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PRETSCH, D., Návrh systému BOZP pro montáž ocelových konstrukcí. Diplomová práce. 

VŠB – TU Ostrava, 2013. 66 stran. 

 

Klíčová slova: montáţ ocelových konstrukcí, bezpečnost práce, bezpečnost práce ve výškách 

a nad volnou hloubkou 

 

V diplomové práci se budu zabývat komplexním řešením bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP) při přípravě a montáţi ocelových konstrukcí. Práce bude ve velké části 

vycházet z konkrétní stavby, kterou je uhelná elektrárna situovaná v severních Čechách – 

objekt kotelny. Nicméně popsané postupy a zásady, stejně jako nejzásadnější specifika a 

problémy, lze aplikovat na jakýkoli jiný případ montáţe ocelových konstrukcí a související 

práce. 

 

 

Anotation 

 

PRETSCH, D., Design of an OSH System for Steel Constructions. Diploma thesis. VŠB – TU 

Ostrava, 2013. 66 pages. 

 

Keywords: steel construction installation, work safety, safety when working at heights 

 

In my diploma thesis I will deal with a complex solution for health and safety at work 

during the preparation and installation of steel construction. The thesis will, in large measure, 

be based on a specific building, i.e. a coal power plant located in northern Bohemia – boiler 

room premises. Nevertheless, the processes and principles described, as well as the 

fundamental particularities and problems, may be applied to anyother case of steel 

construction instllation and related works. 
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1 Úvod 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je z hlediska zaměstnavatelů, zejména 

malých a středních podniků stále vnímána jako zbytečná „přítěţ“ a pokud se vůbec této 

oblasti věnují tak zpravidla jen formálně. Většinou se jedná pouze o zpracování dokumentace 

k BOZP, která však nesplňuje ani základní poţadavky dle obecně platných právních předpisů. 

Tento arogantní přístup k řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pak 

samozřejmě negativně odráţí v úrovni péče o bezpečnost, a následně i ve zvýšené úrazovosti.  

Dlouhodobě nejhorší situace z hlediska závaţných pracovních úrazů je ve stavebnictví, 

coţ dokumentují i statistické údaje. Jednou z nejváţnějších příčin této neutěšené situace je 

především ekonomický aspekt – toto se však projevuje ve všech odvětvích, nejen ve 

stavebnictví. Pro zaměstnavatele zajištění vyšší úrovně BOZP znamená „příliš velké 

náklady“, které prodraţují zakázku. Mnohdy si však neuvědomují, ţe přístup „nulových 

investic“ do zvyšování úrovně BOZP můţe dříve nebo později znamenat naopak ekonomické 

ztráty, ať uţ ve formě pokut udělených ze strany orgánu státního odborného dozoru, nebo 

vyšších přímých i nepřímých nákladů z titulu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. A 

v neposlední řadě také poškození image firmy.  

Ze statistik vyplývá, ţe nejčastější příčinou pracovních úrazů s fatálními následky jsou 

obecně pády z výšky nebo do hloubky a zavalení při výkopových prací. Prací ve výškách se 

proto budu v návrhu systému BOZP zabývat především. 

V mé diplomové práci se budu zabývat návrhem systému BOZP při montáţi 

ocelových konstrukcí. Obsah práce vychází z konkrétní stavby, na které se podílím jako osoba 

odborně způsobilá v prevenci rizik pro hlavního zhotovitele stavebního díla. Tudíţ veškeré 

poznatky, postupy a zásady, stejně jako technologické postupy a fotodokumentace vychází 

z praxe. 

 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je posuzovaná činnost velmi obsáhlá, 

jedná se rozsahem o jednu z největších staveb na našem území, na jejíţ realizaci se podílí 

stovky dělníků, obrovský objem mechanizace, strojů, přístrojů, nářadí atd. Dalším 

„problémem“ úzce souvisejícím také se zajištěním BOZP je fakt, ţe na zakázce se podílí 

desítky firem formou subdodávek. Pří montáţi ocelových konstrukcí je nejnebezpečnější 

činností práce ve výškách, nicméně s touto činností souvisí také práce výkopové, zajištění 

BOZP při svařování a pálení, zajišťování nebezpečných prostor proti vstupu osob, bezpečnost 

strojů a zařízení, doprava a mnoho dalších. Všemi těmito aspekty se budu zabývat blíţe 

v dalších částech diplomové práce. 
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 Cílem této diplomové práce tedy je návrh systému BOZP a vhodných postupu při 

pracovních činnostech tak, aby za předpokladu dodrţování níţe popsaných zásad a poţadavků 

bylo vyloučeno, popřípadě minimalizováno riziko vzniku neţádoucích situací, mimořádných 

událostí a úrazů. Budou zde také popsány kvalifikační, zdravotní a odborné poţadavky 

zaměstnanců podílejících se na výkonu této činnosti. 

Ve své práci vycházím z legislativních poţadavků na obecnou bezpečnost práce, coţ je 

zejména Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcí předpisy, poţadavky na práci ve výškách a nad volnou hloubkou, coţ je především 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 

předpisů, Nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví pří práci na staveništích, Zákon č. 309/2006 sb., kterým se upravují další 

poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 

vztahy, a další související předpisy a normy. 
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2 Právní a ostatní předpisy 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, část pátá, zejména tato 

ustanovení[4]: 

a) § 102 odst. 1 - Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům. 

b) § 102 odst. 2 -  Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z 

právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. 

c ) § 102 odst. 3 -   Není-li moţné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je 

vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení 

tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 

Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí 

všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a 

vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty 

první vede zaměstnavatel dokumentaci.  

 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména tato ustanovení[9]:  

a) § 3 odst. 1 – Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k 

zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo 

sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") 

a zajistí jejich provádění na všech pracovištích a přístupových komunikacích, 

pokud leţí ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi 

volná hloubka přesahuje 1,5m. 

b) § 3 odst. 2 - Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí 

prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, 

například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení 
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nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní 

plošiny. 

c)§ 5 - Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichţ 

půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25m, byly bezprostředně po 

jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti 

posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem 

ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti 

vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichţ dolní okraj je výše neţ 

1,1m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší neţ 0,3m a výšce menší 

neţ 0,75m. 

 

 - Nařízení vlády č. 591/2006 sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví pří práci na staveništích, zejména tato ustanovení[6]:  

a) Příloha č. 1, část 1, odstavec a) - staveniště v zastavěném území musí být na 

jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení 

staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace 

s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 

Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

b) Příloha č. 1, část 1, odstavec d) - nepouţívané otvory, prohlubně, jámy, 

propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být 

zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo 

zasypány. 

c) Příloha č. 3, část XIII - Svářečské  pracoviště, včetně ochranného pásma pod 

pracovištěm ve výšce stanoveného podle zvláštního právního předpisu, ^29) je 

nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit 

bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném 

pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí 

před účinky záření oblouku. 

