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ANOTACE 

ŠKROBÁNEK R., Zajištění BOZP u stavebních prací na vybrané stavbě 

Ostrava: VŠB – TU OSTRAVA FBI, 2013. 59 str. 

Předmětem diplomové práce je zajištění BOZP u stavebních prací na vybrané 

stavbě. Zabývá se rovněž činností koordinátora BOZP ve všech fázích přístavby a 

stavebních úprav kulturního domu v obci Sádek a vytipování závažných rizik 

v souvislosti s prováděním samotné stavby.  

Pro danou stavbu je podrobně rozpracován plán BOZP včetně řešení bezpečných 

postupů u jednotlivých stavebních činností. Jsou popsány také jednotlivé kontrolní dny 

v průběhu samotné výstavby se všemi nedostatky, které byly po dobu stavebních prací 

zjištěny. V poslední části jsou identifikována a vyhodnocena rizika. Byly navrženy 

opatření, pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracoviště.  

Klíčová slova: 

Koordinátor BOZP, plán BOZP, kontrolní dny, bezpečnost, ochrana zdraví, pracovní 

rizika. 

ANNOTATION 

ŠKROBÁNEK R., Building Work Evaluation and the Project of OHS plant 

of the Culture House in Velké Heraltice  

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

2012. 59 pages. 

  

The subject of this thesis is to ensure occupational health and safety for 

construction work on a selected site. It also deals with activities of the occupational 

health and safety coordinator in all phases of extensions and construction modifications 



 

 

of the House of Culture in the village Sádek and identification of serious risks 

associated with the implementation of the construction itself. 

A detailed OHS plan, including solutions of safe practices for 

individual construction activities, has been elaborated for the construction. There are 

also described individual inspection days during the actual construction with all 

the shortcomings that were identified during the construction work. In the last part, the 

risks are identified and assessed. Measures have been designed in order to ensure a 

safe and healthy workplace. 

Keywords: 

OHS Coordinator, OHS plan, inspections days, safety, health protection, occupational 

risks.  
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ÚVOD 

 Předmětem diplomové práce je zajištění BOZP u stavebních prací na vybrané 

stavbě.  

Stavebnictví je i v současné době jedno z nejrizikovějších odvětví, které je spojeno 

s častým střídáním zaměstnancům a OSVČ na pracovištích, zaměstnáváním pracovníků, 

kteří nemají potřebnou odbornou způsobilost k práci, což mnohdy vede ke zvýšenému 

počtu pracovních úrazů, mnohdy i se smrtelnými následky. Rovněž oblast BOZP je často 

zanedbávána. 

V diplomové práci bude také zmíněno o činnosti koordinátora BOZP ve všech 

fázích stavby - přístavby a stavebních úprav kulturního domu v obci Sádek.  

Téma „stavba“ jsem si zvolil proto, že jsem se začal věnovat činnosti koordinátora 

BOZP a oblast stavebnictví je mi velice blízká. Rovněž problematika BOZP ve 

stavebnictví je velice zajímavá díky různým rychle probíhajícím změnám pracovních 

činností spojených s řemesly, které se na stavbě v plánovaných etapách střídají. Tyto 

přinášejí s sebou mnohé nedostatky, které je zapotřebí v průběhu stavby řešit „za 

pochodu“. 

V závěru práce budou rovněž vytipována závažná rizika v souvislosti s prováděním 

samotné stavby.  
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1 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO 

DOMU, SÁDEK 

 

Jedná se o přístavbu a stavební úpravy kulturního domu včetně úprav a rozšíření 

zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí v obci Sádek, spadající pod obec Velké 

Heraltice nedaleko města Opavy. Zadavatelem byla obec Velké Heraltice a zhotovitelem 

místní stavební firma. 

1.1 Rozsah stavebních prací 

Jedná se o stávající budovu občanské vybavenosti, která je využívána jako kulturní 

dům pro část obce Velké Heraltice – Sádek. Pro stávající budovu budou nově provedeny 

nebo upraveny zpevněné plochy v okolí objektu.  

Stavební úpravy v 1. PP budou spočívat v úpravě stávající domovní vnitřní 

plynoinstalace, elektroinstalace a bude provedeno vyzdění nového cihelného podpůrného 

pilíře pod ocelový sloup v 1. NP, včetně provedení základu pro tento pilíř. 

Stavební úpravy v 1. NP spočívají ve vybourání některých nosných a nenosných 

stěn, zřízení některých nových propojovacích otvorů a vyzdívkách nových nenosných 

příček. Bude proveden nový středový ocelový pilíř, který bude obezděn cihlami a bude mít 

nový železobetonový základ, který bude z části proveden v nepodsklepené části budovy a 

dále bude podporován nosným pilířem vyzděným v 1. PP. Na tomto pilíři budou uloženy 

ocelové průvlaky ze svařovaných válcovaných I – profilů, které budou sloužit jako nosná 

konstrukce pro stávající strop. V 1. NP budou upraveny, nebo zcela nově provedeny 

veškeré rozvody, jako jsou plynoinstalace, elektroinstalace, vodoinstalace, 

vzduchotechnika, otopný systém a vnitřní kanalizace. Dále budou provedeny, nebo 

zrekonstruovány podlahy.  

V okolí budovy dojde k úpravě a rozšíření stávajících zpevněných ploch. Bude 

provedena přístavba bezbariérové rampy, která bude umožňovat vstup do 1. NP budovy 

osobám na invalidním vozíku, rampa bude oboustranně opatřena zábradlím nebo madly.  
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2 KOORDINÁTOR BOZP 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba, která je určena zadavatelem 

stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby a při realizaci stavby 

na staveništi. Funkci koordinátora upravuje zákon číslo 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví [1]. 

2.1 Odborná způsobilost 

Pokud chce fyzická nebo právnická osoba vykonávat funkci koordinátora, musí 

získat odbornou způsobilost.  Aby mohla fyzická osoba tuto odbornou způsobilost získat, 

je nutné mít alespoň ukončeno střední vzdělání s maturitní zkouškou, minimálně tříletou 

praxi nebo jednoletou praxi v oboru, která je ovšem podmíněna vysokoškolským 

vzděláním v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Za praxi v oboru pokládáme činnost, při které fyzická osoba řeší 

úkoly v prevenci rizik nebo činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po 

absolvování zkoušky obdrží tato fyzická osoba osvědčení o provedené zkoušce z odborné 

způsobilosti. Tuto zkoušku má za povinnost koordinátor obnovovat vždy po uplynutí pěti 

let [2]. 

Zákon o uznávání odborné kvalifikace je platný i v jiném členském státě Evropské 

unie, jiném smluvním státě. (Dohody o Evropském hospodářském prostoru či ve Švýcarské 

konfederaci) [2].  
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2.2 Úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele a koordinátora 

Jestliže se na místě, kde se stavba provádí, pohybují zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, potom musí zadavatel stavby stanovit počet koordinátorů, který je 

potřebný pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Množství koordinátorů 

určuje rozsah a náročnost díla, jeho složitost ve fázi přípravy a realizace stavby [2]. 

Za koordinátora je považována fyzická nebo právnická osoba, která je stanovena 

zadavatelem stavby a která vykonává dané činnosti při přípravě a realizaci stavby 

na staveništi. Aby mohla právnická osoba provádět činnost koordinátora, musí tuto činnost 

zajistit odborně způsobilou fyzickou osobou. Osoba, která provádí činnost koordinátora, 

se nemůže při realizaci stavby shodovat s osobou, která odborně vede realizaci stavby, 

ovšem pouze z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [2]. 

Je-li stavba náročná a zadavatel určí pro stavbu více koordinátorů, kteří se 

na přípravě a realizaci budou podílet společně, potom musí stanovit, jak jejich spolupráce 

bude probíhat. Pokud zadavatel stavby splňuje podmínky odborné způsobilosti, tak 

koordinátora určit nemusí a může tuto činnost vykonávat sám [2]. 

