jeho únosnosti. 

6.2 Kontrola systémových dílců lešení 

Mistr kontroluje správnost dodávky lešení, druhy a počet jednotlivých dílců, a také zda 

systémové dílce lešení nejsou poškozeny. Mistr provádí kontrolu na základě objednávky 

lešení a dodacího listu. 

6.3 Kontrola založení prvního pole 

Stavbyvedoucí kontroluje podložení patek od zdi ve vzdálenosti 250 mm, dále podložení 

patek dřevěnou deskou o rozměrech 300 x 300 x 25 mm, osazení patek do středu desky. Dále 

kontroluje svislost stavěcích rámů ve směru fasády i ve směru kolmém k fasádě, kontrolu 

provádí vodováhou přiložením na rám. Dále vodorovnost, kterou ověří položením vodováhy 

na zábradlí.  

6.4 Kontrola prvního patra lešení 

Mistr kontroluje podložení patek deskami, vzdálenost od líce zdiva. Svislost a vodorovnost 

patra podle vodováhy. Dále provádí kontrolu osazení všech prvků lešení. Jako jsou patky, 

stavěcí rámy, zábradlí, ztužující diagonály, podlážky, průlezové podlážky, okopové zarážky. 

V patře musí být minimálně jedna průlezová podlážka. 

6.5 Kontrola dalších pater lešení 

Mistr kontroluje především svislost stavěcích rámů, osazení všech prvků sestavy v lešení. 

Průběžně kontroluje vzdálenost od líce zdiva. 

6.6 Kontrola provedení nároží 

Mistr kontroluje použití otočných spojek ke spojení rámů na nároží, jejich připevnění a 

dotažení a rozmístění, které musí být v každých 4 výškových metrech, což je ob jeden rám. 

Dále kontroluje, zda na nároží nevzniká velký schod, který by nebylo možné bezpečně 

překročit. 
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6.7 Kontrola kotvení 

Mistr kontroluje umístění, počet použitých a druh kotev. A zda byl dodržen kotevní plán 

lešení. Kotveno bude ob čtyři rámy na délku a ob čtyři metry na výšku. Dále zda je kotva 

správně zajištěna proti pohybu v oku kotvícího šroubu. 

6.8  Kontrola osazení stavebního vrátku Geda 

Mistr provádí kontrolu umístění stavebního výtahu a dodržení správného osazení na lešení. 

Dále kontroluje dostatečnou délku vlečného lana, bezvadnost kabelových přípojek a ovládání.  

Dále bude provedena zkušební jízda se zavěšeným břemenem. Po bezproblémové zkušební 

jízdě může být vrátek dán do běžného užívání. 

6.9 Kontrola upevnění ochranné sítě 

Mistr kontroluje upevnění ochranných sítí k lešení pomocí elektrikářských stahovacích 

spojek. Síť bude upevňována na stavěcí rámy, řádně vypnutá a v místech napojení sítí na sebe 

bude zvýšený počet stahovacích spojek, tak aby bylo zabráněno úniku zbroušeného izolantu.  

6.10 Celková kontrola lešení 

Stavbyvedoucí kontroluje svislost a vodorovnost konstrukce lešení pomocí vodováhy, osazení 

všech prvků lešení, správné kotvení dle kotvícího plánu, ztužení pomocí diagonál. Dále 

provádí kontrolu uzemnění lešení, napojení zemnícího pásku budovy na svislý rám 

konstrukce lešení, uzemnění bude provedeno na každé straně objektu. Dále certifikovaným 

elektrikářem bude provedena odporová zkouška uzemnění, o zkoušce bude vydán protokol. 
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Tabulka 9 Kontrolní a zkušební plán pro kontaktní zateplovací systém 

 

 

  

Č. NÁZEV KONTROLY POPIS KONTROLY ZDROJ
KONTROL

U 
ČETNOST 

KONTROLY
ZPŮSOB 

KONTROL
VÝSLEDEK 
KONTROL

VYHOVUJE / 
NEVYHOVUJ

KONTROLU 
PROVEDL

KONTROLU 
PROVĚŘIL

KONTROLU 
PŘEVZAL

Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:

Podpis:
Jméno:
Datum:

Podpis:
Technologický předpis SV, M Denně

Vizuálně

Vizuálně Zápis do SD

Zápis do SDSV, TDI Jednorázově

Vizuálně Zápis do SD

M Každá dodávka
Vizuálně, 
Měřením

Zápis do SD

Zápis do SD

Staveništní komunikace, přípojky, 
sklady a skládky, zázemí pro 

pracovníky, lešení
ZOV, ZS SV Jednorázově

Kontrola provedení 
předchozích prací

3

4
Kontrola jakost a 

skladování materiálu
Kontrola dodávky materiálů, druh, 

množství, jakost, skladování

Dodací listy, 
Projektová 

dokumentace

Kontrola klimatických 
podmínek

Kontrola teploty ovzduší, podkladu, 
vlhkost vzduchu, srážky, rychlost 

větru
7

6

Zápis do SD

Kontaktní zateplovací systém

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Rovinatost zdění, ození výplní otvorů
ČSN 73 2901, 

Projektová 
dokumentace

SV Jednorázově

Vizuálně

Kontrola připravenosti 
staveniště

Vizuálně, 
Měřením

MTechnické listy  Denně

Kontrola projektové 
dokumentace

Platnost, kompletnost, odsouhlasení, 
platnost stavebního povolení

vyhl. č. 499/2006 Sb., 
zák. č. 183/2006 Sb., 
ČSN 01 3481

1

Kontrola montážního 
nářadí

Funkčnost, použitelnost

2

5

V
S

T
U

P
N

Í

Zápis do SD
Vizuálně, 
Měřením

JednorázověSV
ČSN 73 0212-3, ČSN 
73 0205, Technické 
listy firmy Baumit

Kontrola stavu podkladu
Rovinnost, soudržnost, čistota, 

vlhkost



Kontrolní a zkušební plán pro kontaktní zateplovací systém 

NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 

 
123 

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:
Jméno:

Datum:

Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

14
Kontrola provedení 
povrchové úpravy

Rovinatost, struktura, tloušťka 
omítky

ČSN 73 2901, 
Technické listy firmy 

Baumit

SV, TDI

Vizuálně

9
Kontrola nanášení lepidla, vazby, 

rovinnosti lepení desek
vazby, celistvosti

Zápis do SD

13

Vizuálně, 
měřením

Vizuálně, 
Měřením

Jednorázově

Technické listy firmy 
Baumit

M Jednorázově
Vodorovnost, napojení, přikotvení k 

podkladu

Vizuálně

Kontrola kotvení 
izolačních desek

15

Průběžně
ČSN 73 2901, 

Technické listy firmy 
Baumit

M

M

SV, TDI

Kontrola barevnosti 
odstínu

Soulad barevnosti s návrhem PD, ČSN EN 13914-1 SV, TDI Jednorázově

ČSN 73 2901, 
Technické listy firmy 

Baumit
SV, M

Zápis do SD

Vizuálně

ČSN 73 2901, 
Technické listy firmy 

Baumit
M Průběžně Vizuálně Zápis do SD

Způsob vrtání, osazování, druh a 
množství hmoždinek

Vizuálně Zápis do SD

Jednorázově16 Kontrola čistoty povrchů
Očištění oken, parapetů, čistota 

omítky
ČSN 73 2901, ČSN 

13914-1

Kontrola zakládacího 
profilu

Kontrola lepení 
izolačních desek

ČSN 73 2901, 
Technické listy firmy 

Baumit

Jednorázově

10

11
Kontrola provedení 
základové vrstvy

Kontrola rovinnosti, osazení 
ukončovacích profilů, tloušťka 

stěrkové hmoty, celoplošné plošné 
vyztužení

8

17

Zápis do SD

Kontrola geometrické 
přesnosti 

Výškové, polohové osazení,
rovinnost konstrukce

ČSN 73 2901, ČSN 
13914-1

SV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
Měřením

Zápis do SD

Celoprošné provedení, technologická 
přestávka

Kontrola provedení 
penetrace

Zápis do SD

Zápis do SD

Zápis do SD

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í

V
Ý

S
T

U
P

N
Í

12
Kontrola osazení 

parapetů
Sklon, přesah, soudržnost s 

povrchem
ČSN 73 3610 M Jednorázově

Vizuálně, 
Měřením

Zápis do SD

Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
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7.1 Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují, zda je projektová dokumentace 

zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Dále kontrolují úplnost a 

správnost projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod 

a podmínky k ochraně životního prostředí. Dále kontrolují aktuálnost a platnost všech 

potřebných povolení k provádění stavby. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena 

investorem a autorizovaným projektantem. Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k 

navrhované stavbě. Dále kontrolují úplnost a rozsah montážní dokumentace. 

7.2 Kontrola p řipravenosti staveniště 

Stavbyvedoucí kontroluje připravenost staveniště pro provádění kontaktního zateplovacího 

systému. Budou využívány již zbudované staveništní komunikace a sociální a hygienické 

zázemí pro pracovníky. Dále kontroluje, zda jsou volné sklady a skládky pro návoz materiálu, 

zda je smontováno a předáno do užívání lešení Layher, osazení stavebních vrátků Geda na 

lešení. 

7.3 Kontrola provedení předchozích prací 

Stavbyvedoucí kontroluje provedení zdění a osazení výplní otvorů. Vyzdívky skeletu musí 

být provedeny v požadované rovinatosti, aby bylo možné řádně provézt kontaktní zateplovací 

systém. Pro řádné spojení minerálních desek celoplošně lepených a dodatečně kotvených 

talířovými hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 10 mm/ 1 m. Pro desky z 

extrudovaného polystyrenu lepené formou obvodového pásku a terčů, dodatečně kotvených 

talířovými hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 20 mm/ 1 m. V případě větších 

nerovností je nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání stěny vhodným materiálem. 

Před lepením izolantu musí být osazeny všechny výplně otvorů. 

7.4 Kontrola jakosti a skladování materiálu 

Mistr zkontroluje, zda dodaný materiál odpovídá projektové dokumentaci, objednávce a je v 

souladu s dodacím listem. Kontroluje množství, geometrické rozměry, nepoškozenost a 

čistotu. Dále mistr kontroluje, zda dopravou a manipulací při nakládce a vykládce nedošlo k 

poškození materiálů. Mezi kontroly mistra dále patří skladování a uložení sypkých hmot 

v suchém skladu, skladování izolačních desek na zpevněné ploše uložené na prokladcích 
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uvnitř objektu. Kotevní materiál a PUR pěny jsou uloženy v uzamykatelném skladu. Všechny 

dodací listy musí být archivovány. 

7.5 Kontrola montážního nářadí 

Mistr provede kontrolu kompletnosti všech strojů (stavební vrátek Geda ), pomůcek 

(elektrické míchadlo, aku vrtačky) a nářadí. Ověří se správnost typu přístroje. Zkontroluje se 

jejich použitelnost, funkčnost, kompletnost příslušenství a technické listy. 

7.6 Kontrola stavu podkladu 

Soudržnost podkladu - Podklad pro provádění systému Baumit musí splňovat soudržnost 

podkladové konstrukce minimálně 0,2 MPa, s tím že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota 

musí být minimálně 0,08 MPa. Případné vyrovnávky podkladu je nutné provádět výhradně z 

materiálů, které těchto pevností soudržnosti vykazují. 

Vlhkost podkladu - Provede se vizuální kontrola na vnitřní straně zdiva. Vlhkost zdiva se 

stanoví CM metodou. Pokud se objeví skvrny a výkvěty v připodlažní zóně a hodnota 

vlhkosti překročí ustálenou vlhkost materiálu, materiál tak kontrole nevyhoví. 

CM metoda - Nedestruktivní metoda pomocí karbidu vápenatého. Ke stanovení vlhkosti se 

používá CM přístroj. Metoda je založená na chemické reakci, která probíhá ve speciální 

uzavřené nádobě. Odebrané vzorky se rozdrtí, zváží, vloží do nádoby, kam se současně 

vsypou ampulky karbidu vápenatého a ocelové kuličky, které ampulky rozdrtí. Lahví je nutné 

silně třepat po dobu několika minut, aby došlo k rozbití ampulek karbidu vápenatého a k 

dostatečnému promíchání se vzorkem. Chemickou reakcí vody s karbidem vápenatým vzniká 

acetylen, který je ukazatelem množství vlhkosti ve vzorku. Stanovená vlhkost se udává v tzv. 

procentech CM. 

Rovinatost podkladu - Popsáno v bodě 3. 

Nečistoty, mastnota na povrchu podkladu - Mistr provede vizuální kontrolu. Pokud se 

objeví na povrchu podkladu nečistoty, mastnoty, musí být podklad omyt tlakovou vodou. 

7.7 Kontrola klimatických podmínek 

Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují denní stav počasí. Práce na kontaktním 

zateplovacím systému mohou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. Podle 

aktuálního denního počasí bude rozhodnuto o provádění prací. Při zpracování lepících hmot 

teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5° C a nad + 30°C. Při nanášení 

lepících a stěrkových hmot, nesmí být tyto hmoty vystaveny přímému slunečnímu záření, 
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větru a dešti. Při zpracování silikonových výrobků (omítek) nesmí teplota podkladu a 

okolního vzduchu klesnout pod + 8° C a nad + 25°C.  Při silném větru, vyhřátém podkladu, 

přímém slunečním záření to jsou podmínky podporující rychlé vysychání lepidel a omítek je 

nutné zvážit okolnosti, aby nebylo vyloučeno správné provedení systému. Při nižších 

teplotách, vysoké relativní vlhkosti vzduchu je nutné počítat s delší dobou vysychání lepidel a 

omítek. Omítky nesmí být prováděny za deště, hrozí tak vymílání pojiva v omítce a dále 

narušení její struktury. 

7.8 Kontrola zakládacího profilu 

Mistr provádí kontrolu osazení zakládacího soklového profilu. Zkontroluje výšku osazení, 

vodorovnost, provedení v rozích, kotvení profilu a to minimálně 3 ks hmoždinek na 1 m, dále 

napojování jednotlivých profilů spojkami PV 30 s mezerou pro dilataci 2-3 mm. Dále 

zkontroluje, zda nebyl použit zakládací profil kratší jak 300 mm. Mezi dalšími kontrolami je 

utěsnění spáry mezi profilem a podkladem, která se provádí lepící hmotou. 

7.9 Kontrola lepení izolačních desek 

Mistr kontroluje:  

Kontrola lepícího tmelu - Kontrolu provádí průběžně. Lepící tmel musí být připravován v 

souladu s návodem výrobce, správný obsah vody. 

Nanášení lepící hmoty na desky -  

 Extrudovaný polystyren - Na desku se nanese obvodový rámeček tloušťky 20 - 30 

 mm a 3 vnitřních terčů. Lepidlo nanášíme v takové vrstvě, aby byla zajištěna 

 přilnavost k podkladu. Po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikne lepený spoj, 

 který musí tvořit minimálně 40 - 60 % přilepené plochy desky. 

 Minerální desky - Desky z minerálních vláken lepíme celoplošně. Na rubový povrch 

 desky nanášíme lepidlo hřebenovým hladítkem o velikosti zubů 8 - 10 mm.  

Kontrola rovinatosti lepení desek - Kontrola se provádí na lati délky 2 m, kdy mezní 

odchylka nesmí překročit 5 mm.  

Kontrola vazby - Desky musí být lepeny v ploše i nároží na vazbu. Minimální přeložení 

desek v ploše je 100 mm. V nároží musí být přeloženy o tloušťku desky. Ostění, ložná nebo 

styčná spára nesmí navazovat na změnu profilu v podkladu. Nejmenší použitý dořez musí být 

širší jak 150 mm, výška desky z dořezů je zakázána skládat.  
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Výplň spár mezi deskami - Spáry mezi deskami do 2 mm nebudou nijak vyplňovány. Spáry 

větší, jak 2 mm musí být vyplněny tepelně izolačním materiálem a to PUR pěnou. Vyplnění 

spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena rovinatost vrstvy tepelně izolačního materiálu 

a spáry byly vyplněny v celé tloušťce desek.  

7.10 Kontrola kotvení izolačních desek 

Mistr při kotvení kontroluje: 

Kontrola typu kotev  - Požité hmoždinky musí odpovídat projektu. Kontroluje se jejich typ, 

délka a velikost talířku. 

Hloubka kotvení - Hmoždinka ke kotvení izolantu musí mít potřebnou délku. Délka 

hmoždinky se skládá z zabudování hmoždinky do konstrukce + tloušťky lepidla + síla tepelné 

izolace.  

Provedení vrtu pro hmoždinku - Musí odpovídat průměr vrtáku a režim vrtání pro daný 

podklad (s příklepem, bez příklepu). Hloubka vrtu musí být minimálně o 10 mm delší, jak 

délka dříku po zapuštění hmoždinky. 

Množství hmoždinek - Počet hmoždinek musí odpovídat kotevnímu plánu izolantu. Počet 

hmoždinek v ploše 8 ks/m2 to platí i u nároží. 

Osazení hmoždinek - Hmoždinky nesmí být tvarově deformovány, nebo jakkoliv 

znehodnoceny. Hmoždinka nesmí při zatlučení pružit. 

7.11 Kontrola provedení základové vrstvy 

Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují před započetím provádění základové vrstvy čistotu 

a vlhkost izolačních desek, přítomnost osazení diagonálního ztužení u otvorů, osazení 

parapetů, osazení rohových, podparapetních, okapních a připojovacích profilů. 

Při provádění kontrolují přesahy jednotlivých pásů sklotextilní tkaniny minimálně 100 mm 

přes sebe. Ukládání tkaniny bez záhybů, dodržování správné konzistence stěrkové hmoty. 

Po provedení základní vrstvy se provádí kontrola rovinatosti, odchylka rovinatosti je měřena 

na délku 1 m a ta nesmí překračovat hodnotu maximálního zrna v omítce zvětšenou o 0,5 mm. 

V našem případě je tedy maximální odchylka rovinatosti 2 mm na 1 m latě. Dále tloušťku 

vrstvy, vrstva se provádí o tloušťce 2 - 6 mm, ideálně však 3 - 4 mm. Sklotextilní tkanina 

musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 

mm. 
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7.12 Kontrola osazení parapetů 

Mistr kontroluje osazení parapetu, připevnění šrouby k rámu, osazení šroubů krytkami, sklon 

parapetu 7° ve směru od fasády pomocí vodováhy a přesah parapetu minimálně 40 mm před 

fasádu. Dále kontroluje zapravení izolantu pro provedení parapetů. 

7.13 Kontrola provedení penetrace 

Mistr kontroluje čas vyzrání a vyschnutí základní vrstvy v ideálním případě u stěrkové hmoty 

Baumit ProContact je tato doba 7 dní. Po provedení penetrace kontroluje zda je provedena 

celoplošně. 

7.14 Kontrola provedení povrchové úpravy 

Před zahájením mistr kontroluje čistotu lešení, čistotu napenetrované základní vrstvy. Musí 

být dodržena technologická přestávka po provedení penetrace a to 24 hodin. Před nanášením 

omítky kontroluje její správné rozmíchání do homogenní směsi.  

Po provedení omítky stavbyvedoucí kontroluje výslednou strukturu po zatočení omítky. 

Struktura omítky musí být v ploše rovnoměrná. Bez zřetelných estetických vad a bez předělů 

v místech napojení jednotlivých pracovních záběrů.  

7.15 Kontrola geometrické přesnosti 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu výškového a polohové osazení 

izolantu podle projektové dokumentace. Dále provedou kontrolu rovinatosti kontaktního 

zateplovacího systému, odchylka rovinatosti je měřena na délku 1 m a ta nesmí překračovat 

hodnotu maximálního zrna v omítce zvětšenou o 0,5 mm. V tomto případě je tedy maximální 

odchylka rovinatosti 2 mm na 1 m latě. 

7.16 Kontrola čistoty povrchů 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provedou vizuální kontrolu čistoty 

výplní otvorů, parapetů a příslušenství fasády. Dále zkontrolují čistoty okolních ploch. V 

případě zjištění nedostatků, musí být tyto nedostatky odstraněny před zbouráním lešení. 