 

 - Zákon č. 309/2006 sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy, zejména tato ustanovení[5]:  
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a) § 14 - Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více neţ jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

"koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a sloţitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 

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

 

 - Vyhláška 87/2000 sb., kterou se stanoví podmínky poţární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání ţivic v tavných nádobách, zejména tato ustanovení[13]:  

a) § 3, odstavec 1) – Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky poţární 

bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakoţ i v přilehlých 

prostorech, zda se nejedná o svařování vyţadující zvláštní poţárně 

bezpečnostní opatření. Při tom se hodnotí i poţární nebezpečí, které představují 

hořlavé látky obsaţené ve stavebních konstrukcích (např. stěnách, stropech, 

přepáţkách). Změnili se podmínky poţární bezpečnosti v průběhu svařování, 

lze v něm pokračovat aţ po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících 

základních nebo zvláštních poţárně bezpečnostních opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

 

3 Statistika úrazovosti ve stavebnictví 

 Dlouhodobě se obor stavebnictví pyšní pomyslným nelichotivým prvenstvím 

v závaţnosti pracovních úrazů. Tento stav trvá navzdory zvýšenému úsilí ze strany státního 

odborného dozoru, který právě v tomto oboru zvyšuje počet kontrol. 

 Tato skutečnost je však do jisté míry pochopitelná. Pominu-li fakt, který je společný 

pro všechny obory průřezově, jímţ je neochota zaměstnavatelů investovat finanční prostředky 

do zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pak se na této skutečnosti velkou 

měrou podílí dva rozhodující faktory.  

Prvním je bezesporu sama podstata činností, které se ve stavebnictví odehrávají a 

nesou sebou velká, často ne spolehlivě odstranitelná, rizika. Práce ve výškách, výkopové 

práce a další, jeţ jsou typické právě pro obor stavebnictví, se velkou měrou podílí na 

skutečnosti, ţe stavebnictví je jednou z nejrizikovějších oblastí. 

Druhým faktem je, ţe celá řada činností odehrávajících se v oboru stavebnictví, 

nepotřebuje nikterak vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Na mnohé činnosti jsou tak 

najímáni, zejména z ekonomického hlediska, zaměstnanci s minimálním nebo dokonce 

ţádným dosaţeným vzděláním. V praxi jsem se bohuţel setkal i s mnohými, kteří byli 

negramotní. K tomuto fenoménu se ještě ke všemu připojuje veliké procento najímaných 

zahraničních zaměstnanců. Toto samozřejmě přímo ovlivňuje jejich mentální výkonnost, která 

se také odráţí v jakési schopnosti o práci přemýšlet i v jiných souvislostech, jakými jsou péče 

nejen o svou vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních zaměstnanců na staveništi.[14]    

 

Graf 3 – 1 Statistika pracovní úrazovosti 
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Graf 3 – 2 Statistika pracovní úrazovosti 

 

4 Uhelné elektrárny 

Aby tato práce mohla býti označena za ucelenou a kompletní, povaţuji za účelné se 

zde v krátkosti také zmínit o samotném fungování a technologii připravovaného díla, o kterém 

bude diplomová práce pojednávat.  

 

4.1 Postup výroby elektrické energie v uhelné elektrárně 

 Po vytěţení uhlí v uhelných dolech/pánvích je uhlí dopraveno do areálu elektrárny 

(většinou pomocí vlakové dopravy), kde je vyskladňováno. Takovéto uhlí prochází následnou 

úpravou, musí se vysušit, poté dochází k dopravě vysušeného uhlí do mlýnů, kde se uhlí mele 

na menší frakci. Vysušené uhlí namleté na poţadovanou velikost je tak připraveno pro 

dopravu do samotného kotle (doprava uhlí probíhá pásovými dopravníky – zauhlování).  

 Nadrcené uhlí je „vstřikováno“(dokonalejší proces spalování neţ u starších 

technologií) do kotle, kde dochází k jeho spalování. Spaliny vzniklé během procesu jsou 

odváděny do elektrostatického odlučovače a filtrů, kde dochází k oddělení nebezpečných a 

škodlivých frakcí spalin. Tyto spaliny jsou pomocí ventilátoru vháněny do mezi-sil popílku a 

sil popílku (celá tato část se nazývá tzv. Partie za kotlem). Takto „vyčištěné“ spaliny jsou 

teprve vypouštěny do ovzduší. 

0 5000 10000 15000 20000 25000

Výr. a rozv. el. a j. energie

Ostatní činnosti

Těžba a dobývání

Zdravotní a soc. pče

Zemědělství, lesnictví, rybářství

Stavebnictví

Doprava a skladování

VO, MO;opravy motor. voz.

Zpracovatelský průmysl

Pracovní úrazy s pracovní neschopností  
nad 3 dny za rok 2011 
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 Teplo vznikající při spalování uhlí je přeměňováno na mechanickou energii, 

mechanická energie je následně přeměněna na energii elektrickou. Postup je následující, 

tepelná energie uvolněná při spalování ohřívá vodu v primárním okruhu (trubky uvnitř kotle) 

a mění ji v páru. Vzniklá pára je odváděna do turbíny, kde lopatkám turbíny předá svou 

kinetickou energii čímţ ji roztočí. Turbína je pevně spojená s generátorem, to znamená, ţe se 

roztáčí i generátor, který přeměňuje mechanickou energii na elektrickou. V elektrárenském 

generátoru rotuje elektromagnet. Vinutí, v němţ se indukuje napětí a proud, je umístěno na 

statoru okolo něj. Celé soustrojí se otáčí rychlostí 3000 otáček za minutu. Pára, která předala 

svou energii turbíně po prostupu putuje do kondenzátoru, kde se z plynu opět stává kapalina. 

Zkondenzovaná pára je vedena opět do trubek kotle, kde začíná celý proces znovu. Nutno 

podotknout, ţe některé elektrárny pouţívají vzniklou páru také k vytápění okolních měst a 

obcí (např. elektrárna Ledvice) 

 Kotelny elektráren jsou zpravidla provedeny jako jednotlivé výrobní bloky. Kaţdý 

blok je tvořen samostatným kotlem, turbínou s příslušenstvím, generátorem, elektrostatickým 

odlučovačem, chladící věţí, blokovým transformátorem a odsiřovacím zařízením. Dále jsou 

zde zařízení pro všechny bloky společná. Jedná se zejména o zauhlování, vodní hospodářství 

(přivaděče, čerpadla a chemická úprava vody), komín a pomocná zařízení k odběru popílku. 

 Většina bloků uhelných elektráren situovaných na území ČR má instalovaný výkon 

cca 200MW. Několik menších bloků disponuje instalovaným výkonem 110MW. Menší se 

vyskytují jen velmi zřídka. V současné době vzniká zcela nový blok v elektrárně Ledvice, 

jejíţ instalovaný výkon bude 660MW, půjde tudíţ o blok s nejvyšším výkonem (i účinností) 

na území České republiky. 

 

Uhelné elektrárny na území ČR 

 Prunéřov 

 Tušimice 

 Počerady 

 Ledvice 

 Komořany 

 Mělník 

 Dětmarovice 

 Tisová 

 Chvaletice 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rny_Prun%C3%A9%C5%99ov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rny_Tu%C5%A1imice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_Po%C4%8Derady
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_Ledvice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_Komo%C5%99any
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_M%C4%9Bln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_D%C4%9Btmarovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_Tisov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_Chvaletice


 

 
11 

 

 Opatovice nad Labem 

 

Obrázek 4 – 1 Uhelná elektrárna Počerady 

5 Posuzovaný stavební celek 

Kotelna – v rámci komplexní obnovy elektrárny se rozhodlo o odstavení a revitalizaci 

tří z pěti původních kotlů. Kotle B25, B24, B23 budou po odstávce kompletně demontovány, 

stejně jako veškeré další technologie kotelny a dojde k jejich komplexní obnově. Kotle B22 a 

B21 zůstanou nadále v provozu. Kotelna jako celek bude tedy rozdělena na část staveniště, a 

část nadále provozovaného zařízení – tyto úseky budou trvale odděleny dělící stěnou 

zbudovanou pro tento účel. Jiţ tento fakt s sebou nese nezanedbatelné riziko spojené s BOZP. 