Zadavatel stavby má za povinnost koordinátorovi poskytnout všechny podklady 

pro jeho činnost. Musí ho informovat o všech fyzických osobách, které se mohou s jeho 

svolením pohybovat po staveništi. Dále je povinen všechny zhotovitele stavby a další 

osoby, které se na stavbě budou podílet, zavázat k tomu, aby s koordinátorem 

spolupracovali ve všech fázích procesu stavby [2]. 

Koordinátor nesmí nikde šířit informace a skutečnosti, které se v souvislosti 

s vykonáváním jeho funkce dozvěděl. Tyto informace a skutečnosti rozšiřovat mezi další 

osoby [2]. 

Koordinátor nepůsobí na stavbách, u kterých není nutné oznámení o zahájení prací. 

A to u staveb, kde trvání prací není delší než třicet pracovních dnů a bude na nich pracovat 

méně než dvacet fyzických osob. Pokud celkový rozsah prací nepřekročí 500 pracovních 

dnů na jednu fyzickou osobu, nepůsobí zde také. Dále se koordinátor neurčuje u staveb, 

které zajišťuje stavebník svépomocí a které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení [2]. 

Pokud se budou na stavbě provádět práce, které mohou fyzickou osobu ohrozit 

na životě nebo zdraví, tak je povinností zadavatele zabezpečit zpracování plánu 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán musí být vytvořen ještě 

před zahájením prací. V tomto plánu musí být plně zohledněna složitost a náročnost stavby 

tak, aby byl na dostatečné úrovni a zajistil odpovídající bezpečnost. Plán je nutné časově 

orientovat podle druhů vykonávaných prací a v průběhu stavby ho neustále aktualizovat 

dle průběhu stavby [2]. 

2.2.1 Povinnosti zhotovitele stavby 

Zhotovitel stavby má za povinnost do osmi dnů před započetím prací na stavbě 

předat koordinátorovi všechny informace o možných rizicích, které mohou při stavebních 

pracích vzniknout [2]. 

Dále musí s koordinátorem spolupracovat tak, aby koordinátor mohl svou práci 

provádět správně ve všech směrech. Poskytovat mu všechny informace a podklady 

nezbytné pro jeho činnost. Je povinen řešit připomínky koordinátora, podílet se 

na vytváření plánu, být přítomen na stavbě při kontrolních dnech a řídit se všemi pokyny, 

které jsou uvedeny v plánu [2]. 

2.2.2 Povinnosti koordinátora při přípravě stavby 

Koordinátor má za povinnost zadavateli díla poskytnout všechny informace 

o předpisech, které se k dané stavbě vztahují ještě před tím, než dílo zadá zhotoviteli. Dále 

musí informovat zadavatele o možných rizicích, které pro danou stavbu připadají v úvahu a 

určit, které z těchto rizik představují pro fyzické osoby zvýšené ohrožení na životě nebo 

jejich zdraví [2]. 

Projektantovi dané stavby, pokud je už známý, má koordinátor oznámit všechny 

jemu dostupné informace o možných rizicích, které se týkají jeho činnosti [2]. 

Podle nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi je koordinátor povinen svými 

doporučeními vytvářet takové prostředí pro výkon práce, které neohrožuje bezpečnost a 

zdraví pracujících na stavbě. Tyto doporučení musí být ve všech směrech proveditelné, 
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dostatečně účinné tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví. V neposlední řadě nemají 

být příliš nákladné, pokud to nelze provést jinak [2]. 

Při přípravě stavby se koordinátor podílí na řešení konkrétních problémů týkajících 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále na návrhu časového harmonogramu podle 

toho, jak jsou činnosti náročné časově nebo technologicky [3]. 

Při zpracování plánu má koordinátor povinnost zajistit, aby byl proveden podrobně 

a přesně pro dané staveniště, které pak bude zdraví a životu bezpečné. Dále se musí 

postarat o zajištění souhlasu všech zhotovitelů stavby s tímto plánem písemným podpisem 

[3]. 

2.2.3 Povinnosti koordinátora při realizaci stavby 

Koordinátor  BOZP má za povinnost v průběhu výstavby bez zbytečného odkladu 

informovat všechny zhotovitele, kteří se na výstavbě podílí o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla v průběhu výstavby, a nebylo na ně upozorněno předem. Dále je 

jeho úkolem upozorňovat zhotovitele stavby na jím zjištěné nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na zhotovitelem převzatém pracovišti 

v průběhu výstavby. Při zjištění nedostatků je povinen koordinátor BOZP požadovat 

nápravu v co nejkratším možném termínu přičemž je oprávněn navrhovat přiměřená 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [2]. 

Koordinátor BOZP má za úkol oznámit zadavateli stavby veškeré nedostatky 

týkající se požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to v případě, 

nejsou – li proti těmto nedostatkům neodkladně přijatá patřičná a přiměřená opatření ke 

sjednání okamžité nápravy ze strany zhotovitelem  [2]. 

Podle nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi je koordinátor BOZP povinen 

koordinovat spoluprací všech zhotovitelů nebo osob jimi pověřených tak, aby bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci na předmětné stavbě byla odpovídající daným rizikům, s cílem 

chránit zdraví osob, předcházet úrazům a nemocem z povolání. Dává podněty a na 

vyžádání zhotovitele konzultuje jednotlivé technologické postupy, které budou prováděny 
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současně, nebo budou na sebe bezprostředně navazovat, s ohledem na jejich bezpečné a 

zdraví neohrožující provádění [3]. 

Mezi další činnosti koordinátora BOZP patří spolupráce na stanovení času 

potřebného pro bezpečné provádění jednotlivých úkonů, sledování prací na staveništi a 

zaměření se na to zda jsou prováděny bezpečně s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, v opačném případě musí na tyto nedostatky upozorňovat a požadovat 

bezodkladné sjednání nápravy [3]. 

V průběhu výstavby koordinátor  BOZP kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, 

včetně všech vjezdů a vstupů proto, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných fyzických osob 

na staveniště. Spolupracuje s fyzickou osobou provádějící technický dozor investora a 

zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem [3]. 

Koordinátor BOZP také navrhuje termíny kontrolních dní k plnění plánu BOZP za 

účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání. Sleduje, zda všichni zhotovitelé dodržují plán 

BOZP a projednává s nimi přijetí jednotlivých opatření a termíny k nápravě konkrétních 

zjištěných nedostatků. Provádí zápisy o všech zjištěných nedostatcích v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, na které musí prokazatelně seznámit zhotovitele a dále zapisuje 

údaje o tom, jakým způsobem byly odstraněny [3]. 
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3 PŘÍPRAVA STAVBY - PLÁN BOZP 

3.1 Legislativní požadavky na plán  

 Zákon č. 309/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) § 15 odst. 2 stanoví 

požadavek na obsah plánu, že musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval 

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 

potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 

rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 

stavby [2]. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 písm. c) ukládá koordinátorovi v průběhu 

přípravy stavby: „zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu 

stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy 

zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 

v době zpracování plánu známi“ [3]. 

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že plán musí obsahovat všechny nezbytné 

informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce, a to z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.  

Tento plán je zpracován jako doplnění technické zprávy části projektové 

dokumentace. Je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, 

které jsou zřejmé z projektové dokumentace. V plánu jsou zapracována opatření, která je 

nutno přijmout k ochraně zaměstnanců před nejzávažnějšími riziky, postupy pro 

zhotovitele v podrobnostech potřebných pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na daném staveništi.  
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3.2 Charakteristika stavby  

Jedná se o stávající budovu občanské vybavenosti, která je využívána jako kulturní 

dům pro část obce Velké Heraltice – Sádek. Pro stávající budovu budou nově provedeny 

nebo upraveny zpevněné plochy v okolí objektu.  