7.17 Kontrola barevnosti odstínu 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provedou vizuální kontrolu barevnosti 

fasády. I když výsledný barevný tón fasády se může odlišovat od předlohy vzorníku. Barevný 

tón je ovlivněn technikou tisku vzorníku, rozdílem materiálu výrobku a tiskové barvy, 
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strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světelnými podmínkami, protože 

stejný odstín může být na odlišných strukturách omítky a za rozdílných světelných podmínek 

vnímán rozdílně.  
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8.1 Velké stroje 

Věžový jeřáb Potain GTMR 386B 

Použití: Manipulace s břemeny, nakládka a vykládka materiálů, přeprava systémového 

bednění, betonáž od 2.NP pomocí badie. 

Kvalifikace pro práci: Průkaz strojníka, proškolení.  

Výška jeřábu       36,1 m 

Výložník jeřábu      41,0 m 

Pracovní délka výložníku     40,0 m 

 

 
Obrázek 18 Věžový jeřáb Potain GTMR 386B 

Únosnosti po délce výložníku jeřábu 

Tabulka 10 Únosnosti po délce výložníku jeřábu 
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Potřebný prostor pro sestavení jeřábu 

 
Obrázek 19 Prostor pro sestavení jeřábu 

Složený jeřáb pro transport 

 

 
Obrázek 20 Složený jeřáb pro transport 
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Vrtná souprava Casagrande B180 HD 

Použití: Provedení pilot technologií CFA. 

Kvalifikace pro práci: Průkaz strojníka a řidičský průkaz kategorie C, proškolení.  

Vrtací výkon  

Maximální průměr piloty       600 - 1200 mm  

Maximální délka piloty      26,0 m  

Maximální vrtací síla        640  kN 

Maximální tažná síla navijáku     50 kN  

Jmenovitý točivý moment       180 kNm  

Maximální rychlost vrtání       34 otáček/minuta  

Hmotnost a rozměry  

Doprava šířka         2500 mm  

Dopravní výška        3320 mm 

Provozní hmotnost        62,8 t  

Přepravní hmotnost       56 t  

Parametry podvozku 

Celková délka        5190 mm  

Celková šířka (rozvinutá)       3900 mm  

Celková šířka (zasunutá)       2500 mm  

Měrný tlak         0,36 MPa 
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Pracovní pozice 

 
Obrázek 21 Vrtná souprava Casagrande B180 HD 

 

Transportní pozice 

Obrázek 22 Vrtná souprava Casagrande B180 HD, transportní pozice 
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Tahač MAN TGA 18.480 4x2 BLS 

Použití: Doprava vrtné soupravy Casagrande B180 HD na staveniště, souprava na podvalníku 

Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2. 

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C 

Výkon motoru       353 kW / 480 PS 

Emisní třída       EURO 5 

Palivo        nafta 

Zdvihový objem      12 419 cm3 

Řazení převodovky      manuální řazení převodovky 

Nápravy       4x2 

Odpružení náprav      vpředu mechanicky/vzadu  

        pneumaticky 

 
Obrázek 23 Tahač Man TGA 18.480 4x2 BLS 
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Podvalník Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2 

Použití: Doprava vrtné soupravy Casagrande B180 HD na staveniště. 

Zatížení točnice        26 000 kg 

Zatížení náprav        5x 9 000 / 12 000 kg 

Celková hmotnost návěsu       71 000 / 86 000 kg 

Pohotovostní hmotnost       cca. 17 750 kg 

Nosnost cca.         53.250 / 68.250 kg 

Spojovací výška točnice v zatíženém stavu     1 255 mm 

Protočení labutího krku vpředu/vzadu     1 980 mm / 2 426 mm 

Ložná plocha za labutím krkem (D x Š)     9 800 x 2 750 mm 

Roztažitelný o 4.270 mm až na 14.070 x 2.750 mm 

 

 

 

 
Obrázek 24 Podvalník Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2 
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Návěs valníkový 

Použití: Doprava stavebních buněk a systémového bednění na staveniště. 

 

Hmotnost prázdného návěsu            7 280 kg 

Největší technicky přípustná hmotnost    39 000 kg 

Ložná plocha        13 620 x 2 480 mm 

Typ podlahy        protiskluzové multiplex desky 

 

 
Obrázek 25 Valníkový návěs 
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Nákladní automobil Volvo FH12 460 valník  

Použití: Doprava armokošů z armovny Kondor na staveniště, jejich vykládka na skládce 

armokošů. Doprava materiálů pro kontaktní zateplovací systém. 

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 

Objem         12000 cm³ 

Emisní třída        Euro3 

Povolená hmotnost       26 000 kg 

Délka nákladního prostoru      7300 mm 

Šířka nákladního prostoru      2490 mm 

Vzorec kol        6x2 

Nápravy        3 

S hydraulickou rukou Xiab SX, specifikace se nachází na další straně. 

 

 
Obrázek 26 Nákladní automobil Volvo FH12 460 valník 
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Hydraulická ruka Hiab XS 099 B-3 HiDuo  

Použití: Vykládka armokošů a materiálů pro KZS z valníku Volvo FH12 460. 

Maximální nosnost       90 kNm  

Vyložení - hydraulický výsuv     9,8 m  

Vyložení - manuální výsuv      11,9 m  

Vyložení / nosnost       3,0 m / 3.100 kg 

          5,8 m / 1.540 kg  

          9,5 m / 920 kg  

Otočný úhel        406 - 406°  

Výška ve složené pozici      2 350 mm  

Šířka ve složené pozici      2 280 mm  

Potřebný montážní prostor      770 mm  

Váha - "standardní" jeřáb bez stabilizátorů    1 230 kg  

Váha - zařízení stabilizátoru      140 - 275 kg  

 
Obrázek 27 Hydraulická ruka Hiab XS 099 B-3HiDuo 
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Nákladní automobily TATRA 815 S1 6x6 

Použití: Odvoz vytěžené zeminy ze stavební jámy a z pilot na skládku zeminy v obci 

Tuněchody.  

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C. 

Pohotovostní hmotnost      11 300 kg 

Užitečná hmotnost       10 700 kg 

Celková hmotnost vozidla      22 000 kg 

Objem korby        11,0 m3 

Počet válců        10 

Chlazení motoru       vzduchem 

Zdvihový objem motoru      15 833,6 cm3 

Největší výkon motoru      208/2 200 kW/min-1 

Maximální rychlost       80 km/hod 

Pohon         6 x 6 

 

 
Obrázek 28 Nákladní automobil Tatra 815 S1 6x6 
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Kolové rypadlo CATERPILLAR M 315D 

Použití: Výkop hlavní stavební jámy, nakládání výkopu na nákladní automobily. 

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 

Výkon motoru         95 kW 

Zdvihový objem        4 400 cm3 

Max. hloubkový dosah       5,75 m 

Max. dosah         9,03 m 

Objem lopaty         0,92 m3 

Provozní hmotnost        16,2 t 

 
Obrázek 29 Kolové rypadlo CATERPILLAR M 315D 

1 Přepravní výška        3150 mm 

2 Přepravní délka        8320 mm 

3 Opěrný bod         3560 mm 

4 Obrysový poloměr otočné nástavby     2215 mm 

5 Světlá výška protizávaží       1260 mm 

6 Výška k vršku kabiny       3150 mm 
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Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442 E2 

Použití: Nakládka vytěžené zeminy z pilot na nákladní automobily, přeprava armokošů k 

vrtné soupravě. 

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 

Výkon motoru         74,5 kW 

Objem lopaty nakladače       1,3 m3 

Objem lopaty rypadla        0,3 m3 

Provozní hmotnost        7,9 t 

Maximální hloubkový dosah rypadla     7,2 m 

Celková délka         5,809 m 

Celková výška        3,914 m 

Maximální rychlost        40 km/h 

Rypná síla od ramene        35 kN 

Rypná síla od lopaty        63 kN 

 
Obrázek 30 Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442 E2 
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Autodomíchávače Stetter C3, LIGHT LINE AM 10 C 

Použití: Přeprava čerstvé betonové směsi z betonárky Holcim na staveniště. Použití při 

betonáži CFA pilot, základové desky i monolitického skeletu. 

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 

Jmenovitý objem         10 m3 

Geometrický objem        17 040 l 

Vodorys         11 400 l 

Stupeň plnění          58,7 % 

Sklon bubnu          11,2 ° 

Otáčky bubnu          14 U/min. 

Hmotnost nástavby         3 550 kg 

 
Obrázek 31 Autodomíchávač Setter C3, Light Line AM 10 C 

 

A - Průměr bubnu        2 300 mm 
B - Výška násypky        2 532 mm 
C - Průjezdná výška        2 592 mm 
D - Výsypná výška        1 147 mm 

 
Obrázek 32 Autodomíchávač Setter C3, objem bubnu 
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Čerpadlo betonu S 34 X na podvozku Daf 

Použití: Doprava čerstvé betonové směsi do vrtné plošiny a do konstrukce. K betonáži 

skeletu do 2.NP. 

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 

Výložník 

Vertikální dosah        34,0 m 

Horizontální dosah        30,0 m 

Počet ramen         4 

Dopravní potrubí        DN 125 

Délka koncové hadice       4,0 m 

Pracovní rádius otoče        550° 

Zapatkování podpěr - přední       6,21 m 

Zapatkování podpěr - zadní       5,70 m 

Čerpací jednotka P 2020 

Pohon           320 l/min. 

Dopravní válec        200 x 2000 mm 

Hydraulický válec        120/80 mm 

Počet zdvihů         24 min-1 

Dopravované množství       90 m3/h 

Maximální tlak betonu        108 bar 
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Obrázek 33 Čerpadlo betonu S 34X na podvozku Daf, dosah 

 
Obrázek 34 Čerpadlo betonu S 34X na podvozku Daf 
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Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 

Použití: Doprava a uložení sil pro suché omítkové směsi. 

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 

 

Zdvihový objem          11 700 cm3 

Max. výkon           309 kW 

Max. točivý moment          2100 Nm 

Max. výkon odlehčovací výfukové práce       218 kW 

Max. technické zatížení         43 t 

Emise Euro 4 

 
Obrázek 35 Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 
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Silodofukovač Mercedes Benz 3246 

Použití: Doplnění stavu sil suchých omítkových směsí. 

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 

 

Zdvihový objem          10 500 cm3 

Max. výkon           335 kW 

Výkon v koních         456 HP 

Max. točivý moment          2100 Nm 

Náprava          8x4/4 

Objem zásobníku         30 m3
 

Doba přefuku          cca 30 min. 

 

 
Obrázek 36 Silodofukovač Mercedes Benz 3246 
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Hutnící válec Ammann ARX 40 

Použití: Hutnění zpevněných ploch asfaltového recyklátu. 

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 

 

Provozní hmotnost        4125 kg 

Pracovní šíře         1340 mm 

Odstředivá síla        52 kN 

Frekvence         45 / 57 Hz 

Max.provozní hmotnost       4700 kg 

Statické lineární zatížení       15,8 kg/cm 

Max. rychlost         10 km/h 

 

 
Obrázek 37 Hutnící válec Ammann ARX 40 
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Autojeřáb Tatra AD 20 

Použití: Manipulace a umístění stavebních buněk při realizaci zařízení staveniště. 

Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 

 

Délka          10530 mm 

Šířka          2500 mm  

Výška          3750 mm 

Šířka s vysunutými opěrami       4600 mm 

Celková hmotnost         24560 kg 

Nosnost          20000 kg 

Délka základního zasunutého výložníku     8900 mm  

Délka základního vysunutého výložníku     20900 mm 

Délka výložníku s nástavcem       28800 mm 

Výkon motoru        T 230 kW při 1 800 min-1 

Maximální dopravní rychlost       80 km/hod 

 
Obrázek 38Autojeřáb Tatra AD20 
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8.2 Elektrické stroje a nářadí 

Úhlová bruska Makita GA9020RF 

Použití: Pro krácení a práci s výztuží. 

Příkon      2200 W 

Průměr kotouče   230 mm 

Vřetenový závit    M14 × 2 

Hmotnost     5,8 kg 

 

 

 

Řetězová pila Makita EA3201S 

Použití: Pro práci se dřevem, výroba laviček, krácení hranolů. 

Obsah motoru    32 ccm 

Délka lišty    32cm 

Výkon     1350 W 

Mazání řetězu     automatické 

Hmotnost    4,2 kg 

 

 

Bourací kladivo Makita HM1317C 

Použití: Pro odbourání přebetonovaných hlav pilot, sekání drážek. 

Příkon     1510 W 

Upínání    šestihran 30 mm 

Počet příklepů    730 – 1.450 min-1 

Síla příklepu    33,8 J 

Hmotnost    17 kg 

 

 

 

Obrázek 39 Úhlová bruska Makita 
GA9020RF 

Obrázek 40 Řetězová pila Makita EA3201S 

Obrázek 41 Bourací kladivo Makita 
HM1317C 
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Svářecí inventor Omicron Gama 166 

Použití: Sváření armokošů stěn, sloupů, napojení výztuže. 

Napětí       230 V 

Jištění       16 A 

Elektrody      1-4 mm 

Hmotnost     5,2 Kg 

Příkon      5000 W 

 

 

Aku příklepový vrtací šroubovák Makita BHP343SHE 

Použití: Vrtání a kotvení kontaktního zateplovacího systému. 

Akumulátory      Li-ion 14,4 V / 1,5 Ah 

Otáčky naprázdno    1300 min-1 

Počet úderů      19500 min-1 

Hmotnost    1,3 kg 

 

 

 

 

Elektrické míchadlo směsí Hitachi UM16VST 

Použití: Mísení hmot pro provádění kontaktního zateplovacího systému. 

Výkon     1200W 

Počet otáček stupeň 1    0-580/min. 

Počet otáček stupeň 2    0-760/min. 

Průměr míchadla    120 mm  

Obrázek 42 Svářecí inventor Omicron Gama 
166 

Obrázek 43 Aku šroubovák 
Matika BHP343SHE 

Obrázek 44Elektrické míchadlo 
Hitachi UM16VST 
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Stavební vrátek Geda 60 S mini 

Použití: Vertikální doprava po lešení při provádění kontaktního zateplovacího systému. 

Nosnost    60 kg 

Max. dopravní výška    81 m 

Dopravní rychlost   69 m/min. 

Ovládací kabel    10 m 

Napájení    230 V / 50 Hz 

Hmotnost     55 kg 

 

 

 

Ponorný vibrátor Tremix VH 48 

Použití: Hutnění čerstvé betonové směsi. 

Průměr hlavice    48 mm 

Délka hlavice     370 mm 

Hmotnost     5,1 kg 

Otáčky      12 500 ot/min 

Příkon      0,92 kW 

 

 

Vibrační lať Enar QZH 4m 

Použití: Hutnění povrchu desek. 

Zdvihový objem    25 ccm 

Výkon      1,1 / 7000 HP/ot. 

Odstředivá síla    150 kN 

Délka       4 m 

Hmotnost     27 kg 

 

 

Obrázek 45 Stavební vrátek Geda 60S mini 

Obrázek 46 Ponorný vibrátor Tremix VH 48 

 

Obrázek 47 Vibrační lať Enar QZH 4m 
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Vysokotlaká myčka Karcher K6.800 

Použití: Mytí automobilů a strojní mechanizace, čištění systémového bednění. 

Max. tlak    20 - 150/2-15 bar/Mpa 

Max. průtok    550 l/h 

Max. teplota přívodní vody   60 °C 

Příkon:     2,5 kw/h 

Hmotnost     19,7 kg  

 

 

 

 

8.3 Měřičské pomůcky 

Totální stanice Focus 6 

Použití: Zaměřování výstavby, kontrola rozměrů výstavby.  

Napájení   baterie Li-on 

Hmotnost   3,6 kg 

Měřický dosah   1,5 m - 300 m 

Rozměry    149 x 145x 306 mm 

 

 

 

Rotační laser Sirius HV - Nedo 

Použití: Měření výšek pilot, kontrola přesnosti výstavby, vyrovnání výšek.  

Přesnost měření roviny  +/- 1 mm/10 m 

Typ laser    5mW, 3R 

Rychlost otáčení    až 600 ot./min. 

Napájení     baterie NiMH 4.8 V 

 

 

Obrázek 48 Vysokotlaká myčka Karcher K6.800 

Obrázek 49 Totální stanice Focus 6 

Obrázek 50 Rotační laser Sirius HV-Nedo 
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Nivelační přístroj Nikon Ax-2S 

Použití: Měření výšek pilot, kontrola přesnosti výstavby.  

Zvětšení    20x 

Přesnost    +/- 2,5 mm/km 

Min. zaostření    0,75 m 

Kompenzátor    magnetický vodorovný kruh 

 Obrázek 51 Nivelační přístroj Nikon Ax-2S
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Tato část řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění stavby 

Multioborového pavilonu, krajské nemocnice Pardubice. Dále jsou popsány povinnosti 

zhotovitele stavby, pracovníků, stavbyvedoucího, koordinátora bezpečnosti práce a výpis 

hlavních rizik, nebezpečí a jejich opatření. Práce probíhající na staveništi musejí být 

prováděny v souladu s platnými zákony a nařízení vlády České Republiky. 

9.1 Obecný popis stavby 

Staveniště se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který je umístěn jihovýchodně 

od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na onkologický 

pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety zrekonstruován. Majitelem všech 

pozemků potřebných pro rekonstrukci je Pardubický kraj, zřizovatel Krajská pardubická 

nemocnice. Nově budovaný objekt má tvar obdélníku s rozměry 52,45 x 20,0 m. Objekt je 

tvořen jedním podzemním podlaží a čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt je založen na CFA 

pilotech podporující základovou desku tloušťky 400 mm. Nosnou konstrukci objektu tvoří 

železobetonový monolitický skelet, který je tvořen sloupy o rozměrech 300 x 600 mm nebo 

300 x 800 mm záleží, ve kterém podlaží se nacházejí. Obvodové sloupy jsou orientované 

podélně s rozměrem 1200 x 250 mm. Stropní desky jsou lokálně podporované sloupy. 

Tloušťka všech stropních desek je 250 mm, v místě zvětšeného rozpětí je deska doplněna 

plochými deskovými průvlaky šířky 1200 mm a celkové výšky 400 mm. Po obvodě je deska 

lemována ztužujícím nadpražím výšky 500 mm. Řešený objekt má plochou střechu. Je 

navrhována jako jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť bude nepochozí. Tepelné izolace z 

minerálních vláken, na spádovém klínu z polystyrenu. Vyzdívky skeletu z tvárnic 

POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5. V objektu budou použity vnitřní zděné příčky 

tloušťky 125 mm a sádrokartonové příčky tloušťek od 75 do 375 mm. Obvodový plášť bude 

tvořen kontaktním zateplovacím systémem. 

 

9.2 Obecné požadavky na plnění BOZP 

Zákony a nařízení vlády, které se týkají této zprávy: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
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-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- 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. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, a novely 20/2012 Sb. a 36/2012 Sb.. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky. 

-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 

- Nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

9.2.1 Povinnosti zhotovitele stavby 

Zhotovitel stavby Multioborového pavilonu musí zajistit: 

- Zajistit bezpečný provoz staveniště. 

- Vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky, pro prováděné činnosti. 

- Kontrolu pracovníků zda používají osobní ochranné pracovní pomůcky. 

- Dodržovat zásady bezpečnosti práce. 

- Zdravotní lékárničku na pracovišti. 

- Pravidelné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

- Každému novému pracovníku zajistit absolvování lékařské prohlídky. 

- Zajistit pracovníkům nezávadné pracovní stroje, nářadí a pracovní pomůcky. 

9.2.2 Povinnosti pracovníků 

Pracovníci při stavbě Multioborového pavilonu jsou povinni dodržovat: 

- Bezpečnostní označení, upozornění a pokyny vedoucích pracovníků. 

- Technologické a pracovní postupy. 

- Obsluhovat stroje a zařízení, pouze na činnost, pro kterou jsou určeny. 
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- Používat ruční nářadí a pracovní pomůcky, jen na činnost, pro kterou jsou určeny. 

- V případě podezření nástupu do práce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a 

psychotropních látek je pracovník povinen podrobit se zkoušce na tyto látky od pověřeného 

pracovníka. 

- Bez souhlasu vedoucího pracovníka neměnit žádné pracovní, provozní, bezpečnostní a 

požární zařízení. 

- Provádět práce na příslušném pracovišti. Případný odchod z pracoviště nahlásit vedoucímu 

pracovníku. 

- Pracovník nesmí uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v 

jeho nebezpečném dosahu další pracovníci. 

- Pracovník nesmí uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno 

některé ochranné zařízení. 

- Při zhoršení bezpečnostních podmínek zjednat nápravu nebo přerušit práce. 