Jelikoţ část staveniště a část provozovaného zařízení na sebe bezprostředně navazují, bude 

nutné tuto situaci řešit vhodnými reţimovými opatřeními, a důsledné oddělení staveniště od 

provozovaného zařízení. Riziko neoprávněného vstupu jak ze staveniště do prostor 

provozovaného zařízení, tak z provozovaného zařízení na území staveniště se ovšem nedá 

úplně odstranit. Proto je nutné toto riziko brát v potaz, a udělat maximum pro co moţná 

největší moţné omezení pohybu osob mezi těmito úseky. 

Samotná budova kotelny je koncipovaná jako 5 - ti podlaţní komplex o výšce 75,6m. 

Jednotlivá patra se nachází na kótách:   

1. patro – 14m 

2. patro – 22m 

3. patro – 28m 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna_Opatovice_nad_Labem
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4. patro – 42m 

5. patro – 56m 

Patra jsou zpřístupněna třemi schodišťovými věţemi. Dále jsou k dispozici 3 

velkokapacitní výtahy dimenzované kaţdý na 3600kg nebo 48osob, jeţ jsou trvalou součástí 

stavby, navíc budou z důvodu potřeby přepravy stavebního materiálu a zvětšené kumulace 

osob instalovány další dva velkokapacitní stavební výtahy umístěné na vnější části opláštění 

budovy. Všechny tyto výtahy nebude moţno pouţívat bez přítomnosti tzv. liftboye, tzn. 

proškolené osoby ovládající výtah. 

Podlahy jsou z velké části z kříţových pororoštů, z části pokryty slzyčkovým plechem 

a část tvoří podlaha s betonovým potěrem.  

 Střecha je pochozí, u stropu na úrovni cca 67mbude ukotvena ocelová konstrukce/rám 

jednotlivých kotlů, do těchto míst je zbudován přístup formou pochozích ramp. Na tento rám 

bude nadále montováno celé zavěšení kotle, po dokončení se celá konstrukce kotle bude 

táhnout přes všechna patra aţ cca na úroveň 14m (1p). 

 

Obrázek 5 – 1 Posuzovaný objekt - Kotelna 
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6 Technologický postup 

Bylo rozhodnuto, ţe z celé budovy kotelny se zachová pouze ocelová konstrukce, 

samozřejmě dojde k demontáţi veškerých technologií a jejich nahrazení technologií novou.  

Dříve neţ se rozhodlo, zda stávající ocelovou konstrukci zachovat či demontovat 

budovu jako celek, proběhlo nutné statické přezkoumání celé budovy/ocelové konstrukce. 

Specializovaná firma zabývající se statikou ocelových konstrukci (dále jen OK) provedla 

kompletní revizi stávající OK – pro účely posouzení potřebné únosnosti, zaměřeno zejména 

na poţadavky nově uvaţované technologie. Na základě tohoto přezkoumání bylo rozhodnuto, 

ţe stávající OK lze za předpokladu navrţené sanace zachovat. Kompletní poţadavky sanace 

stávající OK byly zpracovány v projektu. 

Obecně lze říci, ţe sanace OK bude provedena zčásti obměnou stávajících prvků OK, 

zčásti dojde k doplnění novými prvky OK a některé prvky stávající OK budou zesíleny (např. 

přeplátováním). 

Z důvodů zachování potřebné nosnosti OK tedy dojde k vyztuţení jak ve vertikálním 

směru tak zejména ve směru horizontálním. Stávající OK bude ve všech podlaţích vyztuţena. 

Dojde k úpravě stávajících ztuţidel (zejména z důvodu plastických deformací) – výměnou 

nebo sanací. 

Dle zpracované dílenské dokumentace dojde k výrobě nových nosníků, tyto budou 

dopraveny kamionovou dopravou do uskladňovacích prostor staveniště. Odtud jiţ budou 

jednotlivé dílce dopravovány dle potřeb na místo montáţe. Tzn. do jednotlivých podlaţí. 

Nové dílce OK budou do jednotlivých podlaţí dopravovány pomocí velkokapacitních 

staveništního jeřábu. 

Před samotnou montáţí nových nosníků musí dojít nejprve k výškovému rozměření a 

obroušení staré barvy. Následně je veškerý materiál dopraven do jednotlivých pater, kde je 

vychystán na podlahu do míst uvaţovaného umístění. Poté dochází k postupnému 

vyzdvihávání jednotlivých dílců a jejich upevňování. Upevnění nové OK probíhá pomocí 

svařování nebo šroubovými spoji. V případě navázání nové OK na starou OK se spojují 

pomocí svarů, v místech styku dvou nových OK se pouţívají spoje šroubové. 

Veškeré svarové i šroubové spoje podléhají přísné jakostní kontrole, pracovníci OŘJ 

dle předepsané montáţní dokumentace kontrolují všechny svary a spoje. Šroubové spoje jsou 

osazeny šrouby jakosti 8.8 (8G) a to převáţně z důvodu střihu. 

Po provedení kompletní sanace ocelových konstrukcí bude docházet k montáţi všech 

nezbytných technologií, podlah, nových obsluţných ramp, schodišť atd. 
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Obrázek 6 -1 Schéma kotelny, elektrostatických odlučovačů a sil popílku 

7 Návrh systému BOZP 

7.1 Účel 

Účelem této práce je návrh systému BOZP tak, aby jím bylo dosaţeno maximální 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poţární ochrany (PO).  

 

7.2 Rozsah závaznosti 

Podmínky a poţadavky stanovené tímto návrhem systému BOZP budou závazné pro 

všechny prováděné činnosti smluvních partnerů v prostorech staveniště. Tento systém stanoví 

zásady, práva a povinnosti všech smluvních partnerů podílejících se na stavebním díle. 

 Pravidla zde popsaná jsou závazná pro všechny zaměstnance smluvních partnerů 

včetně zaměstnanců subdodavatelů smluvních partnerů, jakoţ i osob samostatně výdělečně 

činných, kteří jsou určeni k provedení díla nebo poskytnutí sluţeb. 

 Před nástupem smluvního partnera na staveniště, musí smluvní partner odsouhlasit a 

podepsat tento dokument, a prokazatelně s ním seznámit všechny své zaměstnance. Doklad o 

prokazatelném seznámení a odsouhlasení musí být v kopii zaslán zodpovědnému zaměstnanci 

hlavního zhotovitele stavby. Zodpovědné osoby hlavního zhotovitele stavby i s kontakty jsou 

přílohou SoD. 
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7.3 Ohraničení staveniště a podmínky vstupu na staveniště 

Staveniště jako celek bude po celém obvodu oploceno stabilním plotem do výšky 

minimálně 1,8m. Celá trasa oplocení bude hlídána kamerovým systémem, v případě 

neţádoucí situace je schopna fyzická ochrana staveniště ihned reagovat. Vstup na staveniště 

bude moţný jen přes hlídané vrátnice, kde pro průchod turnikety je nutné mít platnou 

identifikační čipovou kartu (dále jen IK). Na IK je uvedeno jméno a příjmení zaměstnance, 

ev. Číslo, firma, datum expirace a důleţitá telefonní čísla (první pomoc, HZS). IK je také 

nastavena na automatickou blokaci, pokud není pouţita pro vstup po dobu delší neţ 30 

kalendářních dnů. 