Stavební úpravy v 1. PP budou spočívat v úpravě stávající domovní vnitřní 

plynoinstalace, elektroinstalace a bude provedeno vyzdění nového cihelného podpůrného 

pilíře pod ocelový sloup v 1. NP, včetně provedení základu pro tento pilíř. 

Stavební úpravy v 1. NP spočívají ve vybourání některých nosných a nenosných 

stěn, zřízení některých nových propojovacích otvorů a vyzdívkách nových nenosných 

příček. Bude proveden nový středový ocelový pilíř, který bude obezděn cihlami a bude mít 

nový železobetonový základ, který bude z části proveden v nepodsklepené části budovy a 

dále bude podporován nosným pilířem vyzděným v 1. PP. Na tomto pilíře budou uloženy 

ocelové průvlaky ze svařovaných válcovaných I – profilů, které budou sloužit jako nosná 

konstrukce pro stávající strop. V 1. NP budou upraveny, nebo zcela nově provedeny 

veškeré rozvody, jako jsou plynoinstalace, elektroinstalace, vodoinstalace, 

vzduchotechnika, otopný systém a vnitřní kanalizace. Dále budou provedeny, nebo 

zrekonstruovány podlahy [4]. 

V okolí budovy dojde k úpravě a rozšíření stávajících zpevněných ploch. Bude 

provedena přístavba bezbariérové rampy, která bude umožňovat vstup do 1. NP budovy 

osobám na invalidním vozíku, rampa bude oboustranně opatřena zábradlím nebo madly.  

Stavba svým objemem přesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona č. 

309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z čehož pro zadavatele stavby vyplývají tyto 

povinnosti:  

1. Určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

"koordinátor") ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 

přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

2. Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně 

informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 

staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele 
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stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy 

a realizace stavby.  

3. Doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis, Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký 

kraj se sídlem v Ostravě nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 

oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 

podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.  

4. Zajistit, aby stejnopis oznámení o zahájení prací byl vyvěšen na viditelném místě u 

vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 

stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 

tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  

5. Zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

jen "plán") tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 

potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 

podstatným změnám během realizace stavby, z čehož vyplývá povinnost také plán 

dle potřeby aktualizovat.  

Výše uvedené povinnosti zadavatele stavby vyplývají z ustanovení § 14 odst. 1 a 4, § 15 

odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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3.3 Stručný popis a posloupnost prováděných stavebních 

prací 

 příprava území – úprava terénu, provedení oplocení staveniště  

 vnitřní rozvody (kanalizace, voda, elektro, topení, plyn)  

 provedení venkovního schodiště a nájezdové rampy  

 vyzdění podpůrného pilíře v 1. PP  

 likvidace stávajících podlah a betonování nových  

 vyzdění podpůrného pilíře v 1. NP a provedení průvlaku  

 vybourání nosných zdí  

 postupné zdění nenosných zdí  

 vnitřní instalace, omítky, podhledy, malby, podlahy, vnitřní výplně otvorů a další 

dokončovací práce  

Práce lze z hlediska bezpečnosti práce provádět ve výše uvedené posloupnosti, 

přičemž současně z bezpečnostních důvodů nelze provádět:  

 vnitřní instalace, omítky, podhledy, malby, podlahy a další dokončovací práce v 

jedné místnosti, pokud budou zaměstnanci blíže než 2 m od sebe.  

Posloupnost výše uvedených činností lze měnit v rámci aktualizace tohoto plánu 

podle přesného harmonogramu zhotovitele stavby, který bude upřesňován.  
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3.4 Seznam právních předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci vztahujících se k výstavbě 

 zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon (v platném znění),  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, hlava I. a II (v platném znění),  

 zákon č. 309/2006 Sb. (v platném znění), 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),  

 zákon č. 174/1968 Sb. ve znění zákona č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru 

nad bezpečností práce,  

 zákon č. 258/2000 Sb. (v platném znění) - o ochraně veřejného zdraví,  

 vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti prací s azbestem a biologickými činiteli,  

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

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

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí,  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích,  

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky,  
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 nařízení vlády č. 11/2002 Sb. (v platném znění), kterým se stanoví vzhled a 

umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů,  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci,  

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

 vyhláška č. 48/1982 Sb. (v platném znění), kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,  

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků,  

 vyhláška č. 77/1965 Sb. – o kvalifikaci obsluh stavebních strojů,  

 vyhláška č. 73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních),  

 vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb,  

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,  

 vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 vyhláška č. 19/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti používání, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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3.5 Práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života 

nebo poškození zdraví na staveništi dle přílohy č. 5 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Na staveništi při přístavbě a stavebních úpravách budou prováděny tyto práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:  

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.  

Jedná se o práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 

3.6 Rizika, která se budou po dobu dostavby vyskytovat  

Nebezpečné činitelé pracovního prostředí:  

Hluk - pohyb strojů – při zemních pracích, při použití hydraulické ruky, jeřábu, používání 

ručního elektrického nářadí (sbíjení, vrtání, řezání, broušení),  

Prach – manipulace se sypkými směsmi (pytlované směsi), broušení (např. betonu), řezání 

(např. drážky, prostupy, obrubníky, dlažba), úklid prostor – zametání,  

Vibrace – řezání, broušení, vrtání s příklepem, bourání,  

Kouřové plyny, těkavé látky – svařování, broušení, lepení podlah, provádění živičných 

povrchů komunikací, penetrace, nátěry konstrukcí,  

Teplo - svařování, všechny práce s plamenem, nástroje ručního nářadí.  

Působení povětrnostních vlivů (chlad, teplo) – v řešení jednotlivých zaměstnavatelů.  
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Nebezpečné procesy na pracovištích stavby:  

Práce s el. zařízením – manipulace s prodlužovacími šňůrami, el. nářadím, připojování 

elektrických zařízení.  

Manipulace s materiálem – doprava, uskladnění, přemísťování, zabudování do stavby,  

Práce ve výšce  

Bourání – prostupy, drážky apod.  

Zdroje rizik:  

 stavební stroje – pohyb strojů v prostorech s možným výskytem osob – poranění 

celého těla v důsledku úderu nebo přimáčknutí k pevné překážce, přejetí.  

 dopravní prostředky – pohyb v prostorech s možným výskytem osob – poranění 

celého těla v důsledku přimáčknutí k pevné překážce, přejetí.  

 pohybová energie přepravovaných materiálů – zasažení pohybujícími se materiály 

– přimáčknutí k pevné překážce, zemi.  

 polohová energie - poloha pracovišť ve výšce nad volnou hloubkou (okraje podlah 

lešení) – pád z výšky nebo do hloubky – poranění celého těla, možnost smrtelného 

zranění.  

 pracovní nástroje strojů - přístup k rotujícím nástrojům, pohybujícím se částem 

proti pevné části - poranění kterékoliv části těla při kontaktu s nástrojem.  

 plamen - při svařování – popálení, vznik požáru.  

 vlastnosti el. energie, nebezpečné napětí – poškození izolace, kontakt obsluhy s 

živou částí nebo vodivou konstrukcí pod napětím – zásah el. proudem – poškození 

srdce, popáleniny.  

 pohyb pracovních nástrojů nářadí – působení na materiál, odlétající úlomky, teplo, 

prach – zasažení očí, popálení o pracovní nástroj, poranění o pohybující se pracovní 

nástroje. 
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 polohová energie přepravovaného materiálu, jeho hmotnost a tvar - nesprávné 

upevnění materiálu při přepravě, nesprávné uchopení, kontakt zaměstnance s 

ostrými hranami, třískami, pohyb zaměstnanců v dráze přepravovaného břemene a 

mezi břemenem a pevnou překážkou nebo zemí, pád břemene po uložení nebo po 

zapravení do stavby.  

 polohová energie montovaných konstrukcí – nedostatečné ukotvení v průběhu 

montáže – poranění v důsledku pádu materiálu na zaměstnance.  

 poloha pracoviště ve výšce – okraje podlah lešení při montáži, demontáži i užívání 

lešení – poranění v důsledku pádu z výšky.  

 těkavé látky z lepidel na PVC – vznik nebezpečné výbušné koncentrace – výbuch – 

tlaková vlna, vysoká teplota – smrtelné zranění.  

 plyn v tlakových láhvích – únik plynu, vznik nebezpečné koncentrace – výbuch, 

požár.  