- V případě úrazu nahlášení vedoucímu pracovníku. 

 

Každý pracovník bude proškolen a seznámen o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jeho 

dodržování. O proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol, 

který každý pracovník stvrdí vlastnoručním podpisem. 

9.2.3 Povinnosti stavbyvedoucího 

Stavbyvedoucí při stavbě Multioborového pavilonu musí dodržovat a jeho úkolem je: 

- Denně vést stavební deník. 

- Provádět kontrolu používání pracovních bezpečnostních pomůcek. 

- Provádět evidenci příchodů a odchodů pracovníků. 

- Odpovídá za proškolení nových pracovníků. Zajistit pravidelné školení z BOZP. 

- Kontrolovat dodržování technologických a pracovních postupů. 

- Provádět kontrolu pracovníků na užití alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních 

látek. 

- Přerušit práce při nepříznivých podmínkách ohrožujících bezpečnost práce. 

- Realizace bezpečnostních opatření při výstavbě na ochranu zdraví pracovníků a opatření 

požární ochrany. 

- Označit hlavní přívody elektrického proudu a vody. 

- Určit způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavit stavbu lékárničkou první pomoci. 

- Určit způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na pracovišti. 
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- V případě pracovního úrazu, zajištění ošetření postižené osoby. 

- Vést evidenci pracovních úrazů. 

9.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce 

Na stavbě Multioborového pavilonu bude působit koordinátor bezpečnosti a to z důvodu 

rozsahu stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.: 

- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na 1 osobu. 

- Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 

a dále z důvodu práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.: 

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

Činnost koordinátora v přípravné fázi stavby: 

- Zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě. 

- Zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích 

vztahujících se ke stavbě Multioborového pavilonu. 

- Zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu 

práce. 

- Bude spolupracovat při výběru zhotovitelů Multioborového pavilonu na základě posouzení 

stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zhotovitelů. 

Činnost koordinátora v realizační fázi stavby: 

- Bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s 

cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám. 

- Bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a na zásady prevence rizik a prací prováděných na staveništi 

současně. 

- Bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a 

požadovat nápravu. 

- Bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede 

zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků. 

- Bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací. 
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9.2.5 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Dle nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Osobní ochranné pracovní prostředky musí: 

- být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 

představovat další riziko, 

- odpovídat podmínkám na pracovišti, 

- být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

- respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

Vyžaduje se v přítomnosti více než jednoho rizika, aby zaměstnanci používali současně více 

ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné. 

Pracovníci musí být s používáním osobních ochranných prostředků seznámeni. Budou řádně 

proškoleny, o školení proběhne zápis. 

Způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel 

na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru, druhu práce a pracoviště a 

s přihlédnutím k vlastnostem osobních ochranných prostředků.  

Druhy osobních ochranných pracovních prostředků: 

- Ochrana hlavy 

 - přilba 

- Ochrana sluchu 

 - mušlové chrániče sluchu, akustické přilby, zátkové chrániče sluchu 

- Ochrana očí a obličeje 

 - brýle, obličejové štíty, svářečské kukly a štíty 

- Ochrana dýchacích orgánů 

 - masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům  

- Ochrana rukou a paží 

 - rukavice na ochranu před mechanickým poškozením, před chemickými látkami a 

 biologickými činiteli, před elektřinou, žárem a nízkými teplotami, ochranné rukávy 

- Ochrana nohou 

 - vhodný typ obuvi, dostatečně pevná a odolná i nepříznivým pracovním podmínkám, 

 chrániče kolen 

- Ochrana trupu a těla  

  - ochranné vesty a kabáty 
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- Ochrana celého těla 

 - prostředky pro prevenci pádu, brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii, 

 ochranné pracovní oděvy, oděvy na ochranu před chemickými látkami biologickými 

 činiteli, oděvy odolné proti žáru a ohni 

9.2.6 Bezpečnostní požadavky 

9.2.6.1 Obecné požadavky na zajištění staveniště 

Vniknutí cizí osoby na staveniště - Staveniště bude oploceno plotem z plotových dílců s 

plnými výplněmi do výšky 2,0 m. Staveniště bude označeno výstražnými cedulemi 

nepovoleným vstup zakázán. Vjezd na staveniště pro vozidla bude označen dopravními 

značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel po staveništi a jeho blízkém okolí. 

Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen značkou na všech vjezdech, a 

na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Pohyb osob po staveništi - Staveništní komunikace budou udržovány v bezpečném stavu, 

neukládání materiálu na komunikace, určení přístupových cest, udržování pořádku na 

pracovišti, prkna a materiál obsahující vyčnívající hřebíky ihned odhřebíkovat nebo hřebíky 

zahnout tak, aby nemohly způsobit poranění. V zimním období pravidelně a průběžně 

odklízet sníh, udržovat namrzlé komunikace posypem a to vždy nejpozději 30 minut před 

začátkem směny. Pracovníci musí dbát maximální pozornosti při chůzi po neošetřených 

komunikacích. Křídla bran vjezdů musí být zajištěny proti samovolnému otevření či zavření 

například pomocí dřevěného klínu. Prohlubně, otvory a jámy o hloubce více jak 25 cm musí 

být zabezpečeny zakrytím únosnými poklopy, přikrytím nebo opatřeny zábradlím. Poklopy 

musí být zajištěny proti horizontálnímu posunu. Hlavní stavební rozvaděč bude trvale 

přístupný, všichni pracovníci budou seznámeni s jeho polohou a způsobem jeho vypnutí. 

Každý pracovník bude používat reflexní vestu. 

Pohyb strojů na staveništi - Pracovníci a obsluha strojů musí být seznámeni s 

vnitrostaveništní dopravní situací a provozem strojů na staveništi. Vjezd do areálu musí být 

označen bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu do areálu nepovolaným 

osobám, musí být udržován bezpečný stav komunikací v areálu. V areálu staveniště je 

stanovená maximální rychlost na 20 km/h. Řidiči a osoby pohybující se po staveništi musí 

dbát zvýšené opatrnosti. Obsluha strojů musí mít příslušnou kvalifikaci a to průkaz strojníka. 

Osoby se nesmí pohybovat v dráze pohybujícího se stroje. Řidič musí mít vždy dobrý výhled 

z kabiny. Pohyb strojů a automobilů pouze po určených komunikacích. Za jízdy platí zákaz 

používání mobilních telefonů bez handsfree. Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných 
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návykových či omamných látek před jízdou a během jízdy. Před každým pohybem vozidla či 

stavebního stroje dává obsluha zvukové výstražné znamení. Zákaz ponechávání klíčů 

v zapalování stroje při pracovních přestávkách nebo jiném vzdálení obsluhy od stroje. 

Elektrické rozvody chránit proti mechanickému poškození překrytím chráničkou nebo 

zakopáním. Neponechávat přívodní kabely volně položené bez krytí. 

Výjezd strojů ze staveniště - Před výjezdem na ulici Bokova a Kyjevská vždy zastavit a dát 

přednost v jízdě. V případě špatného nebo nedostatečného výhledu, když by výjezd vozidla 

ohrožoval bezpečnost vlastní i bezpečnost silničního provozu musí být zajištěn výjezd vozidel 

pomocí poučeného pracovníka, vstup do vozovky pouze v reflexní vestě. 

Povětrnostní vlivy na pracovníky  - V letních měsících, kdy hrozí přehřátí organismu nebo 

úpal budou pracovníkům poskytnuty nápoje, proti slunečnímu záření budou používat sluneční 

brýle popřípadě stínící zástěny. V zimních měsících budou pracovníkům k dispozici teplé 

nápoje a vytápěné buňky. Pracovníci vzhledem k povětrnostním vlivům počasí musí používat 

vhodné pracovní oděvy. Pracovníkům budou poskytnuty osobní ochranné pracovní pomůcky, 

které musí používat. 

9.2.6.2 Staveništní komunikace 

Riziko: Dopravní nehoda při pohybu vozidel v areálu 

Opatření: Dodržovat ustanovení dopravně-provozního řádu staveništního a nemocničního 

areálu. Dodržovat stanovenou rychlost v areálu, a to 20 km/h. Respektovat dopravní značení v 

areálu, v místech, kde dopravní značení není nebo chybí respektovat přednost zprava. 

Pohybovat se pouze po určených komunikacích. Přizpůsobení chování řidiče při řízení 

dopravně technickému stavu vozovky, situaci provozu v areálu a svým schopnostem.  

Riziko: Dopravní nehoda při výjezdu vozidel z areálu na veřejnou komunikaci 

Opatření: Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě. V případě 

špatného výhledu nebo hustého provozu, kdy by výjezd vozidla mohl ohrozit bezpečnost 

vlastní i bezpečnost silničního provozu zajistit výjezd vozidel pomocí náležitě poučené osoby, 

která musí použít reflexní vestu. 

Riziko: Ohrožení zaměstnanců a ostatních osob při couvání a otáčení 

Opatření: Dodržování pokynů vedoucího pracoviště a strojníka. Při každém pohybu stroje, 

nejenom couvání dá obsluha zvukové znamení před zahájením úkonu. Navádění stroje řádně a 

prokazatelně poučenou osobou, osoba používá reflexní vestu.  

Riziko: Sražení osoby vozidlem nebo jiným stavebním strojem při pohybu po areálu 
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Opatření: Maximální pozornost řidiče vozidla případně obsluhy stavebního stroje při pohybu 

po areálu. Maximální pozornost pěších osob při chůzi po pracovišti. Vyznačení komunikací 

pro pěší a zřetelné oddělení těchto komunikací od komunikací pro vozidla. Seznámení řidičů 

vozidel, obsluh strojů a všech dotčených osob s přístupovou cestou a komunikací na 

pracovišti. Vjezd do areálu musí být označen bezpečnostními značkami a tabulkami se 

zákazem vstupu do areálu nepovolaným osobám, musí být udržován bezpečný stav 

komunikací v areálu, za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. Při 

každém pohybu vozidla a stavebního stroje, nejenom couvání dá obsluha zvukové znamení 

před zahájením úkonu. Věnování se plně řízení vozidla a dodržování nejvyšší povolené 

rychlosti v areálu. 

Riziko: Přitlačení, naražení zaměstnance manipulovaným vozidlem na pevnou překážku 

Opatření: Nezdržovat se v blízkosti pohybujících se vozidel a mezi vozidlem a pevnou 

překážkou. Každý pohyb stroje signalizovat zvukovým znamením. 

9.2.6.3 Zemní práce 

Riziko: Pád osoby do výkopu 

Opatření: Zabezpečení výkopu proti pádu osoby dvoutyčovým zábradlím ve vzdálenosti 1,0 

m od hrany výkopu, horní madlo ve výši 110 cm, prostřední příčle ve výšce 55 cm nad 

terénem. Výjimečně lze, po konzultaci s technikem bezpečnosti práce, použít výstražnou 

pásku. Reflexní páska bude umístěná ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od hrany výkopu. 

Riziko: Zavalení pracovníka ve stavební jámě 

Opatření: Sklony svahů stavební jámy určuje zhotovitel prací dle geologického průzkumu a 

provozních podmínek. Svahy výkopu stavební jámy pro Multioborový pavilon budou 

vybudovány ve sklonu 1:1. Vybudovaný svah do stavební jámy je zakázáno podkopávat. Za 

nepříznivých povětrnostních podmínek jako jsou přívalové deště, při kterých může být 

ohrožena stabilita svahu, musí být vyloučen pohyb osob a strojů ve stavební jámě. 

Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita stávajících staveb a jejich částí. 

Jestliže dojde k neočekávanému ohrožení stability stávajících staveb anebo k porušení jejich 

částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění stability těchto staveb.  

Riziko: Pád stroje do stavební jámy 

Opatření: Stavební stroje nesmí přitěžovat okraj výkopu stavební jámy s ohledem na úhel 

vnitřního tření zeminy. Vzdálenost stavebního stroje od okraje výkopu je nutné podřídit 

únosnosti, třídě a soudržnosti zatěžované zeminy. Dále musíme brát ohled na provozní 

hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stavebního stroje. 
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Riziko: Pohyb pracovníka ve výkopu 

Opatření: Pracovník pohybující se ve výkopu stavební jámy musí mít na sobě ochrannou 

přilbu a reflexní vestu. Při vstupu do stavební jámy je pracovník povinen o tom informovat 

druhou osobu. Balvany nebo nesoudržný materiál ve stěně výkopu musí být zajištěny proti 

uvolnění nebo odstraněny. Horní hrana výkopu stavební jámy musí být čistá, musí být 

odstraněn veškerý materiál a to do vzdálenosti 1,0 m od horní hrany výkopu, z důvodu 

sesunutí tohoto materiálu a přitěžování hrany výkopu. Ve výkopu o hloubce větší, jak 1,5 m 

nesmí pracovník vykonávat práci bez dozoru druhé osoby. Na odlehlých pracovištích, kde 

není zajištěn dohled další osoby, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny 

osamoceně. 

Riziko: Zachycení osoby rypadlem při provádění zemních prací – výkopy 

Opatření: Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném pásmu stroje, to je maximální dosah 

pracovního nářadí stroje zvětšený o 2,0 m. Obsluha rypadla nesmí těžit, pokud se jakákoliv 

osoba nachází v nebezpečném pásmu stroje zvětšeném o 2,0 m. Obsluhu rypadla provádí jen 

osoba s odbornou způsobilostí. 

Riziko: Zasažení osoby rypadlem při provádění zemních prací pádem stroje do výkopu 

Opatření: Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném pásmu stroje, to je maximální dosah 

pracovního nářadí stroje zvětšený o 2,0 metry. Rypadlo řádně zabezpečené proti pádu do 

výkopu zapatkováním. Obsluhu rypadla provádí jen osoba s odbornou způsobilostí. Zákaz 

ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném 

vzdálení obsluhy od stroje. Postavení rypadla na bezpečném únosném místě. 

Riziko: Zasažení zaměstnanců či jiných osob při poškození podzemních vedení (výbuch, 

elektrický proud, zásah proudem vody atd.) 

Opatření: Dodržování ochranných pásem inženýrských sítí popsaných v souhrnné technické 

zprávě. Řádné vytyčení a vyznačení podzemních sítí a vedení. Ve sporných místech provádět 

ručně kopané sondy před započetím práce strojem. Každé porušení či narušení inženýrských 

sítí okamžitě hlásit vlastníkům sítí. 

Riziko: Přejetí zaměstnance koly rypadla  

Opatření: Používání zvukového znamení pro upozornění osob, aby se vzdálili 

z nebezpečného prostoru stroje. Obsluha rypadla musí mít zajištěný dobrý výhled z kabiny 

stroje. Osoby se nesmí zdržovat před pohybujícím se strojem. Nerozjíždět stroj, pokud jsou 

v jeho dosahu osoby. 
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Riziko: Zasažení osoby pádem materiálu při nakládání na vozidlo 

Opatření: Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném dosahu stroje a pod nakladačem. 

Zákaz nakládání materiálu přes kabinu nákladního automobilu, pokud se v ní zdržuje řidič 

nebo jiná osoba, nebo nad hlavami jiných pracovníků. Zákaz vstupu a pohybu osob pod 

naloženou lžící nakladače, zákaz ponechávání naložené lžíce nad výkopem. Naplněnou lžíci 

vždy v mezičase položit na terén tak, aby nemohl materiál či lžíce nikoho ohrozit. Používání 

ochranné přilby. 

Riziko: Zavalení výkopu při přerušení zemních prací 

Opatření: Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou kontrolu a 

nezbytnou údržbu zábran, zábradlí, pažení, bezpečnostních značek, značení a signálů, 

popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

Riziko: Zavalení (zasypání) osoby při provádění zásypů. 

Opatření: Zákaz zdržování se za vozidlem při najíždění vozidla se zásypovým materiálem a 

při vysypávání materiálu. Navádět vozidlo se zásypovým materiálem osobou náležitě a 

prokazatelně poučenou. Zahájit zasypávání výkopu pouze na pokyn určené osoby, která musí 

být stále v zorném poli řidiče a nesmí se zdržovat za vozidlem. V opačném případě práce 

přerušit. 

9.2.6.4 Vrtné práce, CFA piloty 

Riziko: Převrácení, ztráta stability vrtné soupravy 

Opatření: Před započetím prací zajistit stabilitu stroje, podle pokynů pro obsluhu a údržbu 

vrtné soupravy. V průběhu vrtání vrtmistr sleduje stabilitu a případné výkyvy vrtné soupravy 

podle změny únosnosti terénu. 

Riziko: Zasažení pracovníka pracovním zařízením stroje 

Opatření: Vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu stroje a v dráze pojezdu 

soupravy vpřed i vzad. Strojník vrtné soupravy musí mít zajištěn dostatečný výhled ze stroje. 

Zákaz vstupování do nebezpečného prostoru stroje a dodržovat ochranné pásmo 2,0 m. 

Riziko: Přimáčknutí osoby soupravou při předčasném, nežádoucím uvedení soupravy 

do chodu 

Opatření: Vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu stroje při čistění, údržbě, 

opravách a seřizování strojů vyndáním klíčku ze zapalování stroje. Klíčky od zapalování 

budou vždy vyjmuty, pokud stroj nebude používán. Zodpovídá obsluha stroje. 

 

 



Bezpečnost a zdraví při práci 

NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 

 
168 

Riziko: Únik vysokotlaké hydraulické kapaliny a zasažení pracovníka 

Opatření: Udržování stroje v řádném technickém stavu. Každodenní kontrola funkčnosti 

stroje prováděná strojníkem. Udržování hydraulických mechanismů, vyloučení tření, ohýbání, 

kroucení a napínání hadic při pohybu hybných částí. Správné nastavení pojistných ventilů. 

Riziko: Hlu čnost při provozu vrtných souprav, poškození sluchu 

Opatření: Udržování stroje v řádném technickém stavu. Používání osobních ochranných 

prostředků k ochraně sluchu. 

Riziko: Zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí stroje, řemenicí, ventilátorem, 

soukolím 

Opatření: Ochrana pohybujících se částí bezpečnostními kryty. Dodržování zakázaných 

činností, například čistění stroje za chodu. Činnosti v blízkosti nechráněných částí, např. 

seřizování provádět dle návodu k použití. 

9.2.6.5 Betonářské a související práce 

Riziko: Ztráta únosnosti bednění 

Opatření: Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt 

bednění, případně může provézt stavbyvedoucí nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu 

bednících dílců i spojovacího materiálu. Musí být zajištěna dostatečná únosnost a úhlopříčné 

ztužení podpěrných konstrukcí bednění v podélné i příčné rovině. Bednění musí být 

provedeno, tak aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé. Před zahájením betonářských prací 

řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady 

odstranit. 

Riziko: Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability betonové 

konstrukce. 

Opatření: V průběhu montáže bednění pověřená osoba kontroluje rovinatost a svislost 

sestavených dílců, správnost osazení prostupů, dodržení krytí armatury a provedení spojů. Při 

spínání systémového bednění utěsnit všechny otvory v rámci lícní strany, které nebyly využity 

pro sepnutí. Přejímka uložené armatury a bednění od pověřené osoby, v případě zjištění závad 

je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění. Odbedňovat konstrukce s nosnou 

funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování). 

Riziko: Práce s vibrátorem, úraz elektrickým proudem 

Opatření: Elektrický hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s 

hnacím motorem a ponorným vibrátorem. Při přerušení dodávky betonové směsi je vibrátor 
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vypnutý. Elektrický vibrátor připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na 

výrobním štítku nebo v návodu k obsluze vibrátoru. 

Riziko: Práce s vibrátorem, působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování 

betonové směsi 

Opatření: Musí se používat chráněná rukojeť na ohebné hřídeli. Pracovníci musí dodržovat 

návod k používání, dodržování klidových bezpečnostních přestávek z důvodu vibrací. 

Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru do betonové směsi a vytažení hlavice je 

prováděno jen za chodu vibrátoru. Dodržování podmínek stanovených v návodu k používání, 

dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod. 

Riziko: Pád pracovníka při ukládání betonové směsi do bednění. 

Opatření: Při ukládání betonové směsi do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných 

pracovních podlah, aby byla zajištěna ochrana pracovníků zejména proti pádu z výšky, proti 

zavalení a zalití betonovou směsí.  