 Tato opatření budou zavedena nejen kvůli legislativním poţadavkům (NV 591/2006 

sb., příloha č. 1, část I, písm. a) – oplocení staveniště do výšky minimálně 1,8m) ale také 

kvůli případným majetkovým újmám, které mohou nastat formou krádeţí technologií, 

uskladněných materiálu či pouhého kovového odpadu. 

 Za ohraničení staveniště, kamerový systém, zřízení vrátnic a turniketů stejně jako za 

fyzickou ostrahu a reţimová opatření zodpovídá zadavatel stavby. 

 

Je zakázáno: 

- překonávat oplocení mimo vymezené vstupy 

- vstupovat do prostoru Staveniště bez IK s výjimkou řidičů vozidel, kteří se mohou 

pohybovat na Staveništi pouze v doprovodu osoby s platnou IK 

- poškozovat oplocení, vstupy nebo vstupní turnikety nebo značení 

7.3.1Školení zaměstnanců 

Aby zaměstnanec dostal IK, tedy aby mohl pracovat na staveništi, musí projít 

školením. Toto školení musí absolvovat kaţdý zaměstnanec, který chce vstoupit na staveniště, 

a slouţí jako doplnění znalostí nabytých při klasickém školení BOZP u zaměstnavatele, tedy 

ho nenahrazuje. Obsahem školení je zejména seznámení s konkrétní stavbou, hlavními riziky 

vyskytujícími se na staveništi a nejdůleţitějšími bezpečnostními poţadavky, stejně jako 

poţadavky tohoto dokumentu. 

Školení vedoucích zaměstnanců provádí hlavní zhotovitel stavby prostřednictvím 

pověřené osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. Na toto školení je nutné se dopředu 

telefonicky či písemně objednat. Školení bude probíhat v prostorech buňkoviště hlavního 

zhotovitele.  
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Školení ostatních zaměstnanců dodavatelů provádí proškolený vedoucí zaměstnanec, 

toto školení musí být minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byl odpovědný vedoucí 

zaměstnanec smluvního partnera proškolen. Školení musí být provedeno v jazyce, kterému 

zaměstnanci rozumějí (subdodavatel je povinen v případě potřeby zajistit tlumočníka). 

Školení musí být provedeno před zahájením činnosti a o těchto školeních je nutno vést 

dokumentaci. Dokumentace musí být u smluvního partnera vţdy k nahlédnutí za účelem 

kontroly a musí obsahovat minimálně: 

- název smluvního partnera, datum a obsah provedeného školení; 

- jméno, příjmení a podpis osoby, která školení provedla; 

- způsob ověření znalostí, případně doklad o tomto ověření; 

- jmenný seznam školených vč. podpisů; 

- jméno a podpis tlumočníka (v případě školení v cizím jazyce). 

 

Platnost školení je 2 roky. Vedoucí práce a odpovědný zaměstnanec smluvního 

partnera jsou povinni znovu absolvovat případně dále provést školení zaměstnanců před 

uplynutím této doby. 

 

7.3.2 Obecné požadavky pro vstup a pohyb na staveništi 

 Všechny osoby pohybující se na staveništi musí být vybaveny pevnou pracovní obuví 

s ocelovou tuţinkou, pracovním oděvem, ochrannou přilbou a reflexní vestou popřípadě 

pracovním oděvem s reflexními prvky. Reflexní vesta nebo pracovní oděv s reflexními prvky 

musí být označen názvem firmy. 

 Kaţdý zaměstnanec u sebe musí mít IK, pohybovat se smí pouze v místech, kde mu 

byla přidělena práce, před započetím prací mu bude vedoucím pracovníkem ukázána nejkratší 

bezpečná přístupová cesta na a z pracoviště. Tuto bude muset vyuţívat. Zaměstnanec je 

povinen dodrţovat umístěné bezpečnostní, příkazové a zákazové tabulky umístěné na 

staveništi. 

 Při zjištění jakýchkoliv neshod s těmito poţadavky, bude při případné kontrole ze 

strany zadavatele, popřípadě osob pověřených, taková to osoba označena za neţádoucí a 

vyvedena ze staveniště. Podle míry porušení předpisů bude rozhodnuto o dalším postupu. 

Takovému zaměstnanci můţe být úplně zablokován vstup na staveniště. 
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U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule, jejíţ součástí budou mimo 

jiné bezpečnostní tabulky:  

 

 

Obrázek 7 – 1 Bezpečnostní tabulky 

 

7.4 Kvalifikační a ostatní požadavky spojené s konkrétní pracovní 

pozicí 

Jako základní a stěţejní předpoklad pro připuštění zaměstnance k jím vykonávané 

činnosti je stanovení kvalifikačních poţadavků. Většina těchto poţadavků jasně vyplývá 

z platných právních předpisů, další poţadavky jsou stanoveny nad rámec předpisů. 

 

Všichni zaměstnanci bez výjimky musí být: 

- prokazatelně seznámeni s technologickými postupy jimi prováděných prací,  

- prokazatelně seznámeni s riziky a přijatými opatřeními vyskytujícími se na tomto 

pracovišti, 

- prokazatelně seznámeni s návody k pouţití všech uţívaných strojů, přístrojů a nářadí 

a všech pouţívaných OOPP (zejména OOPP pro práce ve výškách), 

- prokazatelně proškoleni o předpisech BOZP a PO, 

- odborně a duševně způsobilí k výkonu jim svěřené práce (tzn. jeřábnický průkaz, 

vazačský průkaz, lešenářský průkaz, svářečský průkaz atd.), 

- plně zdravotně způsobilí pro jimi vykonávanou činnost, 

- potvrzení o zdravotní způsobilost musí být vydáno smluvním lékařem pracovně 

lékařské péče, 

 

 
 

 
 

Nepovolaným  

vstup zakázán 

Vstup pouze 

v ochranné přilbě 

Vstup pouze s vestou 

s vysokou viditelností  
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7.4.1 Práce ve výškách 

 Vzhledem k rizikovosti těchto prací, kvalifikaci pro tuto pracovní činnost vyčleňuji 

zvlášť. Při provádění kontrol bude brán zvýšený zřetel na ověření způsobilosti pracovníků 

pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou. Zaměstnanec pověřený pracemi ve výšce nebo 

nad volnou hloubkou:   

 Musí být starší 18 – ti let, 

 Musí být zdravotně způsobilý pro práci ve výškách, 

- Zde upozorňuji na problematiku zpřísněných poţadavků na lhůty zdravotních 

prohlídek u prací tzv. rizikových 

o prováděné ve výšce nad 10 m nad úrovní terénu na strmých stěnách, 

vysunutých lešeních, provazových ţebřících, v zavěšených klecích a v 

závěsu na pásu – v tomto případě, na rozdíl od běţné zdravotní 

způsobilosti, u které není pevně stanovená lhůta periodických zdravotních 

prohlídek, jsou vyţadovány periodické zdravotní prohlídky ve lhůtách 

stanovených tímto předpisem (prohlídky minimálně jednou za 3 roky, u 

zaměstnanců mladších 21 let a starších 50 let jednou ročně) 

V praxi jsem si ověřil, ţe tento poţadavek často nebývá dodrţen, především 

z důvodů neznalosti. 