Ve výše uvedeném přehledu jsou obsažena rizika, která nelze zcela odstranit. 

Dále uvedená opatření byla stanovována tak, aby po jejich přijetí bylo působení rizik 

na zaměstnance eliminováno na přijatelnou úroveň. Po přijetí dále uvedených 

opatření byla všechna rizika vyhodnocena a byla shledána jako přijatelná při 

dodržení stanovených postupů a za předpokladu, že budou splněna všechna 

stanovená opatření. 
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3.7 Postupy a opatření, nutné přijmout a dodržovat po dobu 

trvání stavby 

 Staveniště stavby se nachází v zastavěném území obce. Z těchto důvodů bude 

staveniště zajištěno na své hranici oplocením do výšky 1,8 m. V místech možného 

přístupu na staveniště bude umístěna bezpečnostní tabulka "zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám" (viz. příloha k nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů).  

 V době, kdy se na stavbě bude pracovat, nelze zcela staveniště z důvodu provozu 

uzavřít. Na staveniště bude zakázán vstup nepovolaným osobám, přesto není možné 

pouze tímto zákazem vyloučit vstup nepovolaných osob na staveniště. Každá osoba 

vstupující na staveniště proto musí být považována za osobu, která se zdržuje na 

staveništi s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. Povinnosti každého z vedoucích 

zaměstnanců kteréhokoliv zhotovitele (včetně vedoucích pracovních čet) bude 

sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby. V případě, že se bude 

jednat o nepovolanou osobu, vykáže ji ze staveniště, bude-li se jednat o osobu 

povolanou, stavbyvedoucí nebo jim pověřený vedoucí zaměstnanec zajistit této 

osobě poučení v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti práce při splnění 

účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními ochrannými 

pracovními prostředky a bezpečný doprovod po staveništi.  

 V případě, že v kterékoliv fázi provádění stavby bude nutné zdemontovat část 

oplocení, bude zajištěno střežení prostoru staveniště proti vstupu nepovolaných 

osob pověřenými zaměstnanci. Mohou být pověřeni pouze takovými pracemi, aby 

nebyla oslabena jejich možnost zabránit vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

 Stejnopis oznámení o zahájení prací bude vyvěšen na viditelném místě u vjezdů na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání.  

 Zhotovitel stavby (v tomto plánu je za zhotovitele stavby považován zhotovitel 

stavby dle § 160 stavebního zákona), projedná s každým zhotovitelem a 

prokazatelně mu předá aktualizovaný a s dalšími zhotoviteli projednaný plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to před zahájením prací jimi 
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vykonávanými. O každé změně plánu budou zhotovitelé informování hlavním 

zhotovitelem [5]. 

 Aktualizace plánu bude vždy prováděna z podnětu zhotovitele, který poté, co zjistí, 

že není schopen dodržet plán, tuto skutečnost oznámí koordinátorovi bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) a navrhne opatření k 

zajištění bezpečnosti vlastních zaměstnanců, kterých se jeho činnost může dotknout 

a ostatních osob. Koordinátor poté zhodnotí předložená opatření, porovná je s 

opatřeními obsaženými v plánu a provede aktualizaci plánu, kterou doručí 

zhotoviteli stavby. Navrhnout změnu plánu z důvodu nečinnosti zhotovitele může 

také koordinátor.  

 Zhotovitel stavby bude (společně s koordinátorem) provádět kontroly dodržování 

plánu.  

 Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny 

(autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik). Jeho úkolem bude rovněž 

zajistit, aby každá osoba podílející se na stavbě splňovala odbornou způsobilost pro 

práce, které vykonává (montéři a obsluhy vyhrazených technických zařízení). 

Odbornou způsobilost budou splňovat také svářeči v souladu s požadavkem 

vyhlášky č. 87/2000 Sb.,  

 Zhotovitel stavby prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí na staveništi pořádek a 

čistotu v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě. 

Zejména zajistí, aby v případě nepříznivých klimatických podmínek byla zajištěna 

bezpečná schůdnost a sjízdnost komunikací (např. inertním posypem v zimním 

období) a aby v komunikacích nepřekážely žádné předměty. Do těchto komunikací 

nebude zasahovat žádný materiál. Zbytky stavebních materiálů budou průběžně 

odváženy.  

 Uspořádání staveniště určí zhotovitel stavby. Toto uspořádání se bude měnit podle 

vývoje stavby, proto před zahájením prací a po každé změně uspořádání bude 

proveden situační nákres, který bude založen ve stavebním deníku a obdrží ho také 

všichni zhotovitelé.  
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 Materiál bude skladován na vyrovnaném zhutněném a štěrkem pokrytém povrchu 

terénu dle nákresu uspořádání staveniště. Dílčí skladovací plochy pro přechodné a 

krátkodobé skladování materiálu určeného k okamžitému použití budou stanoveny 

operativně dle aktuální situace na staveništi v rámci koordinace stavby tak, aby 

nebránily bezpečnému přístupu k jednotlivým pracovištím – nezužovaly 

komunikace. Materiál bude ukládán podle zásad obsažených v příloze č. 3 nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. a doporučení výrobce. Část materiálu bude skladována uvnitř 

objektu.  

 Příjezd na staveniště bude zajištěn ze stávající příjezdové komunikace. Pro zařízení 

staveniště budou využity budoucí zpevněné plochy, v době jejich provádění bude 

zařízení staveniště přemístěno na budoucí zelenou plochu (dosud neupravenou). Na 

pozemku investora budou vytvořeny zpevněné plochy, v rozsahu potřebném pro 

uložení všech materiálů a zařízení staveniště.  

 Zhotovitelem stavby bude určen zaměstnanec, který bude v případě příjezdu 

vozidla na stavbu řídit jeho couvání tak, aby nikdo nebyl ohrožen.  

 Řidiči nákladních vozů budou poučeni, že před couváním se přesvědčí o tom, že se 

v dráze vozidla nezdržují žádné osoby a upozorní zvukovým signálem počátek 

couvání. Couvání je možné pouze v případě, že řidiče vozidla naviguje pověřená 

osoba.  

 Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude 

vybaveno provozní dokumentací. Stavbyvedoucí bude na základě smluvních vztahů 

oprávněn provádět kontroly těchto prostředků pro provádění prací, včetně kontrol 

průvodní dokumentace a v souladu s touto dokumentací. Kontrola bude prováděna 

zejména při nástupu nového zhotovitele nebo jiné osoby (ve smyslu § 17 zákona č. 

309/2006 Sb.) na staveniště. V případě zjištění nedostatků, které by mohly ohrozit 

bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, bude tento nedostatek považován za 

nepřipravenost zhotovitele provádět práce se všemi důsledky (např. možnost 

uplatnění smluvních sankcí atd.).  

 Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a průběžně likvidován.  

 Pro vymezení všech ohrožených prostorů (nebude-li dále stanoveno jinak) uvnitř 

staveniště bude vždy používáno ocelové lanko nebo šňůra doplněna výstražnou 
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folií nataženou ve výšce 1,1 m na sloupcích. Sloupky budou pevně ukotveny nebo 

zatíženy tak, aby se snadno nepřevrátily a aby lanko bránilo přístupu k 

nebezpečnému místu. Místo lanka může být použito prkno.  

 Zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších 

fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, 

OSVČ) na části staveniště, která mu byla předána a tuto evidenci bude schopen 

poskytnout kdykoliv svému objednateli a stavbyvedoucímu. Přitom je nutné vzít v 

úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených 

zákonem v rozsahu zaměstnavatelů, nemá vlastní pracoviště, ale je na pracovišti 

zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje.  

 Po dobu provádění stavby bude elektrický proud pro stavbu získán ze stávajících 

rozvodů v budově. Voda potřebná pro výstavbu bude rovněž odebírána ze 

stávajících rozvodů.  

 Prodlužovací šňůry budou vedeny volně, pokud budou křižovat komunikaci pro 

pěší, budou buď vyvěšeny na izolované závěsy, případně povedou mezi dvěma 

vzájemně spojenými deskami zajištěnými proti posunutí o tloušťce přesahující 

dvojnásobek průměru vodičů. Vodiče je možné chránit také pomocí chrániček 

(např. izolace Mirelon, hadice, plastové trubky apod.)  

 Poškozené prodlužovací šňůry budou vyřazeny z provozu, opravované šňůry 

budou na staveništi používány jen v případě, že správné provedení opravy 

bude posouzeno revizním technikem, který potvrdí bezpečné používání této 

šňůry. Koncovky budou mít ochranu krytím odpovídající prostředí, ve kterém 

bude prodlužovací šňůra použita. Prostředí vně objektu a uvnitř do doby 

zastřešení a ukončení mokrých procesů je nutné považovat za mokré.  

 Hlavní vypínač elektro je umístěn na chodbě v objektu.  

 Pro kontrolu a údržbu el. zařízení na staveništi bude určena osoba s 

elektrotechnickou kvalifikací (min. podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.).  

 S přesným umístěním hlavního vypínače budou průběžně seznámeni všichni 

zaměstnanci stavby, kteří informace o umístění vypínače obdrží od 

stavbyvedoucího. OSVČ budou informování stejně jako zaměstnanci zhotovitelem, 

který si je na práce najal.  
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 Ochrana všech prodlužovacích šňůr, bude zajištěna také všude, kde bude šňůra 

procházet konstrukcemi (např. podlahami, přes hrany, apod.). Tato ochrana bude 

provedena odolnou chráničkou. Přesah ochrany proti poškození musí být nejméně 1 

m od prostupu nebo hrany.  

 Manipulace s materiálem strojně bude prováděna pomocí hydraulické ruky. 

Vázacími prostředky budou textilní pásy pro manipulaci s jednotlivými prvky 

(pruty pro armatury apod.), manipulace s paletami bude prováděna pomocí 

závěsných vidlic. Pro manipulaci s přepravkami s lešeňovými dílci budou použity 

řetězové vázací prostředky. Textilní vázací prostředky budou chráněny proti 

poškození na ostrých hranách pomocí polyuretanové ochrany.  

 Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat výstražné vesty, a to po celou 

dobu provádění prací na plochách, kde bude zároveň probíhat pohyb mechanizace 

(manipulace s hydraulickou rukou, pohyb nákladních aut). Vesty nebudou 

zaměstnanci povinni používat pouze při svařování nebo broušení a v prostorách 

stavby, kde nebude prováděna manipulace s materiálem ani staveništní doprava.  

 Před zahájením svářečských prací, práce s otevřeným ohněm v konkrétní části 

staveniště bude zhotovitelem posouzeno požární nebezpečí, zda není nutné pro 

svařování a řezání (plamenem i ruční bruskou) vydat „Příkaz ke svařování“ dle § 3 

a § 4 vyhlášky č. 87/2000 Sb. Opatření stanovená v tomto příkazu, je nutné 

považovat automaticky za aktualizaci tohoto plánu a jsou nedílnou součástí tohoto 

plánu. Tato opatření musí stanovit odborně způsobilá osoba.  

 Vyloučeny jsou jakékoliv práce nad sebou, nebude-li mezi pracovišti pevná 

podlaha.  

 Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat ochranné přilby v těchto 

případech:  

- manipulace s materiálem pomocí zvedacích zařízení v blízkosti 

zaměstnance nebo nad ním,  

- pohyb zaměstnance v prostorech, kde se vyskytují snížené profily pod 

2,1 m (např. na lešeních),  

- v místech, kde se manipuluje ručně s předměty délky nejméně 1 m nebo 

ve výšce nad 1,5 m,  
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- ve všech dalších případech, kdy může dojít k úderu do hlavy z důvodu 

pohybu v prostoru s překážkami nebo v prostoru, kde nelze vyloučit pád 

předmětů z výšky.  

 Na pracovišti bude po celou dobu provádění prací k dispozici kulový teploměr. K 

dispozici bude rovněž tabulka pro přepočet naměřené teploty pro korigování s 

ohledem na rychlost proudění vzduchu.  

 Při korigované teplotě vzduchu od 13 do 4 °C budou zaměstnancům poskytnuty 

bezpečnostní přestávky po nejdéle 3 hodinách, od 4 do -10 °C po nejdéle 2 

hodinách a při teplotě od -10 do -30 °C po nejdéle 75 minutách. Bezpečnostní 

přestávky mezi jednotlivými úseky nepřetržité práce budou trvat nejméně 10 minut 

[6]. 

 Na pracovišti budou prostory ve stávajícím objektu, které při korigované teplotě 

pod 10°C bude vytápěna na 22 °C a bude sloužit jako ohřívárna. Bude vybavena 

sedacím nábytkem, stolem a věšáky na pracovní oděv a barelem s pitnou vodou, při 

teplotách nad 30 °C bude voda obohacena iontovým nápojem [6]. 

 

Tab. č. 1 – Teplota vzduchu korigovaná podle rychlosti jeho proudění. 

 Při teplotě nad 30 °C budou rovněž poskytovány ochranné nápoje (viz. předchozí 

bod).  
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 V nebezpečném prostoru – min. 2 m od maximálního dosahu zemních strojů – se 

nesmí nacházet žádné osoby. V případě, že některá osoba do tohoto prostoru 

vstoupí, strojník přeruší práci a osobu z nebezpečného prostoru vykáže.  

 Řidiči nákladních vozů budou poučeni, že před couváním se přesvědčí o tom, že se 

v dráze vozidla nezdržují žádné osoby a upozorní zvukovým signálem počátek 

couvání. Couvání je možné pouze v případě, že řidiče vozidla naviguje řidičem 

pověření osoba.  

Kromě výše uvedených opatření jsou pro provádění jednotlivých činností 

stanovena následující opatření vyplývající z předpokládaných rizik.  

3.8 Postupy a opatření k zajištění BOZP při výstavbě 

požadované právními předpisy a stanovené na základě 

předpokládaných rizik  

 Zdění bude prováděno vždy z podlah objektu, při nutnosti zvýšit místo práce, bude 

zdění prováděno zevnitř objektu z pojízdných nebo lehce přenosných volně 

stojících lešení.  

 Materiál pro zdění bude dopraven na pracoviště ručně, materiál bude uskladněn na 

paletách. Na patře bude rozmístěn tak, aby nebránil postavení lešení u zdí.  

 Veškeré práce při zvýšení místa práce budou prováděny z lehce přenosného 

dílcového lešení opatřeného zábradlím při nebezpečí pádu z lešení z výšky větší 

než 1,5 m. Bude-li výška podlahy lešení větší než 1,5 m, bude zábradlí provedeno 

na všech stranách a výstup na podlahu bude vnitřkem lešení. Tato zásada platí také 

při práci z lešení ve schodišti nebo ve vzdálenosti menší než 2 m od schodiště. 

Jakékoliv práce prováděné ve schodištích budou prováděny vždy z lešení [7]. 

 Ze žebříku budou prováděna pouze měření, ostatní práce budou prováděny z lehce 

přenosných lešení [7]. 