Riziko: Střet ramena autočerpadla s překážkou 

Opatření: Autočerpadlo bude umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v 

manipulaci s výložníkem a potrubím se nenacházely žádné překážky. Při umístění 

autočerpadla musí být brán ohled na to, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od horních 

hran výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

Riziko: Zasažení osob nacházejících se v blízkosti domíchávače s výsypným a násypným 

žlabem 

Opatření: Stanoviště stroje a obslužné místo být přehledné, bez překážek ztěžujících 

manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu, např. při přejímce a při ukládání betonové směsi. 

Riziko: Ruční vodorovná přeprava betonové směsi, uklouznutí pracovníka. 

Opatření: Pro ruční přepravu betonové směsi ve stavebním kolečku musí být vybudovány 

bezpečné přístupové komunikace, dodržení minimální šířky pojezdových konstrukcí a prvků v 

šířce 60 cm. Prvky musí být zajištěny proti horizontálnímu posunu. Dodržení maximálního 

přípustného sklonu dočasných šikmých pojezdových ploch ve sklonu cca 1:5.  

Riziko: Zřízení konstrukce při odbedňování 

Opatření: Odbedňování nosných prvků konstrukce nebo jejich částí, u nichž by při 

předčasném odbednění hrozilo nebezpečí zřícení nebo deformace konstrukce, smí být 

zahájeno jen na souhlas osoby určené zhotovitelem. Do prostoru, kde provádíme demontáž 

bednění, musí být zamezen vstup nepovolaným osobám. Zdemontované prvky bednění se 

ukládají na určená místa, tak aby nepřetěžovaly konstrukci a případně neohrozili bezpečnost 

pracovníků. 
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Riziko: Zasažení oka betonovou směsí 

Opatření: Předcházíme používáním osobních ochranných pracovních pomůcek k ochraně 

zraku (ochranné brýle). V případě zasažení oka betonovou směsí, se oko musí vyplachovat 

dostatečným množstvím pitné vody. Poté návštěva očního lékaře. 

9.2.6.6 Železářské práce 

Riziko: Nabodnutí, napíchnutí pracovníka na vyčnívající výztuž 

Opatření: Na pracovišti musí být udržován neustálý pořádek, včas musí být odklízeny 

odřezky a vzniklé odpady. Zařízení pro výrobu armatur musí být umístěno tak, aby pracovníci 

nebyli ohrožení pohybem materiálu a jeho ukládáním. Ochrana prutů vyčnívající výztuže, 

chráničkami, aby nedošlo k napíchnutí na prut výztuže. Manipulační prostory udržovat volné 

a čisté. 

Riziko: Poranění či ustřihnutí prstů při práci s nůžkami nebo střihačkami betonářské 

oceli 

Opatření: Stříhat a krátit pruty pouze o průměru, který odpovídá konstrukci stříhačky, zákaz 

stříhat pruty kratší jak 0,3 m. Odstřihávané pruty jistit, aby nedošlo k pádu prutu. U těchto 

strojů nutné používání pevné pracovní obuvi s vyztuženou špičkou. Při stříhání více prutů 

najednou musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí nůžek nebo vhodnými 

přípravky. Nůžky a stříhačky nesmí být přetěžovány.  

Riziko: Zasažení očí a obličeje obsluhy odlétávajícím odpadem vznikajícím při broušení 

Opatření: Je zakázáno používání nadměrně opotřebovaného kotouče. Mezera mezi podpěrou 

a obvodem brousícího kotouče může být max. 3 mm. Je zakázáno upínat brousící kotouče 

většího průměru, než pro který jsou určeny otáčky brousícího vřetena. Broušený materiál 

držet správným způsobem a to pevně kolmo k brusné hraně kotouče. Při zapnutí brusky 

pracovník nesmí stát v rovině rotace kartáče či brusného kotouče. Paže, hrudník i nohy 

pracovníka je nutno chránit vhodným pracovním oděvem. K ochraně zraku používat 

ochranných brýlí či obličejového štítu. Pro ochranu přední části těla je pracovník povinen 

použít koženou zástěru. 

Riziko: Zachycení řezným kotoučem ruční brusky 

Opatření: Používat jen velikostně vhodné a neporušené brusné kotouče. Je zakázáno 

odstraňovat ochranný kryt brusného kotouče a odkládat brusku za jejího chodu. Ochranný 

kryt kotouče lze odstranit jen v případě plošného broušení sváru v místnosti brusírny – pevný 

a řádný úchop brusky, používání stanovených osobních ochranných pracovních pomůcek. 

Zákaz používání volných a vlajících částí oděvů, totéž platí i o nošení řetízků apod. Řádné a 
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prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a zakázanými 

manipulacemi. 

Riziko: Popálení pracovníka při svařování výztuže. 

Opatření: Pracovníci při svaření budou používat svářečské brýle nebo kuklu, rukavice a 

vhodný pracovní oděv, pevnou obuv. Pracovník nebude mít vestu. Z důvodu rizika vzniku 

požáru bude odpad vzniklý při svařovacích pracích ukládán do příslušných nádob. Svařovací 

agregát může být uskladněn až po jeho vychladnutí. 

Riziko: Ohrožení zaměstnanců zplodinami vznikajícími při svařování. 

Opatření: Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu při občasném 

krátkodobém svařování. V případě sváření těžkých nebo lehkých kovů – kadmium, zinek, 

mangan, chrom používat dýchací masky (respirátory). Používání stanovených a předepsaných 

osobních ochranných pracovních pomůcek.  

9.2.6.7 Izolatérské práce 

Riziko: Popálení při práci s natavovacím hořákem 

Opatření: Při zapalování hořáku zachovávat potřebnou opatrnost. Pracovníci musí být řádně 

proškoleny a poučeny a musí se řídit návodem pro používání. Při práci musí používat osobní 

ochranné pomůcky, jako vhodný pracovní oděv, pevnou uzavřenou obuv, kožené rukavice. 

Pracovníci s hořákem nebudou používat reflexní vestu. 

Riziko: Ohrožení dýchacích cest výpary a kouřem vznikajícím při natavování 

asfaltových pásů 

Opatření: Zajištění řádného větrání a výměny vzduchu, případné pracovní přestávky. Jelikož 

práce budou probíhat v otevřeném prostoru, měl by být problém eliminován. Pracovníci 

budou používat k ochraně dýchacích cest respirátory. 

 Riziko: Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek 

Opatření: Musí být určen způsob a délka ohřevu, postavení plamene dle druhu prací a 

izolačního materiálu. Při natavování izolačních materiálů hořák zapalovat ve směru větru do 

otevřeného prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry hořlavých kapalin nebo 

hořlavý plyn. Zapálený hořák v úsporném režimu odkládat pouze na volné místo bez 

hořlavých materiálů ve stabilizované poloze, hubice hořáku musí směřovat do volného 

prostoru.  

Riziko: Míchání stěrkových hmot, odstříknutí míchané hmoty 

Opatření: Použití míchadla jen pro účely, ke kterým je určeno. Použití pro otáčení ve směru 

podle hodinových ručiček. Správné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení. Při práci s 
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míchadlem hrozí odstříknutí míchané směsi, proto je nutné používat osobní ochranné 

pracovní pomůcky k ochraně zraku případně obličeje, jsou ochranné obličejové kryty a 

ochranné brýle.  

Riziko: Namotání volných částí oděvu, vlasů, rukavice na rotující metlu nebo vřeteno 

Opatření: Vhodné opatření pracovníka bez volně vlajících částí oděvu, pracovníci při 

míchaní nesmí používat rukavice. Zákaz zastavování rotujícího nástroje a vřetena rukou a 

rukou z něj odstraňovat odpad. 

9.2.6.8 Zednické práce 

Riziko: Ohrožení zaměstnanců pádem při zdění 

Opatření: Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 

nejméně 0,6 m. Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva. 

Kontrola svislosti zdiva a vázání rohů nesmí být prováděna přímo z vyzdívaného zdiva. Při 

vyzdívání parapetních zdí a zdiva mezi monolitickými prvky musí být zaměstnanec chráněn 

proti pádu, a to zvenčí budovy. Otvory se musí ihned zakrývat. Pokud je místo práce uvnitř 

objektu nejméně 0,6 metru pod korunou zdi, na které se pracuje – nevyžaduje se ochrana proti 

pádu. 

Riziko: Ohrožení zaměstnanců pádem materiálu při provádění prací ve výšce 

Opatření: Zajistit pracoviště tak, aby se zamezilo pádu materiálu pod pracovní místo. Za 

bezpečné zajištění lze považovat vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce ve výšce 

práce, střežením ohroženého prostoru odpovědným zaměstnancem po celou dobu ohrožení, 

vymezením ochranného pásma. Používání ochranné přilby. 

Ochranné pásmo vymezující ohrožený prostor musí mít šířku od okraje pracovišti nebo 

pracovní podlahy nejméně: 

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně 

- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně 

- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 

Riziko: Osazování konstrukcí do zdiva, ztráta stability p ředmětu 

Opatření: Musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, to neplatí o 

předmětech malé hmotnosti, které stabilitu zdiva nemohou narušit. Osazované předměty musí 

být upevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout nebo ztratit stabilitu. 

Vstupovat na osazené konstrukce je zakázáno. 

Riziko: Pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice), překladu apod. na nohu, 

zasažení hlavy při manipulaci 
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Opatření: Správné uchopení břemene při manipulaci s ním. Stabilní postavení pracovníka při 

práci. Dodržování zákazu házení cihlami a podobně. Bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej 

jen do stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí 

pádu. Zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani 

jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách. 

Riziko: Ohrožení zaměstnanců při zdění, odlétnutým kouskem cihly a dalšího zdícího 

materiálu 

Opatření: Cihly sekat tak, aby možné úlomky nelétaly směrem k ostatním zaměstnanců ani 

proti vlastnímu obličeji, při sekání cihel používat ochranný štít nebo brýle, pro ochranu rukou 

používat pracovní rukavice. Při zasažení očí okamžitě vypláchnout a vyhledat lékařské 

ošetření.  

Riziko: Odstříknutí malty, zasažení očí a pokožky 

Opatření: Při činnostech s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutné 

používat osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou ochranné brýle, pracovní oděv a 

rukavice. V případě zasažení oka maltovou směsí, se oko musí vyplachovat dostatečným 

množstvím pitné vody. Poté návštěva očního lékaře.  

9.2.6.9 Sklenářské práce 

Riziko: Pořezání sklem, pádem části rozbité skleněné tabule  

Opatření: Před začátkem ruční manipulace vizuálně zkontrolovat stav tabule skla, stav a 

pevnost držadel manipulačních přípravků. Jednotlivé tabule skla vhodně podkládat a 

zajišťovat je proti překlopení, tabulové sklo skladovat na stojato v rámech s měkkými 

podložkami. Zasklívání a přesun tabulí skla o ploše větší než 3 m2 provádět nejméně třemi 

pracovníky. Používání osobních ochranných prostředků, vhodných rukavic s vyztuženou 

dlaňovou částí.  

Zvláštní opatrnost a stanovení vhodného pracovního postupu při manipulaci s naprasklou 

tabulí skla. 

Riziko: Zakopnutí, pád pracovníka 

Opatření: Manipulační plocha pro sklenářské práce musí být čistá, zpevněna a rovná bez 

komunikačních překážek. 

Riziko: Pořezání o rozbité sklo, skleněné střepy, zlomky a jiný skleněný odpad 

Opatření: Udržování pořádku na montážních pracovištích. Ukládání skleněného odpadu, jako 

jsou střepy a podobně do zvláštních nádob. Zákaz uchopování skleněného odpadu přímo 
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rukou. Používání osobních ochranných prostředků, vhodných rukavic s vyztuženou dlaňovou 

částí. 

9.2.6.10  Práce ve výškách 

Riziko: Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění 

Opatření: Správné použití prostředků osobního zajištění, aplikace jen povolených kombinací 

POZ, kontroly a zkoušky POZ, dodržování návodu k použití. Správná volba vhodného a 

spolehlivého místa upevnění (ukotvení), základním kritériem pro výběr kotvících bodů je 

druh techniky, způsob provádění prací ve výšce, možnosti dané pracovištěm. Místo ukotvení 

POZ, musí odolat ve směru pádu minimální statické síle 15 kN, aby při zachycení kinetické 

energie vzniklé případným volným pádem pracovníka zajišťovaného POZ nedošlo k jeho 

následnému pádu. Způsob a konstrukční provedení kotvícího zařízení odborně prověřit v 

aplikacích případně výpočtem. 

Riziko: Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředků    

osobního zachycení 

Opatření: V předpokládané dráze pádu musí být odstraněny překážky. Lano zachycovače s 

tlumičem energie musí být správně seřízeno. Nejlépe použití pohybového zachycovače s co 

nejkratší délkou k zachycení pádu. Prostředek osobního zajištění kotvit pokud možno nad 

pracovním místem pracovníka, tak aby se vyloučilo kyvadlového efektu. 

Riziko: Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu, poškození krčení páteře, 

odražení vnitřních orgánů 

Opatření: Použití prostředků osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m. 

Použití dvou úvazků se seřízenými délkami úchytného lana. U takovýchto úrazů nastává 

problém s vyproštěním pracovníka visícího na prostředku osobního jištění. 

Riziko: Zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze 

Opatření: Správné použití prostředků osobního zajištění, např. upevnění do zádového 

kotvícího kroužku. Při použití prostředku osobního postroje bez tlumiče pádové energie, tak 

aby nenastal volný pád delší než 1,5 m. 

9.2.6.11  Konstrukce ke zvyšování místa práce - žebříky, lešení 

Riziko: Ohrožení pracovníků pádem ze žebříku při výstupu nebo sestupu, pádem 

(podjetím) žebříku, rozlomením žebříku atd. 

Opatření: Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není opodstatněné a účelné, případně pokud místní podmínky 

použití takovýchto prostředků neumožňují. 
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Na žebříku lze provádět pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 

nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů a nářadí, jako např. přenosné 

řetězové pily, pneumatické vstřelovací nástroje, či jiné pneumatické nářadí se na žebříku 

nesmějí vykonávat. 

Při výstupu a sestupu musí být osoba obrácena vždy obličejem k žebříku a v každém 

okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

Po žebříku mohou být vynášena a snášena břemena o hmotnosti do 15 kg. 

Po žebříku nesmí vystupovat a sestupovat ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 

Žebřík nelze používat jako přechodový můstek. Žebřík musí přesahovat svým horním koncem 

výstupní plošinu nejméně o 1,1 metru, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly. 

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a 

u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí 

být umístěn tak, aby po celou dobu jeho použití byla zajištěna jeho stabilita. Přenosný žebřík 

musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém a nepohyblivém podkladu tak, 

aby příčle byly vodorovné. Musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 

odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 

byly zajištěny proti vzájemnému pohybu.  

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 

kterou se u opěrného žebříku považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m od jeho horního 

konce, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 

5 metrů, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 metrů nelze používat. Dřevěné sbíjené žebříky 

lze používat pouze pro výstup a sestup mezi podlahami lešení o největší délce 3,5 metru s 

příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 

Riziko: Pád pracovníka z lešení, při jeho montáži, používání a následné demontáži 

Opatření: Stavbu lešení provádí pouze osoba s odbornou způsobilostí na základě technické 

dokumentace. Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Konstrukce 

lešení musí být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 

celkovému vybočení nebo proti posunutí. Podchodná výška mezi podlahami lešení musí být 

nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 cm. Mezery mezi podlahovými prvky smějí být 

nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít 



Bezpečnost a zdraví při práci 

NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 

 
176 

výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška okopové 

zarážky 15 cm.  

Zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a 

přilehlou stěnou je menší než 25 cm. Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad 

sebou. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m, sklon žebříku 3:1 a otvory v 

podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm.  

Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí být předem určen technologický postup. 

Při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce 

lešení. Demontované součásti lešení se nesmí shazovat na zem. Pracovníci musí používat 

stanovené osobní ochranné pracovní pomůcky, zvláště ochranné přilby a osobní jištění 

zaměstnance. Místa ukotvení musí být stanovena tak, aby délka pádu při použití 

bezpečnostního pásu byla nejvíce 0,6 m. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče 

maximální délka pádu 1,5 m, při použití bezpečnostního pásu s tlumičem nejvíce 4 m. Místo 

kotvení určit s ohledem na konkrétní místo. Vizuální kontrola prostředků osobního jištění 

před každým použitím, seznámení zaměstnanců s návodem k použití, zdravotní způsobilost 

pro provádění prací ve výškách. Místo kotvení musí odolat ve směru pádu minimálně statické 

síle 15 kN. 

Provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle 

dokumentace. Před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se 

uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku. Lešení se 

smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do používání. 

Konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro 

kterou byly zřízeny.  

Lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Mimo tyto prohlídky 

provádět denně zběžnou prohlídku konstrukce lešení jako celku, při které se kontroluje 

zejména kompletnost konstrukce lešení. Lešení musí být opatřeno tabulkou, která obsahuje 

název a adresu provozovatele, nosnost pracovních podlah v kg/m2, dovolený počet současně 

zatížených podlah a způsob použití lešení. Zákaz sestupu či výstupu po konstrukci lešení. 

Riziko: Pád zaměstnance z konstrukce ke zvyšování místa práce, stavební kozy 

Opatření: Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty a 

předměty určené pro jiné použití (vědra, sudy, sítě apod.). Žebříky se nesmí použít jako 

podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových žebříků. Konstrukce musí 

být stabilní, řádně ustavená, podlaha konstrukce ucelená, žebřík přesahuje výstupovou hranu 



Bezpečnost a zdraví při práci 

NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 

 
177 

o 1,1 metru a musí být řádně zajištěn proti ujetí. Stavební kozy zajišťovat při zvyšování pouze 

originálními závlačkami na řetízku. 

9.2.6.12  Skladování materiálu a manipulace s materiálem 

Riziko: Pád uskladněného materiálu na zaměstnance či jinou osobu při skladování 

Opatření: Zajistit bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem stavebních prací. 

Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna 

stabilita a nedošlo k jeho znehodnocování.  

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v 

blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální 

dopravou. Venkovní skládky materiálu, budou odvodněny, upraveny a zpevněny tak, aby se 

materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. Podklad skladovacích ploch tvoří 

asfaltový recyklát tl. 150 mm uložený na geotextilii, který je dle požadavků hutněn, odvodněn 

a dostatečně rovinný. Velikosti skladovacích ploch jsou navrženy v souladu s rozměry a 

zatížením veškerých materiálů a strojů. 

Na skládkách budou využívány jako prokladky dřevené hranoly 150/150, z důvodu zabránění 

materiálu styku s podkladem. Materiály dodávané na paletách od výrobce, skladujeme na 

paletách. U sypkých směsí musí být dodržena zásada max. 2 palety na sebe. Prvky, které na 

sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, 

háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podklady  není 

dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 

položenými na sebe. 

Kusový materiál pravidelných tvarů ručně jen do výšky 2 m, nepravidelných tvarů jen do 

výšky 1,5 m.  

Tekutý materiál skladovat v uzavřených nádobách tak, aby plnící (vyprazdňovací) otvor byl 

vždy nahoře. 

Oblé předměty (plechovky) ukládat ručně do výšky max. 2 m. Roury apod. musí být uloženy 

tak, aby nedošlo k sesunutí. Prvky a dílce pravidelných tvarů se mohou ukládat až do výšky 4 

metrů při použití mechanizačních prostředků. 

Materiál neukládat tak, aby zasahoval do komunikací a ohrožoval staveništní dopravu, a to ať 

pěší nebo strojní. 

Riziko: Výbuch, požár tlakových lahví (bomby pro svařování) 

Opatření: Skladujeme samostatně v označeném, větraném skladu, zajištěné proti pádu. V 

případě unikání plynu v uzavřených prostorách může hrozit i výbuch.  
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Riziko: Zasažení pracovníka padajícím materiálem při práci pod zdvihacím zařízením 

Opatření: Zákaz pohybu pod manipulovaným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 

zákaz manipulace s břemenem nad osobami. Zákaz manipulace s břemenem nad obsazenou 

kabinou vozidel. Zákaz zdržování se v kabině vozidla během manipulace s materiálem. 

Vázaní břemen provádět pouze osobami s odbornou způsobilostí, jeřábnické práce provádět 

pouze osobami s odbornou způsobilostí. Používání bezpečných vázacích prostředků, kontrola 

vázacích prostředků, používání ochranné přilby. 