 Musí být prokazatelně proškolen s bezpečnostními instrukcemi pro práce ve výškách, 

 Musí být prokazatelně seznámen s návody výrobce pouţívaných technických 

konstrukcí, 

 Musí být prokazatelně seznámen s návody výrobce pouţívaných OOPP proti pádu, 

 

Vzhledem k mnoţství subdodavatelsky prováděných prací a mnoţství zaměstnanců, není 

časově moţné zkontrolovat všechny zaměstnance v tomto řetězci, zda tyto kvalifikační 

poţadavky plní, proto základní podmínkou vstupu firmy jako celku na staveniště bude 

prohlášení zodpovědné osoby firmy. Prohlášení o zdravotních způsobilostech, potřebných 

školeních a dalších nutných náleţitostech musí firma dodat před zahájením činnosti. Tato 

prohlášení jsou v příloze mé diplomové práce.  

Podepsaná prohlášení musí být v kopii zaslána zodpovědnému zaměstnanci hlavního 

zhotovitele stavby. Zodpovědné osoby hlavního zhotovitele stavby i s kontakty jsou přílohou 

SoD. 
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Veškerá dokumentace prokazující výše uvedené poţadavky musí být neustále 

k dispozici na stavbě. V případě vyţádání musí být předloţena. Budou prováděny namátkové 

kontroly plnění těchto poţadavků, v případě, ţe bude zjištěno například, ţe zaměstnanec 

pracující ve výškách nemá potřebné školení, bude mu okamţitě zablokován vstup na 

staveniště. V případě opakování stejného prohřešku stejnou firmou, se tato vystaví riziku 

vykázání ze stavby. 

 

7.5 Koordinátor BOZP na staveništi, Plán BOZP, Řád staveniště 

 Zákon č. 309/2006 sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy, stanoví v části třetí, tyto 

povinnosti ze strany zadavatele stavby[5]:  

 

§14 odst. (1)Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k 

rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 

realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 

vykonávány toutéž osobou. 

 

§14 odst. (6)Při přípravě a realizaci staveb 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 

15 odst. 1, 

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního 

právního předpisu^21), nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního 

právního předpisu^22), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 

 

 §15 odst. (1)V případech, kdy při realizaci stavby: 

  a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich 

pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
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b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby 

povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště^23) 

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. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném 

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

předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným 

vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 

mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 

§15 odst. (2)Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel 

stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby 

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. 

 

 Posuzované pracoviště svým rozsahem prací naplňuje poţadavky tohoto zákona. Proto 

zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti práce. Dle poţadavků zákona 

bude také zpracován Plán BOZP. Dalším zpracovaným dokumentem bude Řád staveniště. Na 

níţe uvedeném schématu je zobrazen postup pro rozhodnutí, zda dle zákona č. 309/2006 sb. je 

nutné ustanovit koordinátora BOZP a vypracovat plán BOZP. 
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Obrázek 7 – 2 Diagram znázorňující rozhodnutí o stanovení koordinátora[13] 

 

Vzhledem k těmto skutečnostem, bude dalším nutným poţadavkem pro vstup jakékoli 

osoby do prostor staveniště, prokazatelné seznámení s vypracovaným Plánem BOZP a Řádem 

staveniště. Dále bude striktně vyţadováno dodrţování poţadavků stanovených v těchto 

dokumentech. 

Aby byla práce koordinátora BOZP na staveništi efektivní, zavazujeme se, ţe 

pravidelných kontrolních dnů pořádaných koordinátorem se bude vţdy účastnit osoba 

odpovědná za BOZP, jak ze strany hlavního zhotovitele, tak i zástupců všech ostatních 

subdodavatelů přítomných na staveništi. 

Koordinátorovi BOZP na staveništi bude poskytnuta veškerá součinnost, na jeho 

poţadavky bude brán zřetel a na kaţdý zápis z kontrolního dne bude nejpozději následující 

den po KD vypracovaná písemná reakce s popisem odstranění zjištěných neshod. 

 

7.6 Označování pracovišť, předávání pracovišť 

 Jak jiţ bylo řečeno, prostor staveniště bude rozsáhlý. Na zakázce se bude podílet řada 

firem. Toto s sebou nese zvýšené poţadavky na koordinací prací, a zvýšené riziko 

vzájemného negativního působení. Navrhuji proto stanovení pravidelné ranní koordinační 

porady všech subdodavatelů, kde budou vzneseny poţadavky a připomínky k postupu prací a 

moţnostech zajištění optimálního průběhu vzhledem k bezpečnosti a vyhodnocení rizika. 
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 Kaţdý zhotovitel můţe zahájit práce aţ po protokolárním předání pracoviště, 

popřípadě umoţnění prací formou zápisu do stavebního deníku (dále jen SD). Součásti 

takovéhoto předání pracovišť je nutnost vzájemného a prokazatelného se informování o 

rizicích a přijatých opatřeních všech firem působících na pracovišti. Toto proběhne buď 

protokolárně, nebo zápisem do SD. S předanými riziky musí být zaměstnanci seznámeni. 

V případě nástupu nové firmy na pracoviště v průběhu prací, proběhne aktualizace rizik. Za 

zajištění BOZP na pracovišti zodpovídá firma, která jej má předané. 

 Kaţdé pracoviště musí být jasně a zřetelně označeno názvem zhotovitele, jménem a 

příjmením odpovědné osoby a kontaktní spojení. Toto pracoviště bude ohrazeno a označeno 

bezpečnostními tabulkami. Pokud nelze pracoviště spolehlivě ohraničit a označit, musí být 

provedeno náhradní opatření proti nepovolenému vstupu. Takovéto řešení však je nutno 

oznámit a konzultovat s příslušnými odpovědnými osobami, které budou vypsány v příloze 

SoD. 

Po dokončení prací, musí kaţdá firma, neţ pracoviště předá zpět, ho řádně zabezpečit, 

především se jedná o zajištění pádových hran, otvorů v podlaze, nosnost podlah a zachování 

bezpečných komunikací. Pracoviště bude vţdy před převzetím zkontrolováno osobou odborně 

způsobilou v prevenci rizik hlavního zhotovitele a nebude převzato, pokud nebude vhodně 

zajištěné. 

 

7.7 Zodpovědnost za BOZP 

 Obecnou zodpovědnost za BOZP na stavbě má zhotovitel, jeţ má prokazatelně 

předané pracoviště. Tuto zodpovědnost nemůţe delegovat.  

 Zákon č. 262/2006 sb., Zákoník práce jako základní bezpečnostní předpis spolu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., v §101 odst. 2 jasně stanovuje, ţe přímou odpovědnost za 

dodrţování předpisů  BOZP nesou vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení, cituji[4]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle 

odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 

pracovních míst, která zastávají.“ 
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Toto ustanovení podporuje další část zákoníku práce, konkrétně §302, písm. c), cituji[4]: 

 

 

 

 

V praxi jsem však zjistil, ţe tuto povinnost si plní jen velmi malé procento vedoucích 

zaměstnanců. Na vině je zejména nedostatečné právní vědomí a neznalost předpisů – 

pravděpodobně tedy nevhodně provedené školení o předpisech BOZP, kde by se na toto 

ustanovení měl klást zvýšený důraz. Část vedoucích zaměstnanců o této povinnosti však ví, 

ale záměrně ji neplní nebo ji plní naprosto nedostatečně. Tito si většinou neuvědomují, jaké 

důsledky pro ně toto přehlíţení a neplnění povinností stanovených zákonem můţe v případě 

pracovního úrazu přinést. 