 Vždy před zahájením bouracích prací (i po přerušení práce) stavbyvedoucí 

zkontroluje, zda je pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a 
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pomůckami stanovenými v technologickém postupu, a pokud tomu tak bude, vydá 

písemný příkaz k zahájení bourání. Z uvedeného je zřejmé, že příkaz bude vydáván 

vždy, když bude nutné změnit technologii bourání a tím i vybavení pracoviště.  

 Před zahájením bouracích prací bude stanoven signál, kterým v naléhavém případě 

bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem (provádějícím bourací 

práce) k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Příkaz k 

zahájení bouracích prací zhotovitelem bude vydán až poté, co všechny fyzické 

osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně 

seznámeny.  

 Bourání bude prováděno podle zhotovitelem zpracovaného technologického 

postupu bourání, který bude zapracován do tohoto plánu v rámci jeho aktualizace. 

Přesto se již v této verzi plánu stanoví základní pravidla, která musí být v rámci 

aktualizace plánu rozpracována.  

 Bourání bude prováděno teprve po dostatečné stabilizaci všech konstrukcí, u 

kterých může hrozit jejich zřícení. Bude prováděno z postaveného lešení postupně 

shora dolů.  

 Při ručním bourání budou zaměstnanci používat OOPP pro ochranu očí, dýchacího 

ústrojí proti působení prachu a sluchu proti působení hluku. Konkrétní prostředky 

budou přidělovány dle vlastního seznamu pro poskytování těchto prostředků 

konkrétního zhotovitele.  

 Ruční bourání stěn bude provedeno fyzickými osobami k tomu určenými 

zhotovitelem, pod stálým dozorem vykonávaným fyzickou osobou k tomu 

zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem bude po celou 

dobu výkonu stálého dozoru sledovat určené pracoviště, provádění prací a pohyb 

fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdálí a nebude vykonávat jinou 

činnost než dozor.  

 Při demontáži konstrukcí ve výšce budou pro zvyšování místa práce použita lehce 

přenosná lešení. Vzhledem k vyššímu riziku, že bouraná konstrukce srazí 

zaměstnance z lešení, budou práce prováděny vždy z lešení opatřeného zábradlím.  

 Práce na žebříku při bourání jsou zakázány.  
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 Při bourání drážek, zásuvek, prostupů pro potrubí atd. a při pracích s ručním 

nářadím bude vznikat vysoká hlučnost. Zaměstnanci proto budou vybaveni 

ochranou sluchu dle nutnosti tlumení akustického tlaku.  

 Zásady bezpečného používání žebříků a lešení platí pro všechny práce [7]. 

 Použití žebříku pro práci není povoleno, s výjimkou malířů mimo prostory 

schodiště.  

 Při manipulaci se sypkými směsmi (omítkové směsi, lepidla), při broušení betonu a 

úklidu (zametání) je nutné použít respirátor proti prachu.  

 Řezání dlažeb a obkladů bude provedeno mokrou cestou.  

 Při broušení podlah, sádrokartonu bude prach odsáván průmyslovým vysavačem.  

 Při pokládce PVC podlah nebo koberců bude v celém objektu zákaz používání 

otevřeného ohně a kouření a jakýchkoliv prací, při nichž by mohla vzniknout jiskra 

nebo jakýkoliv jiný zdroj zážehu výparů, až do doby úplného odvětrání.  

Po dobu malířských prací se v prostoru provádění těchto prací nebudou provádět žádné 

jiné práce, a to do vzdálenosti 2 m od malíře. 

3.9 Dovětek k plánu BOZP 

Plán a přijatá opatření byla zpracována na základě informací, které lze vyčíst z 

projektové dokumentace dokončené v době zpracování plánu. Plán prokazuje reálnou a 

bezpečnou proveditelnost stavby, nemůže ovšem zohlednit detaily postupů jednotlivých 

zhotovitelů. Postupy a opatření v tomto plánu nemusí být shodná s postupy a opatřeními 

konkrétních zhotovitelů, proto v případě změny projektové dokumentace, jejího doplnění a 

po získání informací o konkrétních postupech od zhotovitelů, je nutné tyto postupy 

porovnat a v případě nesouladu plán aktualizovat. 
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4 REALIZACE STAVBY – KONTROLNÍ DNY 

Během samotné realizace stavby byly prováděny kromě standardních kontrolních 

dnů při realizaci stavby, na kterých byl přítomen technický dozor investora, koordinátor 

BOZP, investor a zástupce zhotovitele stavby, prováděny také kontrolní dny koordinátora 

BOZP, ze kterých jsou pořízeny jednotlivé záznamy. Se záznamy z kontrolních dnů 

koordinátora BOZP byli všichni účastníci výstavby obeznámeni bezprostředně formou 

rozeslaných e-mailů. 

4.1 1. Kontrolní den 

V době kontroly byla na stavbě aktuální tato rizika: 

• poranění v důsledku pádu z žebříku nebo pomocného lešení, 

• poranění v důsledku pádu materiálu při jeho manipulaci, 

• poranění v důsledku pádu při pohybu na pracovišti, 

Zjištěné nedostatky: 

1. Prodlužovací šňůry nejsou chráněny proti poškození, leží v komunikacích, kde 

mohou být poškozeny provozem. Tím nebyl naplněn požadavek zákoníku práce § 

102 odst. 1 v návaznosti na § 196 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Obr. č. 1 -  Prodlužovací šňůry v komunikaci. 

Opatření: prodlužovací šňůry neprodleně zajistit proti poškození uložením do 

chráničky. 
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4.2 2. Kontrolní den 

V době kontroly byla na stavbě aktuální tato rizika: 

• poranění v důsledku pádu z žebříku nebo pomocného lešení, 

• poranění v důsledku pádu materiálu při jeho manipulaci, 

• poranění v důsledku pádu při pohybu na pracovišti, 

Zjištěné nedostatky: 

1. Prodlužovací šňůry nejsou chráněny proti poškození, leží v komunikacích, kde 

mohou být poškozeny provozem. Tím nebyl naplněn požadavek zákoníku práce § 

102 odst. 1 v návaznosti na § 196 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Obr. č. 2 - Prodlužovací šňůry v komunikaci. 
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Opatření: prodlužovací šňůry neprodleně zajistit proti poškození uložením do 

chráničky. 

4.3 3. Kontrolní den  

V době kontroly byla na stavbě aktuální tato rizika: 

• poranění v důsledku pádu z žebříku nebo pomocného lešení, 

• poranění v důsledku pádu materiálu při jeho manipulaci, 

• poranění v důsledku pádu při pohybu na pracovišti, 

Zjištěné nedostatky: 

1. Prodlužovací šňůry nejsou chráněny proti poškození, leží v komunikacích, kde 

mohou být poškozeny provozem. Tím nebyl naplněn požadavek zákoníku práce § 

102 odst. 1 v návaznosti na § 196 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 
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  Obr. č. 3 - Prodlužovací šňůry v komunikaci. 

Opatření: prodlužovací šňůry neprodleně zajistit proti poškození uložením do 

chráničky. 

. 

2. Jako přenosné svítidlo je použita objímka s žárovkou. V případě poškození při 

manipulaci s tímto světlem se odhalí živé části, které mohou ohrozit zaměstnance. 

Tím není splněn požadavek zákona č. 309/2006 Sb. § 4 odst. 1, zákon č. 262/2006 

Sb. § 102 odst. 1 v návaznosti na § 199 písm. f) vyhlášky č. 48/1982 Sb.  
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  Obr. č. 4 - Jako přenosné svítidlo je použita objímka s žárovkou. 

Opatření: neprodleně vybavit zaměstnance přenosným svítidlem. 

3. V místnostech je používáno jako přenosné svítidlo zářivkové svítidlo určené k 

trvalému zabudování do stavby. Toto svítidlo nesplňuje požadavky na přenosná 

svítidla – požadavky na stabilitu, ochranu trubice, krytí, ochrana přívodního vodiče. 