Pokud se bude na pracovišti pohybovat více vazačů, musí být prokazatelně určen jeden vazač 

jako hlavní. Jasné a srozumitelné signály mezi vazačem břemen a jeřábníkem. Vymezit 

prostor, do kterého je zákaz vstupu při práci zdvihacího zařízení. Autojeřáb nesmí v žádném 

případě pojíždět se zavěšeným břemenem. 

Riziko: Zasažení zaměstnance nestabilním zdvihacím zařízením, pádem části zdvihacího 

zařízením 

Opaření: Pohyb v blízkosti zdvihacího zařízení pouze v ochranné přilbě. Řádný technický 

stav zdvihacího zařízení, bude na staveništi každý den před započetím prací kontrolován 

strojníkem. Každý pohyb zdvihacího zařízení signalizovat zvukovým varovným signálem. 

Zdvihací zařízení řádně zabezpečit proti pádu, řádné zapatkováné. 

Riziko: Přimáčknutí, zavalení vazače po převrácení chybně uloženého břemene po 

odvěšení 

Opaření: Zavěšování i vyvěšování břemen a jiné vazačské práce lze provádět pouze 

kvalifikovanou osobou. Správné podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka. 

Používání nezávadných vázacích prostředků. Před vyvěšením břemene provést kontrolu 

správnosti stavu uložení. Pracovníci musí používat ochrannou přilbu a pracovní obuv s 

ocelovou špičkou. 

9.2.6.13  Přeprava strojů 

Riziko: Dopravní nehoda 

Opatření:  Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické 

osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

Riziko: Pád pracovního zařízení z dopravního prostředku 

Opatření: Pokud se na ložné ploše dopravního prostředku vyskytují pracovní zařízení, 

popřípadě jiná pohyblivá zařízení musí být zajištěna a spolu se strojem upevněna a 

mechanicky ukotvena proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení. 
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Riziko: Ztráta stability stroje p ři nakládání na dopravní prostředek 

Opatření: Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 

soudržném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu, 

například klínem pod kolo prostředku. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního 

prostředku a sjíždění z ní se všechny osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z nebezpečného 

prostoru, to je prostor, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, 

přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. Pracovník navádějící stroj na dopravní prostředek, 

stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou 

dobu najíždění a sjíždění stroje. 

9.2.7 Potřebná dokumentace na pracovišti 

- Řízení BOZP a PO dodavatelské firmy 

- Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců 

- Technologické a pracovní postupy k řízení konkrétních činností 

- Interní směrnice a opatření, dodavatelské firmy týkající se BOZP a požární ochrany 

- Návody k obsluze a údržbě strojů používaných na pracovišti 

- Požární poplachové směrnice  

- Seznam typů a počet přenosných hasících přístrojů (případně požárních hydrantů) s jejich 

umístěním 

- Plán prevence BOZP a PO 

- Havarijní plán 

- Evidence zaměstnanců 

- Provozní knihy a deníky 

- Smlouvy, objednávky, smlouvy o činnosti 

9.2.8 První pomoc 

Soubor prvků pro první pomoc na staveništi se bude skládat ze staveništních lékárničky, 

pomocných pomůcek a adres s mapovým zakreslením nejbližších možných míst ošetření. 

Tyto opatření budou uloženy na staveništi ve staveništní buňce stavbyvedoucího. Buňka bude 

označena informačním štítkem o přítomnosti výše uvedených opatření. 

Dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, stanovuje že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to 

podmínky vyžadují. 
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9.2.8.1 První pomoc 

První pomoc definována jako soubor úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo 

postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout 

první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje 

zdraví či život, to platí i při pracovních úrazech na staveništi. Povinností tedy každého 

pracovníka na stavbě, je poskytnout první pomoc komukoli,  kdo ji potřebuje a je zraněný či 

jinak postižený.  

Poskytnutí první pomoci se skládá z: 

- Činnosti potřebné k odvrácení nebo snížení rizika smrti ohrožené osoby. 

- Zavolání záchranné lékařské služby. Dále v ošetření postupujeme, dle návodu zdravotnické 

služby. 

- Informovat pracovníky v okolí postiženého o možném riziku nebezpečí újmy na zdraví. 

- Informovat o úrazu vedoucího pracovníka. 

Kontrola životních funkcích:   

- slovní kontakt 

- pohled 

- pohmat 

- dokončení celkového vyšetření 

- kontrola životních funkcí – počet dechů a tepů 

První kontakt s postiženou osobou je vždy slovní, zeptáme se co a kde ho bolí. Je nutné se 

zeptat zda nemá bolesti za krkem nebo v zádech a vyzváním k pohybu končetinami vyloučit 

možné poranění míchy. S poraněnými partiemi zbytečně nepohybujeme. Hodnotí se slovní 

odpovědi postiženého, se kterým je potřeba celou dobu komunikovat. Jedná se o vyšetřování 

poslechem, kterým se dále zjistí šelesty, ale i případné neúplné ucpání dýchacích cest. 

Pohledem se zjišťuje nejen dýchání, ale hodnotí se i poloha postiženého, hodně může 

napovědět výraz obličeje a jeho barva. Pohmatem se zjistí teplota kůže, možné zlomeniny 

velkých kostí či nepřirozená hybnost orgánů. Je potřeba vyšetřit celé tělo v pořadí hlava, krk, 

hrudník, břicho, končetiny. Podsunutí ruky zachránce pod nepřístupné partie postiženého při 

nemožnosti s ním manipulovat a její následná prohlídka může odhalit krvácení. 

U postižených, kteří nereagují na oslovení, zatřepání za rameno nebo mírným bolestivým 

podnětem, je potřeba provést rychlou celkovou prohlídku, vyplývající z charakteru úrazového 

děje. Pokud tak postižený neleží, je nutné ho přetočit na záda - je-li postižený na břiše, není 

možná správná kontrola dechu a krevního oběhu. Kontrola dechu a oběhu krevního se 

zahajuje případným vyčištěním dutiny ústní. Přítomnost dýchání zjistíme při záklonu hlavy 
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poslechem u úst postiženého, pohledem na jeho hrudník nebo případně položením rukou na 

hrudník. Tep se zjišťuje na velkých tepnách, nejčastěji krčních. Měří se na tepnách, které jsou 

snadno přístupné a které můžeme při pohmatu dobře přitlačit ke kosti. Obvykle se měří 15 

sekund. U dospělého zdravého člověka je normální klidová tepová frekvence 70-80 tepů za 

minutu. 

Nejdůležitější telefonní čísla první pomoci: 

- Tísňová linka    112 

- Záchranná služba    155 

- Hasiči     150 

- Policie     158 

9.2.8.2 Staveništní lékárnička 

Lékárnička pro poskytnutí první pomoci musí být součástí každé stavby a staveniště. Počet 

lékárniček první pomoci a jejich obsah nemáme v České Republice daný žádným obecně 

závazným právním předpisem stanoven. Obsah a množství lékárniček se navrhuje s ohledem 

na druh pracoviště, počet pracovníků a zvláštní rizika z pohledu vybavení lékárničkami. Z 

těchto podmínek připadá na stavbu Multioborového pavilonu lékárnička typu O5 nebo O6. 

Příklad obsahu vybavení lékárničky typu O5: 

- Acylpyrin 10 tabl.  

- Atalargin tablety  

- Benzin lékař. v lahvičce  

- Carbo sorb 20  

- Desinfekce 

- Gáza 7,5 x 7,5  

- Lopatka na jazyk 

- Náplast s polštářkem jedn. bal. 8 x 4 cm, 3 ks 

- Náplast krycí jedn. bal. v platu, alespoň 15 ks  

- Náplast fixační 2,5 cm x 2 m  

- Nůžky  

- Obinadlo sterilní 6 cm x 5 m 

- Obinadlo elastické 10 cm x 5 m  

- Obinadlo škrtící pryžové alespoň 4 cm x 70 cm  

- Obvazová vata bal. 50 g  

- Opthal (roztok na výplach očí) 

- Pohotovostní obvaz na popáleniny  
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- Pinzeta sterilní 

- Rouška PVC 20 x 20 cm  

- Rukavice latexové 

- Sterilní krycí obvaz hot. č. 3  

- Sterilní krycí obvaz hot. č. 4  

- Sterilní krytí na oko  

- Šátek trojcípý  

- Špendlíky zavírací  

- Teploměr 

 

Obsah lékárničky musí být pravidelně kontrolován a doplňován o chybějící vybavení. 

Kontrolu jednou za měsíc pravidelně provádí stavbyvedoucí a o kontrole provede zápis. 

Případné dřívější dovybavení bude provedeno po pracovním úrazu. Umístění lékárničky musí 

být na snadno přístupném, čistém, suchém a bezprašném místě. Na lékárničku nesmí dopadat 

přímé slunečné záření. Lékárnička bude umístěna ve staveništní buňce stavbyvedoucího. 

9.2.8.3 Místa ošetření poraněného 

Jelikož se stavba Multioborového pavilonu nachází přímo v krajské nemocnici Pardubice, 

bude případná lékařská péče opatřena v nemocnici. Zranění bude ohlášeno na ambulanci 

urgentní péče, kde si postiženého přeberou lékaři. 

 

9.2.9 Požární bezpečnost na staveništi 

Požární bezpečnost bude na stavbě a staveništi zajištěna právními předpisy a vyhlášky. 

Hlavním úkolem je prevence vzniku požárů a snižování míry požárního rizika. 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejícími předpisy, se změnami 425/1990 

Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 

413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 350/2012 Sb. 

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

požárního dozoru 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

9.2.9.1 Požární opatření na stavbě 

Všechny staveništní objekty jako jsou stavební buňky a stavební stroje, musí být vybaveny 

hasícím přístrojem. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů bude provedena v 
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závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách a 

provozované činnosti. Přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí 

přístroj s nevhodnou hasební látkou. Každý hasící přístroj bude opatřen návodem k použití. Po 

staveništi bude umožněn pohyb vozidel hasičského záchranného sboru. 

Umístění hasicího přístroje: 

- Musí být umožněno snadné a rychlé použití.  

- Na viditelné a volně přístupné místo. 

- V místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. 

- Na svislé konstrukci rukojeť maximálně ve výšce 1,5 m. 

- Na vodorovné ploše musí být zajištěn proti pádu. 

- V dopravních prostředcích a na strojích, tak aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.  

Ve stavebních buňkách se budou přenosné hasicí přístroje nacházet v rohu za dveřmi a proti 

pádu budou zajištěny páskem. Hasící přístroj se bude nacházet ve skladu materiálu a v místě 

provádění prací. Ve strojních zařízeních se budou nacházet ve vrtné soupravě 2 x 6 kg hasicí 

přístroj. A v rypadlo-nakladači, nákladním automobilu, autodomíchávači, autočerpadlu, 

autojeřábu bude vždy po 2 kg práškovém hasícím přístroji. 

9.2.9.2 Ohlášení požáru 

Každý pracovník  pohybující se na staveništi je řádně proškolen o tom co zachovat při vzniku 

požáru. Při požáru je povinen: 

- Pokusit se požár uhasit, pokud je to možné. 

- Ohlásit a upozornit na  požár ostatní pracovníky voláním ,,HOŘÍ“. 

- Při neuhašení požáru, přivolat hasičský záchranný sbor.  

 Telefonní čísla: 

 Tísňová linka    112 

 Hasiči     150 

- Vyklidit příjezdové komunikaci pro snadný přístup k požáru jednotek hasičského 

záchranného sboru. 

9.2.9.3 Místa jednotek hasičského záchranného sboru 

Nejbližší jednotka hasičského záchranného sboru v okolí staveniště Kyjevská 44, Pardubičky, 

Pardubice je: 
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Obrázek 52 Místo jednotky hasičského záchranného sboru 

Název:     Hasičský záchranný sbor okresu Pardubice 

Adresa:    Teplého 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

Doba dojezdu na staveniště:  cca 7 minut 

Vzdálenost na staveniště:  3,8 - 4,3 km podle varianty trasy 
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Staveniště se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice, který je umístěn jihovýchodně 

od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na onkologický 

pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety rekonstruován.  

Při provádění stavby Multioborového pavilonu je nutné minimalizovat škodlivé vlivy na 

životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází v areálu nemocnice, jedná se 

zejména o hlučnost, prašnost a znečištění komunikací. Odpad vzniklý během výstavby bude 

tříděn a poté likvidován, odvážen na skládku odpadu nebo k recyklaci. Musí být zajištěna 

případná ochrana při úniku nebezpečných látek a chemikálií.  

Nejnáročnější z hlediska ochrany životního prostředí bude provedení spodní a vrchní hrubé 

stavby. Kdy se jedná o výkop stavební jámy, provedení CFA pilot, betonáž monolitické 

základové desky a betonáž monolitického skeletu. Při těchto pracích se bude na staveništi 

pohybovat větší počet mechanizace. 

Šíření hladiny hluku při výstavbě Multioborvého pavilonu bude vypracováno v samostatné 

kapitole. 

10.1 Ochrana půdy 

Dáno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Jelikož je půda 

neobnovitelný přírodní zdroj, musí být dostatečně chráněna proti dekontaminaci. Ochrana 

půdy bude zajištěna optimálním návrhem strojní sestavy a zařízení staveniště. Při odstávce 

strojů na parkovišti strojů se zabrání úniků provozních kapalin řádnou údržbou stroje a 

vložení pod stroj záchytnou nádobu.  

10.2 Ochrana spodní vody 

Dána zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů. Bude 

zabráněno znečištění spodních vod od provozu na staveništi. Plocha určená k mytí vozidel a 

mechanizace a systémového bednění jsou vyspádovány ve sklonu 1:20 a napojeny na 

odstraňovač ropných látek, případně lapač kalů a dále napojeny na veřejnou kanalizaci. 

Plochy jsou tvořeny asfaltovým recyklátem, případně drceným kamenivem uloženým na 

geotexlii, tak aby voda nepronikala do podloží. 

10.3 Ochrana proti hluku 

Staveniště se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice, z tohoto důvodu je nutné 

hladinu hluku minimalizovat. Denní pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:00, práce na 
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staveništi nezasáhnou  do nočního klidu. O svátcích a víkendech nebudou práce na staveništi 

probíhat. K zachování co největšího klidu a pohodlí pacientů v nemocnici.  

Ochranu hluku zajišťuje zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Hlavními činiteli hluku a vibrací na staveništi jsou stavební stroje. Technický 

stav strojů provádějící práce bude pravidelně kontrolován. Stavební stroje nevykonávající 

žádnou činnost  budou mít vždy vypnutý motor. Hladina hluku na staveništi obvykle vychází 

z místa prováděných prací a klesá s narůstající vzdáleností od místa zdroje. 

 Opatření ke snížení hladiny zvuku: 

- výběr strojů s nižší hlučností, s touto podmínkou byl vybírán dodavatel stavby 

- použití zvukově izolačních krytů stroje, tak aby nebyly odkryté motory strojů a mohlo dojít 

k utlumení hladiny zvuku 

- stanovení časového limitu práce stroje, limit stanoven od 8:00 do 16:00 pouze ve všední dny 

- vybudování protihlukových stěn, bude vybudováno staveništní oplocení z plného materiálu, 

které by mělo částečně tlumit hladinu zvuku. 

Šíření hladiny hluku při výstavbě Multioborvého pavilonu bude vypracováno v samostatné 

kapitole. 

10.4 Ochrana proti prašnosti 

Upravuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před nadměrnou 

prašností bude zajištěno kropením vodou  při vysoké prašnosti při provádění zemních prací a 

omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu, dále opatrnou manipulací prašných 

materiálů a okamžitou odvážkou prašných materiálů ze staveniště. Dále na staveništi bude 

probíhat kontrola emisí z výfuků stavebních strojů. Výstavba bude probíhat tak, aby 

nedocházelo k přetěžování strojní mechanizace. 

10.5 Ochrana před znečištěním komunikací 

Před výjezdem na místní komunikaci ulice Bokova, bude umístěna plocha pro mytí 

automobilů a mechanizace. Plocha bude napojená na vodní řad a jednotnou kanalizaci. Před 

napojením na kanalizaci se bude nacházet odstraňovač ropných látek. Případně znečištění 

komunikací bude odstraněno ručně pomocí pomocných pracovníků s lopatami v případě 

většího znečištění komunikací najmutí čistícího vozu.  
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10.6 Odpadové hospodářství 

Během Odpady vznikajícími při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu 

se zákony České Republiky a to: 

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů. 

- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie odpadů: 

 O – Ostatní + komunální odpad 

 N – Nebezpečný odpad 

Odpady, které při výstavbě vznikají, musí být odvezeny a zlikvidovány dle druhu odpadu tak, 

aby nebylo ohroženo lidské zdraví a životní prostředí. Povinností je odpady minimalizovat a 

zbytečně jejich vznik nepodporovat. 

Po celou dobu realizace stavby bude probíhat evidence odvezených odpadů. Na staveništi se 

budou nacházet kontejnery pro směsný odpad, stavební suť, recyklovatelný odpad jako kovy, 

papír, plasty a nebezpečný odpad. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu 

s nařízením vlády č. 383/2001 Sb. Odpad bude v odpovídajících nádobách a obalech 

označených identifikačním listem o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné 

havárie. Povinností všech účastníků výstavby je odpady minimalizovat a nepodporovat jejich 

vznik. Způsob likvidace odpadů bude zhotovitelem stavby doložen před kolaudačním řízením. 

Kód      Název     Kategorie 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09  O 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal       O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly       O 

15 01 02 Plastové obaly          O 

15 01 03 Dřevěné obaly         O 

17 01 01 Beton           O 

17 01 02 Cihly           O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  

   obsahující nebezpečné látky        O 



Ekologie 

NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 

 
190 

17 02 01 Dřevo          O 

17 02 02 Sklo            O 

17 02 03 Plasty           O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet        N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01      O 

17 04 05 Železo a ocel          O 

17 04 07 Směsné kovy          O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10        O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03     O 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05     O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 08 01   O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

 02 a 17 09 03          O 

20 03 01 Směsný komunální odpad         O 

20 03 03 Uliční smetky          O 

20 03 99 Komunální odpad blíže neurčený        O,N 
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11.1 Informace o staveništi 

Staveniště Multioborového pavilonu se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který 

je umístěn jihovýchodně od centra města. Na parcelách č. 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 

53, 56/1, 468. Stavební parcela je rovinatá bez výraznějšího sklonu,  nadmořská výška parcely  

225,0 - 226,0 m.n. m.. Staveniště se nachází v uzavřeném nemocničním areálu, západní 

hranici staveniště tvoří ulice Kyjevská, jižní hranici tvoří ulice Bokova, ze zbylých dvou stran 

je staveniště obklopeno nemocničním areálem. Inženýrské sítě se nacházejí v areálu 

nemocnice a pomocí nově budovaných přípojek bude budovaný pavilon napojen na 

infrastrukturu. K přístupu na staveniště bude sloužit vjezd  z ulice Bokova, který bude nově 

vytvořen. Ulice Bokova sousedí z jedné strany s nemocnicí a z druhé je tvořena zástavbou z 

rodinných domů. Pro manipulaci na staveništi budou částečně využívány stávající nemocniční 

komunikace a částečně bude zřízena staveništní komunikace z asfaltového recyklátu. Pro 

provoz a zásobování staveniště nebude využit hlavní vjezd do nemocnice a nedojde tak k 

omezení provozu hlavního vjezdu do nemocnice. 

11.2 Charakteristika zařízení staveniště 

Zařízení staveniště je tvořeno sociální, provozní a výrobní částí. Sociální zařízení staveniště je 

tvořeno šatnami, toaletami a umývárnou. Všechny části jsou řešeny, tak aby byl splněn 

požadavek na minimální prostor osob při užívání. Provozní zařízení staveniště je tvořeno 

kancelářemi stavbyvedoucího a mistra, vrátnicí, skládkami materiálu, sklady a podobně. 

Výrobní část je tvořena například prostorem pro mísení hmot. V průběhu realizace 

Multioborového pavilonu se budou měnit sociální a provozní části zařízení staveniště a to 

zejména při výstavbě hrubé vrchní stavby, kdy se bude na staveništi pohybovat nejvíce osob. 

Výkresy zařízení staveniště jsou zpracovány pro provádění CFA pilot, hrubé vrchní stavby a 

dokončovacích prací při provádění omítek a kontaktního zateplovacího systému. 