Kdyby si vedoucí zaměstnanci tuto důleţitou povinnost skutečně plnili, jsem 

přesvědčen, ţe úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví by na všech pracovištích výrazně stoupla.  

Myslím si, ţe by z těchto důvodů měl vzniknout větší tlak na vedoucí zaměstnance, 

tak aby si tuto povinnost začali zodpovědně plnit. Tento tlak musí být veden zejména ze 

strany zaměstnavatele, a to například formou finančních postihů za zvýšenou úrazovost na 

odděleních, nebo naopak finanční motivací v případě dobrých výsledků. 

   

7.8 Hlášení „skoronehod“ 

 Hlášení skoronehod je velmi uţitečným instrumentem, který bohuţel v praxi příliš 

nefunguje, jelikoţ zaměstnavatelé nevytvářejí vhodné podmínky pro jeho fungování. 

 Skoronehodou rozumíme mezní stav, který jen shodou příznivých okolností neskončil 

nehodou. Tedy situaci, kdy jiţ došlo k neţádoucí události, která však neměla negativní 

následek, neboť nedošlo k poslední příčině způsobující pracovní úraz – neţádoucí kontakt. 

Je třeba zaměstnance vychovávat zejména formou vhodného školení k tomu, aby si 

uvědomili, ţe tento instrument můţe zamezit vzniku váţného pracovního úrazu. Další 

moţností jak dosáhnout fungujícího systému hlášení skoronehod je motivovat zaměstnance 

takovéto situace hlásit (jelikoţ ohlášení skoronehody závisí pouze na vlastní iniciativě 

zaměstnance), a to například tak, ţe tuto iniciativu odměníme, hmotně či morálně. 

Je vhodné tedy zaměstnancům poskytnout moţnosti jak tyto situace hlásit, a to třeba i 

anonymně. Popřípadě pokud mají pocit, ţe by tuto situaci nepomohlo nahlásit svým 

vedoucím, poskytnout anonymní moţnost hlásit toto hlavnímu zhotoviteli. 

„Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a 

zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.“ 
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Z těchto důvodů budou vyvěšeny na kaţdém patře kotelny kontaktní údaje (email, 

telefon) na zodpovědné osoby hlavního zhotovitele (také OZO v prevenci rizik) a 

koordinátora BOZP na staveništi. Tyto je nutno neprodleně kontaktovat v případě zjištění 

neţádoucích skutečností. Dále zde budou umístěny schránky, do nichţ bude moţno vhodit 

jakékoliv připomínky či nedostatky týkající se BOZP. 

 

7.9 Skladování a ukládání dílců OK 

 Dílce nové OK jsou nejprve uskladněny na předmontáţní ploše, odkud je dle potřeby 

materiál dopravován na jednotlivá patra.  

 Při tomto uskladnění je nutné dbát na řádné zajištění těchto dílců (I profilů, sloupů, 

schodišťových ramen atd.) proti převrhnutí, zřícení či sesunutí. Zejména pokud se v okolí 

takto uskladněných dílců mohou pohybovat osoby. Stejná zásada platí při dopravení dílců OK 

na jednotlivá patra k montáţi.  

 Zodpovědnost za řádné a stabilní uloţení materiálu, stejně jako dodrţení stanovené 

únosnosti terénu a podlah nese vţdy příslušný zhotovitel (vedoucí práce). 

 

7.9.1 Přetěžování podlah, podkládání, roznášení váhy 

 Při ukládání dílců OK v patrech je nutno si uvědomit, ţe většina roštových podlah má 

únosnost stanovenou na 500kg/m
2
. Vzhledem k mnoţství a váze takto vychystávaných dílců 

můţe velmi snadno dojít k přetěţování podlah, coţ poškozuje roštovou podlahu a sniţuje její 

únosnost. 

 Ze stejného důvodu je nutné dílce podkládat zásadně v místech nosníků staré ocelové 

konstrukce a váhu roznášet pomocí fošen.  

 Nutností je také vţdy zachovat volné a bezpečné komunikace tak, aby z kaţdého místa 

byla zachovaná dostatečně široká úniková cesta pro případ vzniku mimořádné události (např. 

poţár). Šířka takovéto komunikace by za ţádných okolností neměla být niţší neţ 600mm. 

 Na níţe uvedených fotkách je názorně vidět pravděpodobné přetěţování roštových 

podlah v kombinaci s nezachováním bezpečně průchozích komunikací, v případě vzniku 

mimořádné události bude případný únik z těchto prostor značně ztíţen, na další fotce je 

znázorněno nevhodné uloţení dílců OK, v tomto případě není uloţení dostatečně stabilní a 

nelze vyloučit riziko sesunutí a následného úrazu dolních končetin procházejících osob. Není 

moţno volit tento způsob ukládání. Nutno ukládat například na šířku. 
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Obrázek 7 – 3,4 Přetěžování podlah, nezachování bezpečných komunikací, nevhodné 

ukládání materiálu 

 

7.10 Doporučený postup pro provádění prací ve výškách a nad volnou 

hloubkou, minimální požadavky, zásady práce ve výškách 

 Jiţ v předešlých kapitolách bylo několikrát zdůrazněno, ţe tato činnost je vysoce 

riziková. Pokud dojde k pádu, ve většině případů jde bohuţel o úraz s velmi váţnými 

následky, často fatálními. Ve světle této skutečnosti, bude poţadováno striktní dodrţování 

předpisů pro práce ve výškách, a postupů stanovených tímto navrhovaným systémem BOZP. 

Kontroly BOZP budou zaměřeny především na provádění prací ve výškách. Při zjištění závad 

bude poţadováno okamţité odstranění. 

 Následující kapitoly pojednávají o základních poţadavcích a způsobech zajištění při 

práci ve výšce a nad volnou hloubkou, jeţ budou předmětem zvýšených kontrol ze strany 

hlavního zhotovitele. 

 

7.10.1 Přidělování OOPP 

 Při pohybu v prostoru kotelny musí mít všichni ochrannou přilbu vybavenou 

ochrannou/podbradní páskou chránící před sesmeknutím. Ačkoliv to ţádný právní předpis 

blíţe nespecifikuje, na základě vyhledání a vyhodnocení rizik v prostorách kotelny, je 

povinností pouţívat přilbu s 4 - bodovým upevněním ke skořepině. Ochranná páska upevněná 

pouze dvoubodově neposkytuje spolehlivou ochranu a můţe se stát, ţe při pádu dojde 

k sesmeknutí přilby dříve, neţ osoba dopadne. Pokud přilba není vybavena ţádnou podbradní 

páskou, můţe dojít k sesmeknutí přilby jiţ při běţném úklonu či při poryvu silnějšího větru. 
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 Při pouţívání přileb je nutné se řídit průvodní dokumentací, většina přileb se musí 

vyřadit z pouţívání po 5 – ti letech od započetí pouţívání. Nutné je také přilbu vyřadit 

v případě jakéhokoli poškození. 