Tím není splněn požadavek zákona č. 309/2006 Sb. § 4 odst. 1, zákon č. 262/2006 

Sb. § 102 odst. 1 v návaznosti na § 194 odst. 2 vyhlášky č. 48/1982 Sb.  
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Obr. č. 5 - V místnostech je používáno jako přenosné svítidlo zářivkové svítidlo 

určené k trvalému zabudování do stavby. 

Opatření: neprodleně toto svítidlo vyřadit z provozu a používat k tomu určená 

přenosná svítidla. 

4. Lešení je používáno odchylně od návodu výrobce - nejsou namontovány nánožky, 

podlahy jsou umístěny nad sebou, místo vedle sebe a není provedeno zábradlí.  V 

důsledku toho hrozí pád z výšky. Tím není splněn požadavek zákona č. 309/2006 

Sb. § 5 odst. 1 písm. c) v návaznosti na nařízení vlády č. 362/2005 Sb. § 3 odst. 1 

písm. b) a § 4 v návaznosti na přílohu, část VII. bod 1. 
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Obr. č. 6 – Špatně umístněné podlahy na lešení a chybějící zábradlí. 

 

Obr. č. 7 – Na lešení chybí nánožky. 

Opatření: navrhuji lešení neprodleně doplnit o nánožky, lešeňové podlahy upravit 

a vybavit lešení zábradlím proti pádu pracovníka. 

 



 

43 

 

5. Pracovník postupuje v rozporu s plánem BOZP na staveništi tím, že: 

Zaměstnanci nepoužívají při bouracích pracích stanovené OOPP. 

  

Obr. č. – 8 – Zaměstnanec nepoužil stanovené OOPP. 

Opatření: při realizaci stavby postupovat podle plánu BOZP na staveništi, dohlížet 

na použití OOPP zaměstnanci.  

4.4 4. Kontrolní den 

V době kontroly byla na stavbě aktuální tato rizika: 

• poranění v důsledku pádu z žebříku nebo pomocného lešení, 

• poranění v důsledku pádu materiálu při jeho manipulaci, 

• poranění v důsledku pádu při pohybu na pracovišti, 

Zjištěné nedostatky: 

1. V místnostech je používáno jako přenosné svítidlo zářivkové svítidlo určené k 

trvalému zabudování do stavby. Toto svítidlo nesplňuje požadavky na přenosná 

svítidla – požadavky na stabilitu, ochranu trubice, krytí, ochrana přívodního vodiče. 

Tím není splněn požadavek zákona č. 309/2006 Sb. § 4 odst. 1, zákon č. 262/2006 
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Sb. § 102 odst. 1 v návaznosti na § 194 odst. 2 vyhlášky č. 48/1982 Sb.  

 

Obr. č. 9 - V místnostech je používáno jako přenosné svítidlo zářivkové svítidlo 

určené k trvalému zabudování do stavby. 

Opatření: neprodleně toto svítidlo vyřadit z provozu a používat k tomu určená 

přenosná svítidla. 

2. Lešení je používáno odchylně od návodu výrobce - nejsou namontovány nánožky, 

podlahy jsou umístěny nad sebou, místo vedle sebe a není provedeno zábradlí.  V 

důsledku toho hrozí pád z výšky. Tím není splněn požadavek zákona č. 309/2006 

Sb. § 5 odst. 1 písm. c) v návaznosti na nařízení vlády č. 362/2005 Sb. § 3 odst. 1 

písm. b) a § 4 v návaznosti na přílohu, část VII. bod 1. 
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Obr. č. 10 - Špatně umístněné a použité nesprávné podlahy na lešení. 

 

 

Obr. č. 11 - Na lešení chybí nánožky. 

Opatření: navrhuji lešení neprodleně doplnit o nánožky, lešeňové podlahy upravit 

a vybavit lešení zábradlím proti pádu pracovníka. 
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3. Při provádění prací jsou používány prodlužovací šňůry neurčené pro mokré 

prostředí, tedy s nedostatečným krytím, čímž nebylo provedeno opatření proti 

škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického zařízení, což je v 

rozporu s části 7 plánu BOZP na staveništi.  Tím nebyl naplněn požadavek 

zákoníku práce § 102 odst. 1 v návaznosti na § 199 písm. f) vyhlášky č. 48/1982 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 § 16 písm. b). 

 

  Obr. č. 12 - Použití prodlužovací šňůry neurčené pro mokré prostředí. 

Opatření: prodlužovací šňůru neprodleně vyměnit za šňůru s dostatečným krytím 

do mokrého prostředí. 

4. Část staveniště není dostatečně zajištěna vstupu nepovolaných osob - oplocení 

staveniště, čímž staveniště není zajištěno proti vstupu nepovolaných osob dle plánu 

BOZP na staveništi.  Tím není naplněn požadavek zákona č. 309/2006 Sb. § 16 

písm. b). 
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Obr. č. 13 – Nezabezpečené staveniště. 

Opatření: doplnit oplocení staveniště, případně jinak vymezit pracoviště např. 

bezpečnostní páskou.  

4.5. 5. Kontrolní den 

V době kontroly byla na stavbě aktuální tato rizika: 

• poranění v důsledku pádu z žebříku nebo pomocného lešení, 

• poranění v důsledku pádu materiálu při jeho manipulaci, 

• poranění v důsledku pádu při pohybu na pracovišti, 

Zjištěné nedostatky: 

1. Lešení je používáno v provedení, které neodpovídá průvodní dokumentaci - návodu 

na montáž a používání těchto konstrukcí. Odchylně od návodu nejsou namontovány 

nánožky a lešení tak nemusí být stabilní. V důsledku toho hrozí pád z výšky. Tím 

není splněn požadavek zákona č. 309/2006 Sb. § 5 odst. 1 písm. c) v návaznosti na 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. § 3 odst. 1 písm. b) a § 4 v návaznosti na přílohu, 

část VII. bod 1.  
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Obr. č. 14 - Na lešení chybí nánožky. 

Opatření: navrhuji lešení neprodleně doplnit o vyrovnávací patky. 

2. Prodlužovací šňůry nejsou chráněny proti posunutí a poškození, přitom leží v 

komunikacích, kde mohou být poškozeny provozem. Tím nebyl naplněn požadavek 

zákoníku práce § 102 odst. 1 v návaznosti na § 196 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.  
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Obr. č. 15 - Prodlužovací šňůry v komunikaci. 

Opatření: prodlužovací šňůry neprodleně zajistit proti poškození uložením do 

chráničky. 

4.6 6. Kontrolní den 

V době kontroly byla na stavbě aktuální tato rizika: 

• poranění v důsledku pádu z žebříku nebo pomocného lešení, 

• poranění v důsledku pádu materiálu při jeho manipulaci, 

• poranění v důsledku pádu při pohybu na pracovišti, 
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Zjištěné nedostatky: 

1. Prodlužovací šňůry nejsou chráněny proti posunutí a poškození, přitom leží v 

komunikacích, kde mohou být poškozeny provozem. Tím nebyl naplněn požadavek 

zákoníku práce § 102 odst. 1 v návaznosti na § 196 odst. 1 vyhlášky č. 48/1982 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obr. č. 16 - Prodlužovací šňůry v komunikaci. 

Opatření: prodlužovací šňůry neprodleně zajistit proti poškození uložením do 

chráničky.  

2. Zhotovitelé stavby, jakožto zaměstnavatelé nesplnili povinnost dodržet další 

požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a 

realizaci stavby, jimž je udržování pořádku a čistoty na staveništi, neboť přímo 

v chodbě se nachází žebřík a další materiál, nářadí a odřezky, což brání 
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bezpečnému pohybu na staveništi, viz. foto. Tím není splněn požadavek zákona č. 