 

11.2.1  Převzetí staveniště 

Převzetí staveniště mezi objednatelem a dodavatelem stavby proběhne zhruba v půlce měsíce 

února, roku 2015 tak aby bylo možné provézt potřebné úpravy staveniště před započetím 

stavby. Domluvený termín musí schválit obě strany a to minimálně 1 pracovní týden dopředu. 

O předání staveniště bude vytvořen předávací list stvrzený podpisem zástupců obou 

zúčastněných stran. 

Předávací protokol staveniště musí obsahovat: 
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- Odběrná místa pro napojení elektrické energie a vody 

- Stavební povolení 

- Určení minimálně 2 polohových bodů a 1 výškový bod 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Geologický průzkum 

- Popis staveniště 

- Identifikační údaje smluvních stran 

11.2.2  Úpravy staveniště 

11.2.2.1 Příprava zařízení staveniště 

Na staveništi se nachází vzrostlé dřeviny, které před započetím prací musí být pokáceny. 

Odstraněna bude zeleň bezprostředně bránící výstavbě, tj. rostoucí v trvalém záboru stavby 

nebo bránící manipulaci techniky v prostoru okolo realizovaných objektů, popř. bránící při 

realizaci komunikací, inženýrských sítí. Kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního 

klidu. Musí být schváleno a povoleno odborem ochrany životního prostředí.  

Na ploše budovaného pavilonu nebude provedeno sejmutí ornice a to z důvodu výskytu 

navážky a nekvalitní zeminy. 

Poté budou provedeny přípojky pro zařízení staveniště, zpevnění ploch hutněným asfaltovým 

recyklátem o tloušťce 150 mm, oplocení areálu staveniště a vybudování zařízení staveniště. 

11.2.2.2 Oplocení staveniště 

Před zahájením stavebních prací bude staveniště oploceno dočasným mobilním oplocením. 

Oplocení z systémových neprůhledných dílců, výšky 2,0 m. Celková délka oplocení je 231,9 

m. Protože oplocení přesahuje svou výškou hranici 1,8 m, bude nutné zajistit ohlášení na 

stavebního úřadu ke stavbě dočasného oplocení. Areál nemocnice je oplocen drátěným 

plotem, ale paralelně s ním v určených místech bude postaveno i neprůhledné oplocení.  

Dále bude oploceno plocha určená k parkování osobních automobilů, plocha se nachází u 

objektu Dílen a kanceláří údržby, plocha je tvořená stávajícím asfaltovým povrchem. 

Oplocení pomocí mobilního průhledného oplocení výšky 2,0 m. Celková délka oplocení 56,9 

m.  

Brány pro vjezd automobilů budou tvořeny dvěma poli 2,16 x 2,0 m s výplní nebo bez, které 

budou osazeny na kolečkách z důvodu pojezdu brány. Celková šířka bran 4,32 m, brána je 

dvoudílná uzamykatelná. 
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Na staveništním oplocení budou zavěšeny výstražné cedule vstup na staveniště zakázán a 

nepovolaným vstup zakázán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2.3 Provádění spodní stavby 

Po úpravách staveniště bude provedena spodní stavba pavilonu. Bude se skládat z výkopu 

stavební jámy, CFA pilot a provedení základové desky. Veškeré vytěžené zeminy budou hned 

nakládány na nákladní automobily a hned odváženy na skládku, objem odvážen zeminy je 

3398,2 m3. Nejsou tedy žádné požadavky na deponie zeminy na staveništi, ze stístěných 

podmínek by ani nebyly možné. Největší nároky na uskladnění materiálu bude při provádění 

CFA pilot a to na skladování armokošů, viz. Výkres zařízení staveniště pro provádění spodní 

stavby. Bunkoviště  bude tvořeno dvěma kancelářemi, dvěma suchými sklady, dvěma 

šatnami, dvěma hygienickými kontejnery a vrátnicí.  

11.2.2.4 Provádění hrubé vrchní stavby 

Nově bude zřízeno dodatečné bunkoviště mimo areál staveniště na asfaltové ploše od místa 

staveniště vzdálené přes obslužnou nemocniční komunikaci. Zde se budou nacházet dvě šatny 

a dva suché sklady, zařízení staveniště z předchozích etap zůstane stejné. Toto bunkoviště 

bude po provedení oploceno drátěným systémovým oplocením. Dojde k zřízení plochy pro 

mytí systémového bednění z hutněného štěrku frakce 16/32, plocha bude nepojena na 

vodovodní přípojku a bude odvodněna kanalizační přípojkou, na přípojku bude osazen lapač 

kalů. Na ploše před hlavním bunkovištěm se bude nacházet plocha pro skládku systémové 

Obrázek 53 Zákaz vstupu na staveniště, nepovolaným vstup zakázán 
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bednění a plocha uložení výztuže. Dále bude zřízena plocha pro věžový jeřáb, plocha bude 

tvořena ze silničních panelů, uložených na vrstvě hutněného štěrku na geotextlii. Plocha z 

panelů vykreslena ve výkresu zařízení staveniště pro provádění skeletu. Jeřáb bude dovezen a 

smontován firmou, která jeřáb zapůjčí. Jedná se o firmu Craneservise Brno s.r.o.. Po 

provedení hrubé vrchní stavby bude dodatečné bunkoviště odstraněno.  

11.2.2.5 Provádění dokončovacích prací, omítek a KZS 

Pro provádění kontaktního zateplovacího systému musí být zřízeno lešení Layher Blitz. 

Provádění bude rozděleno na dvě etapy, nejprve bude provedena východní a jižní strana, poté 

strana západní. Pro vertikální dopravu budou sloužit stavební vrátky Geda mini 60 S, na 

každé straně budovy bude umístěn jeden. Dále budou zřízena dva prostory pro míchání 

lepících a stěrkových hmot, budou se nacházet na stávající asfaltové ploše, ke každé bude 

přivedena voda pro záměs hmot a elektrická energie, každá plocha bude opatřena staveništním 

rozvaděčem. Na mísících plochách se budou nacházet také sila suché omítkové směsi. Ty 

budou pravidelně doplňována silodofukovačem. Skládka minerální vaty se bude nacházet již 

ve vybudovaném objektu. Skládky extrudovaného polystyrenu se budou nacházet na ploše z 

asfaltového recyklátu, viz. Výkres zařízení staveniště pro provádění omítek a kontaktního 

zateplovacího systému. Bunkoviště  bude tvořeno dvěma kancelářemi, dvěma suchými 

sklady, dvěma šatnami, dvěma hygienickými kontejnery a vrátnicí.  

11.2.2.6 Likvidace zařízení staveniště 

Demontáž zařízení staveniště bude probíhat po vyklizení objektu. Poté začnou být prováděny 

úpravy terénu, budování nových zpevněných ploch jako chodníků a parkovacích ploch. 

Budou rušeny staveništní přípojky, odváženy sklady, šatny, hygienické zařízení a oplocení 

stavby. Likvidace zařízení staveniště bude probíhat postupně s postupem terénních úprav 

okolo pavilonu. Zůstane buňka stavbyvedoucího, ta bude odvezena v době předání objektu a 

vydání kolaudačního rozhodnutí.  

11.3 Koncepce zařízení staveniště 

11.3.1 Vstup a vjezd na staveniště 

Z důvodu zamezení staveništní dopravy přes hlavní nemocniční vjezd, bude zřízen nově 

vybudovaný staveništní vjezd. Vjezd na staveniště se nachází na konci ulice Bokova. Z 

důvodu vybudování  staveništního vjezdu bude ubourán stávající nemocniční plot v délce 6,0 

m. Plot bude nahrazen dvou křídlovou branou šířky 4,32 m. Brána bude tvořena dvěma 
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plotovými dílci, které se po ukončení prací na staveništi uzamknou visacím zámkem a 

řetězem. Brána navazuje na nově zbudovanou staveništní komunikaci z asfaltového recyklátu 

v délce 33,7 m a šířky 6,0 m, která tvoří napojení na stávající nemocniční komunikaci. Za 

zbudovanou branou se nachází plocha pro mytí a čištění automobilů. Vyznačené nemocniční 

komunikace budou využívány pouze pro účely stavby, až na výjimku křížení komunikací 

mezi objekty dílen, jídelny a dětské chirurgie. Komunikace bude z důvodu bezpečnosti 

jednosměrná, automobily budou řízeny dopravními značkami upravující místní poměry. 

Druhý vjezd, který odděluje staveniště od nemocničního areálu se nachází mezi objektem 

dílen a kanceláří údržby a nově budovaným objektem. Vjezd bude šířky 4,32 m a bude tvořen 

dvěma neprůhlednými plotovými dílci, které se po ukončení prací na staveništi uzamknou 

visacím zámkem a řetězem. Výjezd se staveniště je možný touto branou nebo při projetí 

staveniště se nachází pouze výjezd se staveniště na jižní straně staveniště. Výjezd na jižní 

straně staveniště je umožněn automobilům, které s rezervou projedou průjezdnou šířkou 3,0 

m. 

11.3.2  Doprava na staveništi 

Horizontální doprava bude řešena po stávajících obslužných komunikacích nemocnice nebo 

po nově zřízených komunikacích z asfaltového recyklátu, viz. výkresy zařízení staveniště. 

Parkování osobních automobilů se bude nacházet na asfaltové ploše u objektu dílen a 

kanceláří údržby. Doprava v areálu a na staveništi bude upravena dopravním značením 

upravující místní poměry. Při pohybu vozidel je nutné respektovat polohu a umístění 

staveništních sítí zejména přívod elektrické energie umístěné v chráničkách. Při přejezdu 

chráničky musí řidič vozidla zpomalit a uzpůsobit jízdu, tak aby nebyla porušena.  

Vertikální doprava při provádění hrubé vrchní stavby a zastřešení bude zajištěna věžovým 

jeřábem Potain GTMR 386B. Při provádění montáže lešení a kontaktního zateplovacího 

systému bude vertikální doprava zajištěna stavebními vrátky Geda 60 mini S. 

11.3.3  Skladování 

Materiál bude skladován dle své povahy, rozměrů, nároků výrobce na skladování a dle 

pokynů uvedených v technologických předpisech. 

11.3.3.1 Skládky 

Na staveništi se budou nacházet skládky armokošů pilot, ta poté bude nahrazena skládkou 

bednění a výztuže pro skelet. Tyto skládky se nachází v dosahu vežového jeřábu, podklad 

skládky tvoří asfaltový recyklát tloušťky 150 mm uložený na geotextilii. Rozměr skládky 
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armokošů 16,5 x 9,55 - 10,05 m, armokoše zde budou uloženy ve dvou vrstvách do výšky 

1,59 m, celkový počet armokošů 27 ks na skládce, v průběhu stavby bude potřeba doplnit na 

celkový počet 42 ks. Skládka bednění bude opatřena plochou k omytí, čisté bednění bude 

skladováno na ploše o výměře 62,15 m2. Skládka armokošů pro monolitický skelet bude o 

rozměrech 6,55 x 9,05 m o celkové výměře 58,40 m2. Dále bude možnost využití skládky na 

asfaltové ploše v nemocničím areálu, skládka se nenachází přímo v prostoru staveniště, ale od 

něj vzdálená zhruba zhruba 20 m. Rozměry plochy této skládky jsou 19,6 x 7,1 m o celkové 

výměře 138,96 m2. 

11.3.3.2 Sklady 

Pro skladování drobné mechanizace, drobného materiálu nebo materiálu, který nesmí být 

vystaven povětrnostním podmínkám budou sloužit suché, větrané, uzamykatelné kontejnery. 

Kontejnery se budou uloženy na asfaltovém recyklátu. Typ kontejneru LK1.  

11.4 Objekty zařízení staveniště 

11.4.1  Objekty provozní 

Vrátnice  

Typ kontejneru BK2. Kontejner vrátnice  bude umístěn u vjezdu na staveniště. Bude sloužit k 

evidenci pracovníků, automobilů a strojů pohybujících se po staveništi. Na staveništi bude 

tento typ kontejneru použit 1x. 

Technická data: 

šířka     2 438 mm 

délka      3 000 mm 

výška      2 800 mm 

elektrická přípojka    380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

okna s plastovou žaluzií 

nábytek do kontejnerů BK2 - na přání 
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Sklad 

Typ kontejneru LK1. Uzamykatelný, suchý kontejner, který bude sloužit pro skladování méně 

objemných materiálů a dále jako sklad ručního nářadí. Na staveništi bude tento typ kontejneru 

použit 2x. V průběhu výstavby hrubé vrchní stavby se budou na staveništi vyskytovat 4 

kontejnery. 

 

Technická data: 

šířka     2 438 mm 

délka      3 000 mm 

výška      2 591 mm 

 
Obrázek 55 Sklad LK1 

 

Obrázek 54 Vrátnice, BK2 
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Obrázek 56 Sklad LK1, půdorys 

 

Oplocení 

Oplocení s plnou výplní 

Obvod staveniště bude oplocen, oplocení bude tvořeno plotovými dílci  CITY. Neprůhledné 

mobilní oplocení, zamezuje pohledu na staveniště a zachycuje nečistoty unikající ze 

staveniště. Panely jsou spojovány bezpečnostními svorkami. Celková délka oplocení s plnou 

výplní je 231,9 m. 

Technická data:  

rám      horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 

výplň rámu     kovový trapézový plech 

rozměr pole     2 160 x 2 070 mm 

hmotnost     38,5 kg 

 
Obrázek 57 Oplocení CITY 
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Drátěné oplocení 

Tímto druhem oplocení bude oploceno parkoviště osobních automobilů a ve fází výstavby 

hrubé vrchní stavby bude tato plocha současně využívána i jako dodatečné bunkoviště. 

Celková délka drátěného oplocení je 56,9 m. 

Technická data:  

 

průměr trubky      30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

rozměr pole      3 472 x 2 000 mm 

povrchová úprava     žárový zinek 

 

 
Obrázek 58 Drátěné oplocení 

Lešení 

Lešení bude montováno z důvodu provedení kontaktního zateplovacího systému. Bude 

použito systémové lešení Layher Blitz, s šířkou pracovní podlahy 73 cm, výškou stavěcího  

rámu 2,0 m.  

 
Obrázek 59 Lešení Layher Blitz 



Technická zpráva zařízení staveniště 

NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 

 
202 

Osvětlení staveniště 

Osvětlení staveniště v noci světlem na fotobuňku, staveniště bude částečně osvětlováno 

veřejným osvětlením nemocnice, které tvoří lampy veřejného osvětlení. Z důvodu možného 

rušení nočního klidu, velkým osvětlením staveniště, je zvoleno osvětlení staveniště pouze na 

pohybové čidlo. 

Venkovní použití 

Provozní napětí    230 V 

Výkon       10 Watt 

Pozorovací úhel     120 ° 

Svítivost      900 - 1000 LM 

 
Obrázek 60 Osvětlení na fotobuňku 

Nádoby na odpad 

Kontejner  

Pro ukládání směsných odpadů a stavební suti budou sloužit dva kontejnery. Půdorysný 

rozměr kontejneru 2,5 x 2,0 m. Kontejnery se budou nacházet za vjezdovou bránou na 

staveniště na severní straně.  

 
Obrázek 61 Kontejner 2,5 x 2,0 m 
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Plastový kontejner MGB 1100 L 

 

Pro ukládání recyklovatelného odpadu jako je kov, plasty, papír a dále pro ukládání 

nebezpečného odpadu. Hmotnost náplně až 360 kg. Kontejnery se budou nacházet za 

vjezdovou bránou na staveniště na severní straně.  

 
Obrázek 62 Plastový kontejner MGB 1100 L 

11.4.2  Objekty sociální 

Šatna pracovníků 

Typ kontejneru BK1. Kontejner, který bude sloužit jako šatna pracovníků. Na staveništi bude 

tento typ kontejneru použit 2x. V průběhu výstavby hrubé vrchní stavby  se budou na 

staveništi vyskytovat 4 kontejnery se šatnovou úpravou. 

Technická data: 

šířka          2 438 mm 

délka          6 058 mm 

výška          2 800 mm 

el. přípojka         380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

okna s plastovou žaluzií 

nábytek do kontejnerů BK1 - na přání 
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Obrázek 63 Šatna pracovníků, BK1 

 

Kancelář stavbyvedoucího  

Typ kontejneru BK1. Bude sloužit jako buňka stavbyvedoucího a technického dozoru 

investora. Na staveništi bude tento typ kontejneru použit 1x. 

Technická data: 

šířka          2 438 mm 

délka          6 058 mm 

výška          2 800 mm 

el. přípojka         380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

okna s plastovou žaluzií 

nábytek do kontejnerů BK1 - na přání 

 
Obrázek 64Kancelář, BK1 
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Koupelna, WC  

Typ kontejneru SK1. Vnitřní uspořádání kontejneru je kombinací toaletního a koupelnového 

sektoru v jednom kontejneru. Kontejner bude napojen na vodovodní  a kanalizační přípojku, 

tudíž nebude potřeba fekální tank. Na staveništi bude tento typ kontejneru použit 2x. 

 

Technická data: 

šířka          2 438 mm 

délka          6 058 mm 

výška          2 800 mm 

el. přípojka         380 V/32 A 

přívod vody         3/4" 

odpad          potrubí DN 100 

Vnitřní vybavení: 

2 x elektrické topidlo 

2 x sprchová kabina 

3 x umývadlo 

2 x pisoár 

2 x toaleta 

1 x boiler 200 litrů 

 

 

 

Obrázek 65 Koupelna +WC,SK1 
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11.5 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Staveniště Multioborového pavilonu bude oploceno dočasným neprůhledným oplocením 

výšky 2,0 m, které by mělo zabránit vniknutí nepovolaných osob. Na všech vjezdech a na 

staveništním oplocení budou umístěny výstražné cedule s nápisem ,, Stavba, nepovolaným 

vstup zakázán“ a ,, Pozor staveniště“. Vstupní brány budou dvouramenné z neprůhledného 

oplocení výšky 2,0 m. Brány budou uzamykatelné. U vjezdu na staveniště se bude nacházet 

vrátnice, kde budou prováděna evidence osob a strojní mechanizace přijíždějící na staveniště. 

Doprava a pěší provoz kolem nemocničního areálu nebude nijak ohrožen. Za žádných 

okolností nebude nutné s manipulací zavěšeného břemene za hranicí staveništního pozemku. 

Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP a seznámeni s bezpečnostním plánem 

staveniště. Na staveniště bude umožněno příjezdu hasičského záchranného sboru. 

Ostrahu staveniště bude zajišťovat najatá bezpečnostní agentura. Veškeré stroje bude možné 

nechat na staveništi přes noc i přes dny pracovního klidu. 

Jelikož staveniště se nachází v nemocničním areálu budou osvětleny jen nezbytně nutné části 

zařízení staveniště, jako jsou staveništní buňky, vjezd na staveniště a skladovací plochy 

materiálu. 

Provoz a práce na staveništi se budou řídit platnou legislativou České Republiky. A to 

zejména zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí a nařízením 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. 

11.6 Ochrana životního prostředí 

V průběhu výstavby Multioborového pavilonu musí být zamezeno nadměrné prašnosti, 

hlučnosti, znečištění komunikací a znečištění zeminy únikem nebezpečných látek. Nadměrná 

prašnost může vznikat zejména při zemních pracích, pokud bude nutné bude zajištěno kropení 

vodou a omezení jízdy vozidel po nezpevněném terénu. Zdrojem nadměrné hlučnosti jsou  

hlavně stavební stroje, technický stav stavebních strojů bude pravidelně kontrolován, stroje  

nevykonávající žádnou činnost budou mít vždy vypnutý motor. Aby nebyli znečišťovány 

městské  komunikace, bude zřízena na výjezdu ze staveniště plocha pro mytí a čištění 

automobilů. Znečištěním zeminy únikem provozních kapalin bude při odstávce strojů na 

staveništi zabráněno řádnou technickou údržbou stroje a vložením pod stroj záchytnou 
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nádobu. Na staveništi bude tříděn odpad a to do určených kontejnerů. Po celou dobu realizace 

stavby bude probíhat evidence odvezených odpadů. Na staveništi se budou nacházet 

kontejnery pro směsný odpad, stavební suť. Kontejnery pro recyklovatelný odpad na kov, 

papír, plasty a nebezpečný odpad.  S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu 

s nařízením vlády č. 383/2001 Sb. Odpad bude v odpovídajících nádobách a obalech 

označených identifikačním listem o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné 

havárie. Způsob likvidace odpadů bude zhotovitelem stavby doložen před kolaudačním 

řízením. Na staveništi musí být udržován pořádek, za pořádek a úklid předaných pracovišť 

odpovídá zhotovitel stavebních prací, které mu bylo předáno.  