 

Obrázek 7 – 5 Přilba s 4 - bodovým ukotvením podbradní pásky ke skořepině 

 

Při práci ve výškách je vhodné zaměstnance vybavit speciální obuví určenou pro práci 

ve výškách. Takováto obuv je speciálně konstruovaná tak, aby byla minimalizovaná moţnost 

uklouznutí. Takováto obuv samozřejmě běţně vykazuje i další vlastnosti potřebné pro 

bezpečný pohyb po staveništi jako ochranná tuţinka, podráţka odolná propichu a další. 

 

7.10.2 Práce při montáži OK 

 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při montáţi ocelových konstrukcí je 

nejdůleţitější skutečnost, ţe drtivá většina této práce je prováděna ve výšce nebo nad volnou 

hloubkou. Proto je tato stavební činnost vysoce riziková. Samozřejmostí by vţdy měla být 

snaha, co největší moţný objem prací provést na zemi a k pracím ve výšce přistupovat aţ 

v případě, kdy je to nezbytně nutné. Na toto však musí být myšleno jiţ při tvorbě projektové 

dokumentace a technologického postupu. 

 Z technologického hlediska je nutno pracovat ve výšce zejména při vyzvedávání a 

umisťování dílců OK na jejich místo a při jejich spojování a upevňování. To znamená při 

provádění šroubových spojů, svařování, pálení atd. Dále při začišťování, zaměřování, 

nátěrech a samozřejmě při stavbě lešení. 
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7.10.3 Kolektivní zajištění při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou 

 Obecně platí, ţe přednost před osobním zajištěním musí mít kolektivní ochrana. Tou 

se rozumí zejména zajištění pomocí technických konstrukcí, lešení, záchytných sítí, poklopů 

popřípadě volba provedení práce ze zdviţných plošin, pracovních košů atd. 

Pochopitelně, při rozhodování zda pouţít kolektivní, či osobní zajištění, hraje 

důleţitou roli ekonomická otázka. Je samozřejmé, ţe ţádná firma nebude stavět lešení v ceně 

několika desítek či stovek tisíc jen kvůli nutnosti provedení nátěru, který zabere 2 hodiny 

času. 

 

Zajištění technickou konstrukcí (zábradlí) 

 Při provádění činností na kotelně bude vznikat celá řada pádových hran (místo, kde 

bezprostředně hrozí pád z výšky nebo do hloubky) vzniklých montáţí, ale i demontáţí. 

Takovéto místa musí být ihned po vzniku zajištěna. Za zajištění takovýchto míst zodpovídá a 

provádí ten, jehoţ činností pádová hrana vznikla. Vhodným a obvyklým zajištěním je 

zábradlí. 

 Dle Nařízení vlády č. 362/2006sb., je za vhodné zábradlí povaţováno takové, které se 

skládá alespoň z[9]: 

 

„Horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15m. 

Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) 

a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, 

případně výplní, s  ohledem na místní provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 

horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou.“ 

 

 

 

 

 

 

Další požadavky na provedení zábradlí: 

- můţe být přerušeno pouze v místech schodišťového nebo ţebříkového přístupu 

- musí být dostatečně únosné a stabilní 

- nesmí vytvářet ţádná další rizika 

Vzhledem k rizikovosti prostředí, ve kterém budou práce probíhat, bude požadavek 

stanovený nařízením vlády zpřísněn a dvoutyčová zábrana bude požadována již od výšky 

1,5m, nikoliv od 2m. 
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- pokud je z technologického hlediska nutné na určitý čas zábradlí odstranit, musí 

být přijata náhradní opatření k zabránění pádu, minimálně stejně účinná (například 

hlídáním ohroţeného prostoru zodpovědným zaměstnancem) 

Důrazně upozorňuji, ţe zajištění pádových hran pomocí výstraţné pásky, popřípadě 

řetízku je naprosto nedostačující a je striktně zakázáno. Umístění výstraţné pásky či řetízku 

na bezprostředním okraji pádové hrany není moţné především proto, ţe pokud je takto 

vybavena, můţe řetěz/páska v zaměstnanci vyvolat pocit stability a při přidrţení se snadno 

přepadne. 

 

Lešení 

 Veškerá lešení musí být postavena pouze osobami s odbornou způsobilostí pro stavbu 

lešení. Kaţdé lešení musí odpovídat poţadavkům průvodní dokumentace a příslušných 

technických norem. Před započetím pouţívání lešení musí dojít k prokazatelnému předání 

lešení osobě zodpovědné za uţívání lešení (např. mistr, stavbyvedoucí), a to zápisem do 

Identifikační karty lešení popřípadě do Stavebního deníku. 

 Záznam o převzetí lešení uţivatelem provede uţivatel za účasti realizátora. Bez 

doplnění záznamu uţivatele do identifikační tabulky lešení nesmí uţivatel zahájit práce na 

lešení. Po dobu převzetí lešení ručí přebírající uţivatel za to, ţe na lešení nebude nic 

opravováno, zejména nebudou zkracovány a demontovány trubky, spojky a nebudou 

rozebírány podlahy bez účasti odpovědného pracovníka organizace realizátora. Vedoucí práce 

uţivatele odpovídá za to, ţe lešení nebude přetěţováno nad zatíţení uvedené na tabulce.  

 Po ukončení prací je uţivatel za účasti realizátora povinen provést následný záznam do 

identifikační tabulky lešení – odpovídá vedoucí práce uţivatele (vzor identifikační tabulky je 

přílohou č. 1 tohoto dokumentu). 

 

 

 

 

 

 

Další požadavky na lešení: 

- Kaţdý výstup na lešení musí být označen identifikační kartou lešení, která 

obsahuje minimálně: název zhotovitele, osobu odpovědnou za montáţ + kontakt, 

Je striktně zakázáno jakkoliv zasahovat (upravovat, montovat, demontovat) do 

lešení bez vědomí zhotovitele lešení. Lešení smí upravovat pouze osoby s odbornou 

způsobilostí pro stavbu lešení!  
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maximální povolenou nosnost podlah, maximální počet současně zatíţených 

podlah, datum předání do uţívání, název firmy která lešení převzala, osobu 

odpovědnou za uţívání lešení a datum poslední kontroly, 

- Pokud lešení není označeno identifikační tabulkou, oznámí uţivatel tuto 

skutečnost příslušnému stavbyvedoucímu a nesmí s pracemi započít do doby 

označení lešení identifikační tabulkou,  

- Kaţdý výstup na lešení, v případě nutnosti, musí být označen bezpečnostními 

tabulkami (např. „pracuj pouze zajištěn postrojem“), 

- Opravu lešení, pokud je nutná, objednává ten, kdo potřebu opravy zjistí 

telefonicky přímo u realizátora lešení dle informací z identifikační tabulky,   

- Kaţdý výstup na lešení bude označen cedulí, na které jsou zobrazeny přípustné 

kotvící body lešení, 

- Pro osoby provádějící montáţ lešení musí vţdy být k dispozici návod na montáţ 

popř. doplňující dokumentace,  

- Lešení musí být zaloţeno na dostatečně únosném terénu. Pokud je lešení zaloţeno 

jinak (např. na konstrukci) musí být dostatečná únosnost doloţena statickým 

posudkem,  

- Nosné části lešení musí být zajištěny proti podklouznutí (např. nánoţkou nebo 

připevněním k podloţí),  

- Podlahy lešení musí být zajištěny proti náhodnému pohybu a mezi jednotlivými 

částmi podlah nesmí být nebezpečné mezery (mezera mezi jednotlivými 

podlahovými dílci popř. podlahou a svislou ochrannou konstrukcí nesmí být větší 

neţ 3cm), podlahy musí být rovné a schůdné,  

- Pojízdná lešení musí být moţno zabrzdit, na takovýchto lešeních se smí pracovat 

pouze v zajištěné/zabrzděné poloze,  

- Ke kaţdému lešení musí být trvale bezpečný přístup a výstup,  

- Lešení, u kterých probíhá montáţ, demontáţ či nejsou bezpečné pro uţívání, musí 

být označeny bezpečnostní tabulkou „Zákaz vstupu“ a musí na něj být zamezeno 

přístupu (např. odstraněn výstupní ţebřík),  

- Všechna lešení, zejména nad komunikacemi, musí být vybaveny okopovými 

zaráţkami! 