309/2006 Sb. § 3 odst. 2 písm. a) v návaznosti na nařízení vlády č. 591/2006 Sb. § 

2 odst. 1 v návaznosti na přílohu č. 1, část I, bod 6, zákona č. 309/2006 Sb. § 16 

písm. b). 

 

  Obr. č. 17 – Překážky v komunikaci. 

Opatření: odstranit neprodleně všechny překážky z komunikací. 

3. Pro zvyšování místa práce je používán balík polystyrenu, tedy předmět nestabilní 

určený k jinému použití.  Tím nebyl splněn požadavek zákona č. 309/2006 Sb. § 5 

odst. 1 písm. c) v návaznosti na nařízení vlády č. 362/2005 Sb. § 3 odst. 6. 
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Obr. č. 18 – Použití polystyrenu pro zvyšování místa práce. 

Opatření: pro zvyšování místa práce vždy použít lešení. 

4.7 7. – 12. Kontrolní den 

V době kontroly byla na stavbě aktuální tato rizika: 

• poranění v důsledku pádu z žebříku nebo pomocného lešení, 

• poranění v důsledku pádu materiálu při jeho manipulaci, 

• poranění v důsledku pádu při pohybu na pracovišti, 

Zjištěné nedostatky: 

V posledních kontrolních dnech již nebyly na stavbě zjištěny další nedostatky. 
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5 IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ RIZIK 

Zdroj rizika Nebezpečí 
Riziková 

situace 

Důsledek 

rizika 

Preventivní 

opatření 

stavební stroje poranění celého 

těla v důsledku 

úderu nebo 

přimáčknutí k 

pevné překážce, 

přejetí 

pohyb strojů v 

prostorech s 

možným 

výskytem osob 

těžká zranění 

osob 

dodržování 

pracovních 

postupů, 

vymezení prac. 

prostoru stroje, 

použití OOPP 

dopravní 

prostředky 

poranění celého 

těla v důsledku 

přimáčknutí k 

pevné překážce, 

přejetí 

pohyb v 

prostorech s 

možným 

výskytem osob 

těžká zranění 

osob 

dodržování 

pracovních 

postupů, 

vymezení cest, 

použití OOPP 

přepravovaný 

materiál 

přimáčknutí k 

pevné překážce, 

zemi 

zasažení 

pohybujícími se 

materiály 

těžká zranění 

osob 

dodržování 

pracovních 

postupů, použití 

OOPP 

práce ve 

výškách 

poranění celého 

těla 

poloha 

pracovišť ve 

výšce nad 

volnou 

hloubkou 

(okraje podlah 

lešení), pád z 

výšky nebo do 

hloubky 

těžká zranění 

osob, až 

smrtelná 

zranění 

dodržování 

pracovních 

postupů, použití 

prostředků 

kolektivní 

ochrany proti 

pádu, použití 

OOPP 
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pracovní 

nástroje strojů 

poranění 

kterékoliv části 

těla při kontaktu 

s nástrojem 

přístup k 

rotujícím 

nástrojům, 

pohybujícím se 

částem proti 

pevné části 

těžká zranění 

osob 

dodržování 

pracovních 

postupů, 

vymezení prac. 

prostoru nástroje, 

použití OOPP 

svařovací 

souprava 

popálení, vznik 

požáru 

při svařování těžká zranění 

osob 

dodržování 

pracovních 

postupů, použití 

OOPP 

el. zařízení, 

nebezpečné 

napětí 

zásah el. 

proudem, 

nebezpečné 

napětí  

poškození 

izolace, kontakt 

obsluhy s živou 

částí nebo 

vodivou 

konstrukcí pod 

napětím 

těžká zranění 

osob, 

poškození 

srdce, 

popáleniny 

dodržování 

pracovních 

postupů, 

zabezpečení 

vodičů proti 

poškození 

pracovní 

nástroje, nářadí 

zasažení očí, 

popálení o 

pracovní nástroj, 

poranění o 

pohybující se 

pracovní 

nástroje 

působení na 

materiál, 

odlétající 

úlomky, teplo, 

prach 

těžká zranění 

osob 

dodržování 

pracovních 

postupů, návodu 

výrobců, použití 

OOPP 

přepravovaný 

materiál a 

břemena, jeho 

hmotnost a tvar 

kontakt 

zaměstnance s 

ostrými 

hranami, 

třískami, pohyb 

zaměstnanců 

v dráze břemene 

nesprávné 

upevnění 

materiálu při 

přepravě, 

nesprávné 

uchopení 

těžká zranění 

osob 

dodržování 

pracovních 

postupů, návodu 

výrobců, použití 

OOPP 
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montované 

konstrukce 

nedostatečné 

ukotvení v 

průběhu 

montáže 

poranění v 

důsledku pádu 

materiálu na 

zaměstnance 

těžká zranění 

osob 

dodržování 

pracovních 

postupů, použití 

OOPP 

těkavé látky z 

lepidel na PVC 

výbuch, tlaková 

vlna, vysoká 

teplota  

vznik 

nebezpečné 

výbušné 

koncentrace 

těžká zranění 

osob, až 

smrtelná 

dodržování 

pracovních 

postupů, použití 

OOPP 

tlakové láhve výbuch, požár  únik plynu, 

vznik 

nebezpečné 

koncentrace 

těžká zranění 

osob, až 

smrtelná 

dodržování 

pracovních 

postupů, použití 

OOPP 

Tab. č. 2 – Identifikace a vyhodnocení rizik. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zajištění BOZP u stavebních prací na vybrané 

stavbě.  

V práci je popsaná stavba kulturního domu ve Velkých Heralticích, část obce 

Sádek. Podrobněji jsou stanoveny jednotlivé povinnosti koordinátora a dalších účastníků 

výstavby v jednotlivých fázích přípravy a realizace stavby. Je zpracován plán BOZP na 

předmětnou akci včetně popisu všech stavebních činností. V diplomové práci jsou popsány 

jednotlivé nedostatky, které byly zjištěny při kontrolních dnech v průběhu samotných 

prací. Bylo zjištěno, že některé práce probíhají v rozporu s předpisy BOZP a rovněž také 

v rozporu s plánem BOZP. K těmto nedostatkům byla navržena opatření k jejich 

odstranění.  

Mezi nejčastější nedostatky patřilo používání prodlužovacích kabelů, které byly 

nedostatečně zabezpečeny proti posunutí, nechráněny proti poškození, nesprávně 

postavené lešení a nepoužití poskytnutých OOPP zaměstnanci. Tyto nedostatky byly při 

výstavbě ihned odstraněny.  Ke konci výstavby již nebyly shledány závažné nedostatky, a 

to z důvodu jednak odstranění zjištěných závad a díky dohledu koordinátora BOZP. 

V poslední části je pak uvedena identifikace a vyhodnocení rizik spolu s navrženými 

opatřeními. 

Tato práce může být využita pro podobná staveniště, například část, týkající se 

návodu pro vypracování plánu BOZP. 
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Obr. č. 7 -  Na lešení chybí nánožky. 

Obr. č. 8 - Zaměstnanec nepoužil stanovené OOPP. 

Obr. č. 9 - V místnostech je používáno jako přenosné svítidlo zářivkové svítidlo určené k 

trvalému zabudování do stavby. 

Obr. č. 10 - Špatně umístněné a použité nesprávné podlahy na lešení. 

Obr. č. 11 – Na lešení chybí nánožky. 

Obr. č. 12 – Použití prodlužovací šňůry neurčené pro mokré prostředí. 
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Obr. č. 13 – Nezabezpečené staveniště. 

Obr. č. 14 – Na lešení chybí nánožky. 

Obr. č. 15 – Prodlužovací šňůry v komunikaci. 

Obr. č. 16 – Prodlužovací šňůry v komunikaci. 

Obr. č. 17 – Překážky v komunikaci. 

Obr. č. 18 – Použití polystyrenu pro zvyšování místa práce. 

 

 