11.7 Tísňová telefonní čísla 

Tísňová telefonní čísla budou vyvěšena při vjezdu na staveniště a dále v buňce 

stavbyvedoucího a šatnách pracovníků. 

Tísňová volání    112  

Rychlá záchranná služba   155  

Hasiči      150  

Policie     158  

 

11.8 Shromažďovací místo pracovníků 

V případě nebezpečí nebo ohrožení bezpečnosti pracovníků se bude shromažďovací místo 

nacházet na zpevněné ploše v prostoru bunkoviště u šaten pracovníků a kanceláře 

stavbyvedoucího. 
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Zhodnocení financí nákladů na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště obsahuje 

provádění zpevněných ploch, zřízení bunkoviště, rozvody energií k jednotlivým zařízením 

staveniště. Ceny za pronájem jednotlivých prvků jsou propočítány s ohledem na dobu užívání 

či zapojení. Ceny jsou provedeny propočtem na základě průzkumu cen od různých 

dodavatelů. 

Většina zařízení staveniště je ve vlastnictví dodavatelské firmy. A to staveništní buňky, 

oplocení, osvětlení, kontejnery pro nakládání s odpady. U těchto prvků je dána cena na jejich 

pořízení, která firma musela  minulosti zaplatit. Prvky, které je nutné zřídit přímo na místě 

jsou zpevněné plochy, přípojky energií, osazení prvků pro dekontaminaci odpadních vod, a 

stroje a vybavení staveniště, jako věžový jeřáb, sila omítkových směsí, lešení Layher, 

stavební vrátky GEDA. Tyto ceny jsou dány za měrnou jednotku den. Ceny za odběr 

elektrické energie a vodné a stočné  budou účtovány dle skutečné potřeby. Ovšem tyto 

náklady jsou brány s ohledem na výstavbu a počet pohybujících se pracovníků. 

 

Předpokládané náklady na staveniště jsou cca 2 %, náklady zahrnují cenu na vybudování, 

provoz i odstranění zařízení staveniště.  

 

 

Zhodnocení nákladů na zařízení staveniště: 
 
- Celková cena Multioborového pavilonu 82 932 781 Kč bez DPH 
 
- Celkové náklady na zařízení staveniště 1 699 311,8 Kč bez DPH 
 
 
Skutečné náklady na zařízení staveniště tvoří 2,04 % z celkové ceny stavby, náklady jsou 

zhruba stejné z předpokladem z důvodu, že budou využívány stávající nemocniční 

komunikace a firma provádějící stavbu má ve vlastnictví staveništní buňky tvořící provozní a 

sociální zařízení staveniště, kdyby tomu bylo jinak náklady na zařízení staveniště by byly 

značně vyšší.
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Tabulka 11 Rozpočet zařízení staveniště  

 

 

  

Název prvku zařízení staveniště MJ Počet MJ Doba použití Cena za MJ bez DPH Cena celková Poznámka

Komunikace - asfaltový recyklát tl. 150 mm m2 210,13 x 100 21 013,00
Komunikace - stávající obslužná komunikace nemocnice m2 1285,8 x 0 0,00 ve vlastnictví nemocnice
Komunikace - hutněný štěrk 16/32 mm, tl. 150 mm m2 28,51 x 138,6 3 951,49
Zp. plocha - asfaltový recyklát tl. 150 mm m2 259,86 x 100 25 986,00
Zp. plocha - hutněný štěrk 16/32, tl. 150 mm m2 11,48 x 138,6 1 591,13
Zp. plocha - silniční panely 3x1,5x0,15 m m2 58,5 x 0 0,00 ve vlastnictví firmy
Podkladní geotextilie m2 586,48 x 42,4 24 866,75

Vodovodní přípojka m 60,6 x 950 57 570,00
Přípojka elektrické energie m 121,9 x 700 85 330,00
Kanalizační přípojka m 32,6 x 850 27 710,00

Hlavní staveništní rozvaděč ks 1 x 25206 0,00 ve vlastnictví firmy
Staveništní rozvaděč ks 3 x 3690 0,00 ve vlastnictví firmy
Vodoměrná šachta ks 2 x 6262 12 524,00
Odstraňovač ropných látek ks 1 x 44000 44 000,00
Lapač kalů ks 1 x 12800 12 800,00
Osvětlení ks 3 x 1749 0,00 ve vlastnictví firmy

Plné dílce typu City m 178,83 x 816,6 0,00 ve vlastnictví firmy
Drátěné oplocení typu M200 m 56,9 x 349 0,00 ve vlastnictví firmy

Prvky k přípojkám energií

Přípojky energií

Komunikace a zpevněné plochy

Oplocení staveniště
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Název prvku zařízení staveniště MJ Počet MJ Doba použití Cena za MJ bez DPH Cena celková Poznámka

Typ kontejneru BK1 - šatna pracovníků ks 4 x 103000 0,00 ve vlastnictví firmy
Typ kontejneru BK1 - kanceláře ks 2 x 97500 0,00 ve vlastnictví firmy
Typ kontejneru SK1 - koupelna, WC ks 2 x 211600 0,00 ve vlastnictví firmy
Typ kontejneru BK2 - vrátnice ks 1 x 64500 0,00 ve vlastnictví firmy
Typ kontejneru LK1 - sklad ks 3 x 66000 0,00 ve vlastnictví firmy

Kontejner 2x2,5 m ks 2 x 24300 0,00 ve vlastnictví firmy
Popelnice ks 4 x 8710 0,00 ve vlastnictví firmy

Dovoz + odvoz kpl 1 x 16500 16 500,00
Montáž + demontáž kpl 1 x 48000 48 000,00
Pronájem jeřábu den 1 154 2450 377 300,00

Dovoz + odvoz km 46 x 16 736,00
Pronájem sil 2x den 2 35 550 38 500,00
Doplnění - bez materiálu ks 26 x 4650 120 900,00

Lešení východní strana den/m2 896 33 1,3 38 438,40 cena v rozpočtu
Lešení západní strana den/m2 275 29 1,3 10 367,50 cena v rozpočtu
Lešení jižní strana den/m2 950 19 1,3 23 465,00 cena v rozpočtu
Lešení severní strana den/m2 174 19 1,3 4 297,80 cena v rozpočtu
Stavební vrátky GEDA 60 mini S ks 2 69 105 597 0,00 ve vlastnictví firmy

Pitná voda m3 1250 x 78,15 97 687,50
Elektřina kWh 137500 x 4,53 622 875,00

Energie

Cena celkem 1 699 311,8 Kč

Lešení a stavební vrátky

Sila

Věžový jeřáb

Likvidace odpadů

Staveništní buňky
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SMLOUVA  O  DÍLO 
č.  1/2015 

13.1 Smluvní strany 

13.1.1 Objednatel:   

Jméno:    Pardubický kraj 

sídlo:     Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČ:     70892822 

tel.:    +420 466 026 111 

email:    posta@pardubickykraj.cz 

www:    http://www.pardubickykraj.cz/ 

bank. spojení:   Komerční banka 

číslo účtu :   782 98878721/0100 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat současně jednající:   

    Ing. Karel Heřmínek 

    Mudr. Jan Bláha 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat jednající:  

    Ing. arch. Jan Žlábek 

    Ing. Ivo Kmoníček 

(dále  objednatel) 

13.1.2 Zhotovitel: 

Jméno:    ISOTEP s.r.o. 

sídlo:    Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí 

IČO:    25263498 

DIČ:    CZ25263498 

zapsaný :   v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, 

    vložka  11091 

bank. spojení:    ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Orlicí  

číslo účtu:   878 3219887/0300  

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 

                          Ing. Milan Novák  

    Petr Novák 
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Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:  

    Ing. Milan Novák  

    Petr Novák 

 (dále  zhotovitel) 

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními obchodního zákoníku, 

z.č. 513/1991 Sb. v platném znění.  

13.2 Předmět plnění 

13.2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených 

provést ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v  

rozsahu potřebném k provedení a dokončení díla a všech jeho částí a zaplatit za dílo 

ujednanou cenu dle platebních podmínek.  

 

13.2.2 Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce: Multioborový pavilon nemocnice 

Pardubice. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace 

zhotovené firmou Helika a.s.. 

 jméno:    HELIKA  a. s. 

sídlo:     Beranových 65, 199 21 Praha 9 

IČ:     60194294 

DIČ:     009-60194294 

tel.:    281 097 222, 281 097 111 

fax:    281 097 200, 281 097 300 

e-mail:    helika@helika.cz  

www:    http//www.helika.cz 

 

13.2.3 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou 

obsaženy v  nabídkovém rozpočtu, je zhotovitel povinen tyto práce provést, ale to až na 

základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn 

sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla, vliv na cenu díla a na termín dokončení 

díla nebo zápisem ve stavebním deníku. 

 

13.2.4 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel provedení některých prací 

požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy 
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nebo normami nebo s právními předpisy, zejména s předpisy o bezpečnosti práce ani to 

neznemožní ani neztíží provádění a dokončení díla, zhotovitel takové práce provádět nebude. 

Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

13.2.5 Doba plnění:  

a)   Zahájení díla     2.2.2015           

b)  Dokončení díla         30.11.2016 

 

13.2.6 Termín uvedený v předchozím bodu 2.6. písm. b) platí za předpokladu, že objednatel 

poskytne zhotoviteli řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy, zejména dle čl. 2.4 této 

smlouvy, obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů. Nedojde-li k jiné 

dohodě, prodlužuje se termín pro dokončení díla o dobu prodlení objednatele s plněním těchto 

povinností. Mezi uvedené povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla nebo 

její části. V případě, že objednatel bude v prodlení s  úhradou ceny díla nebo její části, a to o 

více než 15 dnů, prodlužuje se o dobu jeho každého takového prodlení doba sjednaná 

k dokončení díla a to o stejný počet dnů, po jaké prodlení trvalo. Doba prodlení se přitom 

počítá již ode dne splatnosti příslušné platby.  

V takových případech je zhotovitel také oprávněn v plném rozsahu přerušit provádění díla a 

všech prací, jež jsou předmětem plnění podle této smlouvy, až do doby poskytnutí řádné 

součinnosti objednatelem resp. do doby zaplacení všech dlužných částek. 

Termín pro dokončení díla se z důvodu zachování kvality prováděných prací na díle a díla 

samotného posouvá v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke 

své povaze brání provádění prací na díle, a to o počet dní, po které tyto nepříznivé klimatické 

podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis do stavebního deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které 

nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možné provádět – s tímto postupem objednatel 

souhlasí. 

13.3 Cena díla a platební podmínky 

13.3.1 Cena díla v rozsahu této smlouvy: 

Cena bez DPH   82 932 781 Kč 

DPH 21%    17 415 884 Kč 

Celková cena s DPH   100 348 665 Kč 
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Celkovou cenou díla se rozumí cena díla již včetně DPH. 

 

13.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště. 

13.3.3 Objednatel výslovně a závazně prohlašuje, že má předběžně zajištěny finanční 

prostředky na zaplacení celkové ceny díla. V případě, že by čerpání finančních prostředků (v 

případě použití úvěru či dotace) bylo odloženo nebo by tyto prostředky nebylo možno čerpat 

v požadovaném rozsahu, sjednávají smluvní strany, že v takovém případě uzavřou dodatek k 

této smlouvě zejména se změnou termínu pro dokončení díla nebo dohodu o zrušení smlouvy 

s tím, že dohodnou i nahrazení již zhotovitelem vynaložených nákladů v souvislosti 

s uzavřenou smlouvou.  

 

13.3.4 Práce na díle představující změny, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění (tzv. 

vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu  díla podle této smlouvy), 

které nejsou specifikovány v nabídkovém rozpočtu, budou předmětem dodatku ke smlouvě o 

dílo. Tyto práce budou zhotovitelem odsouhlaseny, bez uzavřeného dodatku je není zhotovitel 

povinen provést. 

 

13.3.5 Náklady na odstranění vnitřních vad a  poruch vzniklých při realizaci díla nejsou 

zahrnuty v ceně díla. 

 

13.3.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla následujícím způsobem: 

12.3.6.1 Zhotovitel požaduje na cenu díla zálohu ve výši 15 % z ceny díla s DPH. 

12.3.6.2 Za provedené práce na díle budou vystavovány dílčí faktury, vždy do třetího 

dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly práce provedeny, 

a to na základě  soupisu prací odsouhlaseného objednatelem a nebo TDI, a to až do celkové 

výše 90% ceny díla. Pokud se objednatel nebo TDI do 3 dnů písemně nevyjádří k soupisu 

provedených prací, bude takový soupis považován za odsouhlasený. O předání soupisu 

provedených prací objednateli nebo TDI bude proveden zápis do stavebního deníku. Splatnost 

každé dílčí faktury je 14 dní ode dne vystavení faktury. 

 

12.3.6.3 Zbývajících 10% celkové ceny díla bude uhrazeno po dokončení díla a jeho 

předání objednateli a to na základě vystavené konečné faktury. Splatnost konečné faktury je 

15 dní ode dne jejího vystavení. V případě, že objednatel převezme dílo s  vadami a 

nedodělky, je objednatel povinen zaplatit tuto část celkové ceny díla teprve po odstranění 
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takto v zápisu o předání díla vytknutých vad a nedodělků. Objednatel prohlašuje, že předmět 

plnění vyplývající ze smlouvy je používán k ekonomické činnosti a proto ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na část uvedené dodávky (opravy) aplikován 

režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.  Zhotovitel je povinen vystavit 

daňový doklad s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH. 

13.4 Součinnost objednatele 

13.4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou 

a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy, obchodního 

zákoníku a platných právních předpisů. 

 

13.4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému 

provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu 

provádění díla. Součástí předání staveniště je také napojení na vodovodní síť a rozvodnou 

elektrickou síť (380V).  

 

13.4.3 Předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a 

vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně případného určení pracovní doby. 

13.5 Povinnosti zhotovitele 

13.5.1 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku 

způsobené jeho zaviněním, nebo porušením právní povinnosti při realizaci díla. 

 

13.5.2 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 

dnů po podpisu zápisu o předání díla. 

 

13.5.3 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací, 

a to zápisem do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost 

objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt. 

 

13.5.4 Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předložit příslušné doklady na použité 

materiály a zařízení.  

 

13.5.5 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo projektové dokumentaci, 

platným normám a technologickým předpisům platným pro prováděné práce. 
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13.5.6 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební 

deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu 

provádění díla takto: 

 a/ Ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných 

méněprací, které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo. Ve stavebním deníku budou také 

zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo. 

 b/ Zhotovitel je povinen stavební deník předložit objednateli nebo jím písemně 

ustanovenému oprávněnému zástupci vždy po uplynutí kalendářního týdne a to každé pondělí.  

 c/ Předložení stavebního deníku je objednatel povinen stvrdit svým podpisem; 

v případě že objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je 

povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat a podrobně a náležitě uvést, v čem 

spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost 

zápisů ve stavebním deníku. 

 d/ Jestliže objednatel své výhrady řádně nezapíše do stavebního deníku, bude se mít za 

to, že zápisy ve stavebním deníku jsou správné a odpovídající skutečnosti a bude se z nich 

vycházet. 

 e/ Objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu 

stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení a to 

doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.  

 f/ Objednatel je povinen stavební deník průběžně sledovat s ohledem na bod 5.3 výše. 

 

13.5.7 Zhotovitel je povinen udržovat po dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené činností zhotovitele na pojistnou částku 50 mil. Kč. 

 

13.5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit jménem objednatele zábor veřejných prostranství 

a provedení dočasných dopravních omezení a dalších úkonů nutných k provádění díla při 

střetu prováděných prací s provozem na komunikacích,  bude-li to při provádění díla nutné. 

Náklady na výše uvedené uhradí objednatel. 

13.6 Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

13.6.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla na dobu 60 měsíců ode dne předání díla 

uskutečněného dle čl. 7 bod 7.3. Protože zhotovitel převzal záruku za jakost, tak se neuplatní 
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zákonná odpovědnost za vady. V případě subdodávek charakteru zařizovacích předmětů 

(předměty s tzv. vlastními záručními listy) je délka záruční doby poskytovaná zhotovitelem 

shodná s délkou záruční doby poskytované výrobcem takového předmětu, záruční doba 

v takovém případě začíná běžet dnem vyznačeným v záručním listě vztahujícím se 

k takovému předmětu a činí max. 24 měsíců. 

 

13.6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla již při předání 

díla, ostatní vady pak nejpozději do 5 dnů poté, kdy je zjistí. V písemném oznámení vad 

uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Účastníci výslovně 

ujednávají, že v případě, kdy objednatel neoznámí vady díla zhotoviteli ve sjednaných lhůtách 

nebo řádně, jeho nároky z titulu odpovědnosti zhotovitele za tyto vady zanikají. 

 

13.6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů 

poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče 

jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně 

trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných 

pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil a přes toto 

upozornění objednatel na svých pokynech písemně trval, nebo tuto nevhodnost zhotovitel 

nemohl zjistit. Podmínkou trvání (zachování) záruky za jakost je užívání díla k účelům 

uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby předmětu díla. Záruka se 

nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. 

 

13.6.4 Po obdržení reklamace vady bude zhotovitel postupovat takto. 

 a/ provedení prohlídky reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího oznámení, 

 b/ vyjádření k reklamaci do 30 pracovních dnů od oznámení, 

 c/ pokud bude reklamace vady shledána oprávněnou a pokud se strany nedohodnou 

jinak, pak zhotovitel odstraní takovou vadu do 30 pracovních dnů od uznání reklamované 

vady za oprávněnou, ovšem pokud takovému odstranění nebudou bránit nevhodné klimatické 

podmínky či jiné skutečnosti. V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických 

podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude lhůta pro provedení opravy 

stanovena oboustranně potvrzeným samostatným zápisem. Odstranění vady je povinen 

objednatel nebo TDI zhotoviteli písemně potvrdit. O dobu, po kterou trvalo odstraňování 
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řádně a oprávněně reklamované vady díla, se prodlužuje záruční doba, avšak jen ohledně té 

části (položky) díla, kde se vada vyskytla. 

 

13.6.5 V případě výskytu vady v záruční době má objednatel právo na její odstranění nebo 

právo na přiměřenou slevu z ceny díla odpovídající rozsahu a charakteru vady. V případě, že 

odstranění vzniklé vady by bylo spojeno s neúměrně vysokými náklady a zároveň taková vada 

sice brání řádnému užívání ale nikoli vážným způsobem, má objednatel právo pouze na slevu 

z ceny díla odpovídající rozsahu a charakteru vady. 

 

13.6.6 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním řádně a včas uplatněných záručních 

vad zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i jen započatý den 

prodlení. 

13.7 Předání a převzetí 

13.7.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně nejméně 10 dnů předem termín 

předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V pochybnostech se bude mít za to, že 

oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném 

odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele. 

 

13.7.2 Objednatel je povinen převzít dílo ve stanoveném termínu, pokud trpí jen takovými 

vadami či nedodělky, které nebrání užívání díla.  

 

13.7.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho předáním objednateli, což se stane 

podpisem zápisu o předání díla. O předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány 

případné vady a nedodělky a uveden termín pro jejich odstranění. Pořízení zápisu o předání 

díla nebrání neúčast objednatele, kterému byl termín předání díla řádně oznámen; pořízením 

zápisu o předání díla a podpisem i jen zhotovitele v tomto případě je dílo předáno. 

 

13.7.4 Objednatel je oprávněn dílo užívat, ale až ode dne předání díla; pokud se však takové 

užívání děje v době před vydáním opatření stavebního úřadu (např. i kolaudačního souhlasu) 

dle z.č. 183/2006 Sb. (v případě, že takové opatření musí nabýt právní moci, pak v době přede 

dnem nabytí právní moci takového opatření), kterým bude povoleno užívání díla (předmětu 

díla), děje se tak na vlastní nebezpečí objednatele a případných dalších uživatelů díla. 
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13.8 Zajištění závazků 

13.8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za 

každý den prodlení se splněním povinnosti předat dílo objednateli. Závazek splnit povinnost, 

jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty. 

 

13.8.2 Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou jakékoli zhotovitelem fakturované 

částky, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05 % z takto 

dlužné částky za každý den prodlení. 

 

13.8.3 Závazek platit smluvní pokutu se uplatní jen v tom případě, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti 

bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zhotovitel porušení povinnosti 

nezavinil. 

13.9 Odstoupení od smlouvy 

13.9.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je 

v prodlení více než 3 týdny s  placením jakékoli zhotovitelem fakturované částky. 

 

13.9.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud prodlení zhotovitele s  

předáním díla přesáhne 60 dnů. 

 

13.9.3 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede podle 

příslušných ustanovení obchodního zákoníku. 

 

13.9.4 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo  porušení povinnosti zhotovitel 

nezavinil. 

 

13.9.5 Odstoupit od smlouvy lze dále dle § 344 Obchodního zákoníku. 

13.10 Závěrečná ujednání 

13.10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou 

stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato 
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smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě 

vyhotovení. 

 

13.10.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za prodlení s plněním závazků dle této 

smlouvy, pokud bylo   způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.  

             Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na 

vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, 

že povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v 

době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 

 

V Pardubicích dne 1.10.2014     V Pardubicích dne 1.10.2014 

Za zhotovitele          Za objednatele  

 

 …………………………………    …………………………………

      

Ing. Milan Novák              Ing. Karel Heřmínek  
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14.1 Úvod 

Tato hluková studie je zpracována ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí) pro projekt Multioborového pavilonu nemocnice Pardubice. 

Hluková studie řeší hlukovou zátěž během výstavby pavilonu v návaznosti na provoz 

nemocnice a zhodnocení hlukové zátěže způsobeného výstavbou.  

Navrhovaná stavba se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice na ulici Kyjevská.  

 
Obrázek 66 Umístění zájmové lokality 

14.2 Identifika ční údaje 

14.2.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Pardubická krajská nemocnice a.s.- Multioborový pavilon 

Místo stavby:    Pardubická krajská nemocnice a.s.  

    Kyjevská 44 

     532 03 Pardubice 
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Kraj:     Pardubický 

Katastrální území:  Pardubice - Pardubičky 

Parcelní čísla pozemků: 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1,  468 

Druh stavby:   novostavba 

Účel stavby:    zdravotnická stavba 

14.2.2 Údaje o žadateli 

Investor:   Pardubický kraj 

    Komenského náměstí 125,  

    532 11 Pardubice 

    IČ: 70892822 

    tel.: +420 466 026 111 

    email: posta@pardubickykraj.cz 

    www: http://www.pardubickykraj.cz/ 

14.2.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant:  HELIKA, a. s., IČ 60194294 

    Beranových 65 

    199 21 Praha-Letňany 

    IČ: 60194294, DIČ: 009-60194294 

    tel.: 281 097 222, 281 097 111 

    e-mail:  helika@helika.cz  

    www: http//www.helika.cz 

14.3 Legislativa 

- Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších zákonů, 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

- Doporučená metodika vypracování hlukových studií v dokumentacích a jejich posuzování 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, časopis MŽP ČR, 

Planeta číslo 2/2005, 
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- Hodnocení výpočtových akustických studií. Dopis hlavního hygienika ČR č.j. 40874/2008-

Ovz - 32.1.6.-7.11.08 ze dne 7.11. 2008. 

14.4 Podklady 

Jako podklady k vypracování hlukové studie byly použity následující materiály: 

- základní mapa České Republiky 1:10 000 

- ortomapa dotčeného území, internetové stránky www.mapy.cz, 

- situace záměru, 

-stavební výkresy záměru, 

- vybraná data a informace předané projektantem, 

- prohlídka místa výstavby 

- Richard Nový: Hluk a chvění, Vydavatelství ČVÚT, 2000, 

- Jiří Čechura: Stavební fyzika 10, Akustika stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVÚT, 

1997, 

14.5 Popis situace 

14.5.1 Popis objektu 

Staveniště se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který je umístěn jihovýchodně 

od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na onkologický 

pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety rekonstruován. Stavební parcela je 

rovinatá bez výraznějšího sklonu, nadmořská výška parcely  225,0 -226,0 m.n. m.. Z 

východní strany je staveniště ohraničeno ulicí Kyjevská, z jižní strany ulicí Bokova. K 

přístupu na staveniště bude sloužit vjezd  z ulice Bokova, který bude nově vytvořen. 

Nově budovaný objekt má tvar obdélníku  s rozměry 52,45 x 20,0 m. Objekt je tvořen jedním 

podzemním podlaží a čtyřmi nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází sklady, 

archiv, místnost pro zemřelé a odpadové hospodářství. Dále jsou zde oddělené šatny 

zaměstnanců, technické místnosti, strojovny VZT, technologie ÚT, ohřev TUV, rozvodna 

NN, trafostanice, slaboproudu, vakouvá a kompresorová stanice. V prvním nadzemním patře 

se nachází hlavní vstup do budovy, který je řešen vyrovnávacím schodištěm a vyrovnávací 

výtahovou vertikálou. V přízemí jsou soustředěny provozy oddělení ústní, čelistní a 

obličejové chirurgie obsahující ambulance, zákrokový sálek a operační sál s místností pro 

dospávání. Ve zbývajících nadzemních patrech jsou umístěny univerzální lůžkové oddělení s 
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27 lůžky a potřebným zázemím. Pokoje pro pacienty jsou dvou až čtyřlůžkové. Každý pokoj 

má vlastní hygienickou buňku s umývadlem, záchodem a sprchovým koutem. Součástí 

oddělení je pracovna sester, vyšetřovna, zázemí pro pacient, jako jsou jídelna a kuchyňka. Ve 

druhém a třetím nadzemním podlaží je objekt propojen s objektem č. 30 oddělením radiační 

onkologie.  

Založení objektu na hlubinných pilotách průměru 1000 mm s délkou do 10,0 m. Pata piloty 

bude vetknuta do únosných slínovců R5. Armokoš piloty nebude propojen se základovou 

deskou. Základová deska bude monolitická tloušťky 400 mm. Podkladní beton pod 

základovou desku navržen tloušťky 150 mm z prostého betonu C 20/25, XC2, vyztužený 

armovací sítí. Na podkladní beton bude uložen hydroizolační systém proti účinkům tlakové 

vody. Do podkladních betonů bude zabudován zemnící systém objektu. Nosnou konstrukci 

objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, který je tvořen  sloupy o rozměrech 300 x 

600 mm nebo 300 x 800mm, záleží v jakém podlaží se nacházejí. Obvodové sloupy jsou 

orientované podélně s rozměrem 1200 x 250 mm. Nosný systém sloupů vytváří podélný 

čtyřtrakt s příčnými rozpětími 4,475 x 5,4 x 5,4 x 4,475 m. Podélný směr má rozpětí 7,2m. 

Dále svislé nosné konstrukce v 1.PP  tvoří obvodové železobetonové stěny tloušťky 250 mm. 

Železobetonové stěny navrženy, jako stěny šachet výtahů, případně VZT šachet. Vodorovné 

konstrukce tvoří stropní železobetonové monolitické desky, ty jsou lokálně podporované 

sloupy. Tloušťka všech stropních desek je 250 mm, v místě zvětšeného rozpětí je deska 

doplněna plochými deskovými průvlaky šířky 1200 mm a celkové výšky 400 mm. Po obvodě 

je deska lemována ztužujícím nadpražím výšky 500 mm. Obvodové vyzdívky skeletu zdivem 

z cihelných keramických bloků tl. 240 mm. Obvodový plášť budovy bude tvořen systémovým 

kontaktním zateplovacím systémem.  Zastřešení pavilonu plochou střechu. Navržena jako 

jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť bude nepochozí. Jako hydroizolačního souvrství bude 

použita dvouvrstvá živičná hydroizolace 2x SBS modifikovaný pás. 

Zastavěná plocha       1050,0 m2 

Obestavěný prostor nadzemních pater objektu  14767,0 m3 

Obestavěný prostor suterénu     3576,8 m3 

Obestavěný prostor základů (mimo piloty)   578,6 m3 

Obestavěný prostor - celkem     19378,7 m3 
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14.5.2 Popis výstavby 

Nejprve bude provedeno příprava území jako je kácení dřevin zabraňující výstavbě, poté bude 

proveden výkop stavební jámy, pomocí kolového rypadla a odvoz zeminy nákladními 

automobily. Dále provedení založení objektu na CFA pilotách, po provedení pilot následuje 

monolitická deska. Následuje provedení monolitického skeletu s monolitickými schodišti. 

Dále bude provedeno zastřešení objektu, osazení výplní otvorů, vnitřní instalace, kontaktní 

zateplovací systém a vnitřní dokončovací práce.  

14.5.3 Rozdělení na etapy dle hlučnosti prací 

Hlavní hluková zátěž v průběhu výstavby bude způsobena především zemními pracemi, 

prováděním CFA pilot a prováděním monolitického skeletu. Jsou etapy, kdy bude nasazeno 

největší množství mechanizace a bude na staveništi největší provoz ohledně dováženého a 

odváženého materiálu. Pro tyto tři fáze jsou nasazení strojů, jejich časové snímky a dále  

zpracovány a posouzeny v programu HLUK+.  

14.6 Zdroje hluku  

V tabulkách níže jsou uvedeny hodnoty LpA (dB) vztaženy k měřené vzdálenosti r = 5 m. 

14.6.1 I. Etapa - Stroje pro zemní práce 
Tabulka 12I.Etapa - Stroje pro zemní práce 

 

14.6.2 II. Etapa - Stroje pro CFA piloty 
Tabulka 13II. Etapa - Stroje pro CFA piloty 

 

Kolové rypadlo Caterpillar M315D 1 74 288 / 4,8
Nákladní automobil Tatra T815 2 60 36 / 0,6

Typ stroje Počet strojů Lpa,5 (dB) Průměrná doba použití za směnu (min/h)

Typ stroje Počet strojů Lpa,5          Průměrná doba použití za směnu (min/h)
Vrtná souprava Casagrande B180 HD 1 85 430 / 7,16
Rypadlo nakladač CATERPILLAR 442 E2 1 70 36 / 0,6
Čerpadlo betonové směsi S 34 X 1 78 120 / 2

Autodomíchávač Stetter C3 1 70 120 / 2
Nákladní automobil Tatra T815 1 60 40 / 0,67
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14.6.3 III. - Stroje pro betonáž železobetonového skeletu 
Tabulka 14III. - Stroje pro betonáž železobetonového skeletu 

 

14.7 Metodika výpočtu 

14.7.1 Výpočtový program 

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+ 2010 verze 

RIV/68407700:21220/10:00172846, který umožňuje výpočet hladiny hluku ve venkovním 

prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v daném území. Použitá 

verze programu HLUK+ má v sobě zabudovanou a z předešlých verzí výpočtového programu 

převzatou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 a 2011 (RNDr. M. 

Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). Novela respektuje zásady a postupy 

algoritmického postupu pro výpočet hladiny hluku ze silniční dopravy, které byly dosaženy v 

prvním vydání Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto 

zásady a postupy pak navazuje a rozšiřuje je. 

Upřesnění postupů se v Novele metodiky z roku 2004 a platné 2011 se týká emisní i imisní 

části výpočtů hladin hluků ze silniční dopravy. 

V oblasti emisí se upřesnění vztahuje na: 

- obměnu vozidlového parku, 

- příčné rozdělení intenzit a složení dopravy, 

- rychlosti dopravního proudu, 

- distribuci dopravy pro denní a noční dobu, 

- aktualizaci kategorií krytu povrchu vozovky. 

V oblasti imisí části výpočtových postupů se upřesnění týká: 

- útlumu hluku nad odrazivým terénem, 

- vloženého útlumu hluku protihlukovou clonou, 

- meteorologických podmínek, vliv odrazivých struktur,  

- křižovatek. 

 

 

Typ stroje Počet strojů Lpa,5          Průměrná doba použití za směnu (min/h)
Věžový jeřáb Potain GTMR 386B 1 74 240 / 4
Čerpadlo betonové směsi S 34 X 1 78 120 / 2
Autodomíchávač Stetter C3 1 70 120 / 2



Hluková studie 
 

NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 

 
232 

 

Program dále umožňuje: 

- výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích (v oktávovém nebo třetinooktávovém spektru) 

podle ČSN ISO 9613, 

- možnost zadání naměřené hodnoty hluku stacionárního zdroje ve vnitřním prostoru a 

automatickém přepočtu (pomocí zadané neprůzvučnosti) na hodnotu ve venkovním prostředí, 

- možnost zadání rozsáhlých plošných zdrojů, výpočet součinitele útlumu atmosférou ze 

zadaných parametrů (teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak), 

- automatický import vrstevnic a budov ze shp. a dxf. souborů, modelování i velmi členitého 

terénu pomocí vrstevnic. 

14.7.2 Hygienické limity 

Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném 

venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého 

provozu a vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny 

akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a 

noční době. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku ve venkovním prostoru dle NV č. 148/2006 

Sb.  

Tabulka 15Korekcí pro stanovení hygienických limitů hluku 

 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s 

výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů 

hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s 

výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména 

rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 
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2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 

komunikací, a drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (dálnice, silnice I. a II. 

třídy), kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 

ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném 

pásmu dráhy. 

4) Použije v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, 

kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních 

komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 

venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po 

položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek 

při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 

nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v 

chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

14.7.2.1 Hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti 

Pro hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru se v době od 7 do 21 hodin k základní 

hladině hluku přičte přípustná korekce +15 dB. V době od 6 do 7 hodin se k základní hladině 

hluku přičte přípustná korekce +10 dB, v době od 21 do 22 hodin také +10 dB a pro noční 

dobu od 22 do 6 hodin +5 dB. 

Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají pro posouzení vlivu připravovaného záměru 

následující hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve venkovním 

chráněném prostoru staveb: 

Období výstavby záměru 

Hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti pro maximální 14-ti hodinové působení 

stavebního hluku 

LAeq,s = 65 dB ve dne v době 7:00 - 21:00 hodin 

LAeq,s = 60 dB ve dne v době 6:00 – 7:00 a 21:00 – 22:00 hodin 

LAeq,s = 45 dB ve dne v době 22:00 – 6:00 hodin 

14.7.2.2 Chráněný venkovní prostor 

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších zákonů, se: 
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- chráněným venkovním prostorem staveb rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, 

rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, 

- chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 

rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních 

pracovišť. 

14.7.3 Výpočtové body 

Referenční výpočtové body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny u 

nejbližší chráněné zástavby resp. na hranici chráněného venkovního prostoru objektů areálu 

nemocnice v bezprostřední blízkosti výstavby. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve 

výpočtových bodech byly počítány vhledem k charakteru zástavby ve výšce 2,0 m nad 

terénem ve výšce okna. Terén mezi budovaným objektem a chráněnou zástavbou byl zvolen 

jako odrazivý a to s ohledem na zpevněné plochy a hustou zástavbu v okolí budovaného 

pavilonu. Umístění výpočtových bodů je uvedeno v tabulce. 

Tabulka 16Umístění referenčních bodů 

 

Lokalizace jednotlivých referenčních bodu viz. obrázek. 

Číslo referenčního bodu Umístění referenčního bodu
1 Chráněný venkovní prostor objektu Neurologie, S fasáda
2 Chráněný venkovní prostor objektu Neurologie, S fasáda odsunutá
3 Chráněný venkovní prostor objektu Dílen a kanceláří, V fasáda

4 Chráněný venkovní prostor objektu Ozařovny, Z fasáda
5 Chráněný venkovní prostor objektu Dětské chirurgie, V fasáda
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Obrázek 67 Umístění referenčních bodů 

 

14.7.4 Postup výpočtu 

Provedení výpočtu hladiny akustického tlaku A ve zvolených výpočtových bodech (teoretický 

výpočetní bod V ve vzdálenosti x metrů). Výpočet byl proveden dle následujícího vztahu: 

LpA 2 = LpA 1 + 20 log r1 / r2     

, kde LpA 1 je udaná hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r1 od stroje [dB], 

 LpA 2 je hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r2 (x m) od stroje [dB], 

Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v intervalu stavební činnosti od 

jednotlivých zdrojů hluku a v jednotlivých etapách výstavby. Výpočet podle následujícího 

vzorce: 
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L pAeqs= 10 log ( ts / ta  )*10 0,1 LpAs      

, kde LpAeq s je ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě od stroje nebo 

 zařízení S [dB], 

 ts je doba používání stroje nebo zařízení S během pracovní doby [min], 

 ta je doba trvání hluku ze stavební činnosti (tj. doba 700 – 2100 hodin /840 min/) [min],  

 LpA s je hladina akustického tlaku ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S [dB]. 

Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě  od všech zdrojů 

hluku v době trvání stavební činnosti (tj. v době od 700
 do 2100 hodin) byla vypočtena podle 

vzorce: 

L pAeqa= 10 log ∑ 100,1 LpAeqi      

, kde LpAeqa je ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB] od provozu jednotlivého stroje 

 nebo zařízení (z počtu n) v časovém intervalu pracovní činnosti ta [min]. 

14.8 Predikce hlukové zátěže 

Maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku se stanoví součtem základní hladiny 

akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru, v našem 

případě to je chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně 

lázní s  přípustnou korekcí +15 dB. Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku může být 

maximálně LAeq,s = 65 dB. 
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14.8.1 I. Etapa zemních prací 
Tabulka 17 I.Etapa zemních prací 

  

 

Maximální hodnota akustického tlaku zvuku se nachází v bodě 3 při hodnotě 63,2 dB. 

LAeq =   63,2 dB     ≤ LAeq,s = 65 dB 

VYHOVUJE 
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14.8.2 II. Etapa provádění CFA pilot 
Tabulka 18 II. Etapa provádění CFA pilot 

 

Maximální hodnota akustického tlaku zvuku se nachází v bodě 3 při hodnotě 63,2 dB. 

LAeq =   63,2 dB     ≤ LAeq,s = 65 dB 

VYHOVUJE 
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14.8.3 III. Etapa betonáže železobetonového skeletu 
Tabulka 19 III. Etapa betonáže železobetonového skeletu 

 

 

Maximální hodnota akustického tlaku zvuku se nachází v bodě 3 při hodnotě 61,3 dB. 

LAeq =   61,3 dB     ≤ LAeq,s = 65 dB 

VYHOVUJE 

 

Hygienické limity dané legislativou České Republiky nebyly překročeny ani v jednom bodě 

při uvažovaných fází výstavby Multioborového pavilonu nemocnice v Pardubicích. 
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14.9 Vykreslení izofon šíření hluku 

14.9.1 Fáze zemních prací 

 
Obrázek 68 Vykreslení izofonů pro zemní práce 

14.9.2 Fáze provádění CFA pilot 

 
Obrázek 69 Vykreslení izofonů pro zemní práce 
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14.9.3 Fáze betonáže železobetonového skeletu 

 
Obrázek 69 Vykreslení izofonů pro betonáž železobetonového skeletu 
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V diplomové práci jsem řešil stavebně technologický projekt Multioborového pavilonu, 

nemocnice v Pardubicích. K vypracování technologických předpisů byly vybrány činnosti 

týkající se provádění CFA pilot a kontaktního zateplovacího systému s montáží lešení, pro 

něž byl zpracován kontrolně zkušební plán. Dále byla zpracována průvodní a souhrnná 

technická zpráva, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ekologie při provádění stavby, návrh 

strojní sestavy. Dále jsem zpracoval projekt zařízení staveniště, výkresy zařízení staveniště 

pro provádění CFA pilot, monolitického skeletu a kontaktního zateplovacího systému s 

omítkami. Zpracoval jsem časový harmonogram hlavního stavebního objektu, výstavba vyšla 

na 18 měsíců a také objektový harmonogram celé stavby, výstavba celé stavby bude probíhat 

21 měsíců v době od února 2015 do listopadu 2016. Dále jsem vyhotovil pro hlavní stavební 

objekt souhrnný rozpočet, cena pavilonu vyšla na 82 932 781 Kč bez DPH, a propočet celé 

stavby dle THU v ceně 141 093 892 Kč bez DPH. Také jsem vyhotovil hlukovou studii pro 3 

etapy výstavby, ověřil dopravní dostupnosti hlavních zdrojů a zpracoval návrh smlouvy o 

dílo. Vypracování stavebně technologického projektu Multioborového pavilonu nemocnice 

Pardubice, mě v rámci stavebního oboru posunulo o krok vpřed.  
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