Vzhledem ke sloţitosti díla, bude často nutno přistoupit ke stavbě speciálních, 

atypických lešení (zavěšené, předsunuté, postavené na ocelové konstrukci atd.). V takovýchto 
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a dalších případech, kdy stavba lešení neodpovídá typovému lešení v průvodní dokumentaci 

nebo dokumentaci obsaţené v české technické normě, bude poţadováno předloţení 

individuálního statického a pevnostního posudku lešení a projektu zpracovaného osobou 

s odbornou způsobilostí. 

 

 

Obrázek 7 – 6 Speciální lešení 

 

Odborné prohlídky lešení  

 Uţivatel lešení je povinen zajistit provedení odborných prohlídek tak, aby odpovídaly 

poţadavkům průvodní dokumentace. Vţdy však, pokud dojde ke změně polohy lešení či 

mimořádné události, která by mohla ovlivnit jeho pevnost a stabilitu.  

Dle ČSN 73 8101 musí být kaţdé lešení nejpozději jednou měsíčně zkontrolováno 

odborně způsobilou osobou pro stavbu lešení. Tento interval se zkracuje na 14 dní u lešení:  

a) vystavených účinkům mechanického kmitání 

b) pojízdných 

c) zavěšených 

 

 

 

 

 

 

Při pravidelných odborných prohlídkách se ověřuje, zda v průběhu uţívání nedošlo v 

konstrukci ke změnám nebo poruchám, které by mohly mít nepříznivý vliv na statickou, 

funkční a pracovní bezpečnost. 

Vzhledem k rizikovosti prostředí, ve kterém budou práce probíhat, bude požadavek 

stanovený normou zpřísněn a pravidelná kontrola lešení bude muset proběhnout u všech 

lešení nejpozději každých 14 kalendářních dnů. O této kontrole musí být záznam na 

identifikační kartě lešení! 
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V případě zhoršených mikroklimatických podmínek (silný vítr, bouřka atd.) musí být 

provedena odborná kontrola lešení ihned po těchto událostech. V opačném případě nelze 

lešení pouţívat.  

 Před kaţdým vstupem na lešení zkontroluje vedoucí pracovní skupiny uţivatele 

kompletnost podlah, zábradlí a výstupů. Zároveň na tabulce ověří, ţe lešení bylo v průběhu 

posledních dvou týdnů kontrolováno. Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně 

odstraněny. 

 

Použití záchytných sítí 

 V případech, kdy se musí pohybovat na malém prostoru větší počet lidí (např. při 

montáţi ocelových konstrukcí, práce na střeše atp.) je vhodné vyuţití záchytných sítí. Pokud 

by se totiţ všichni zaměstnanci měli ukotvit pomocí OOPP k nějakému kotvícímu bodu, 

zřejmě by bezpečné provedení takovéto práce nebylo moţné. Toto řešení je vhodné 

samozřejmě také kvůli poţadavku upřednostnit před osobním zajištěním kolektivní ochranu 

(jiné moţnosti kolektivní ochrany moţné nejsou). 

Při pouţití záchytných sítí je bez problému zajištěna bezpečnost všech zaměstnanců. 

Problémem zůstává pouze zajištění po obvodu konstrukce. V tomto případě je jedním 

z vhodných řešení instalace kovových, dostatečně únosných sloupků po obvodu konstrukce, 

mezi kterými bude nataţeno dočasné kotvící vedení. 

 

Obrázek 7 – 7 Dočasné kotvící vedení            Obrázek 7 – 8 Použití záchytných sítí 
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7.10.4 Osobní zajištění při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou 

 Lze předpokládat, ţe zabezpečení pomocí osobního zajištění, bude vzhledem k povaze 

prováděných prací nutné téměř neustále. A to i v případech, kdy bude k místu uvaţované 

práce postaveno lešení či vyuţito jiné metody kolektivní ochrany. Jelikoţ montáţní práce si 

vyţadují často v místech práce odstraněné zábradlí či dílce podlah (kvůli manipulaci s OK). 

Dále se také zaměstnanci musí vyklánět a přesahovat tak mimo lešení. Ve všech těchto 

případech bude nutné zajištění pomocí osobního zajištění. 

 Lešení, otevřené prostory a všechny ostatní pracoviště, kde se z jakýchkoliv 

opodstatněných důvodů nachází nezajištěné pádové hrany a na tomto pracovišti musí 

z technologických důvodů probíhat pracovní činnost, musí být u přístupu na toto pracoviště 

jasně a zřetelně označeno bezpečnostními tabulkami (např. „pracuj pouze zajištěn postrojem“, 

„nebezpečí pádu do prohlubně“ atd.) a musí být zabezpečeno jiné stejně účinné opatření 

k ochraně proti pádu z výšky či do volné hloubky. Zejména zbudováním vhodných kotvících 

bodů. Za zajištění vhodných kotvících bodů zodpovídá příslušný zhotovitel provádějící 

v těchto místech pracovní činnosti. 

 Kaţdý zaměstnanec pouţívající osobní zajištění musí být prokazatelně proškolen a 

seznámen s jeho návodem na pouţití. OOPP musí být udrţováno, skladováno, kontrolováno a 

revidováno v souladu s poţadavky návodu k pouţití. Pro kaţdý OOPP musí být vyplněn 

evidenční list s údaji uţivatele, data prvního dne uvedení do provozu a revizích. Všechny tyto 

doklady musí být na staveništi přítomny pro potřeby případné kontroly. Kaţdý zaměstnanec je 

povinen před kaţdým pouţitím OOPP opticky zkontrolovat, zda je kompletní a zřetelně 

nepoškozený. 

 

Základní povinnosti spojené s používáním OOPP proti pádu dle přílohy k nařízení vlády 

č. 362/2005 sb. [9]: 

 

a) Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze 

prováděné práce, předpokládaným rizikům a umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly 

pravidelně prohlíženy a zkoušeny v  souladu s požadavky průvodní dokumentace. 

 

b) Podle účelu a způsobu použití se rozlišují dva způsoby zajištění. Osobní ochranné 

pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z  výšky (pracovní 
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polohovací systémy) a osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z  výšky (systémy 

zachycení pádu). 

 

c) Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v  kombinaci 

prvků a součástí systémů a v  souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 

zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v  němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného 

okraje). Zaměstnanec je udržován v  pracovní poloze tak, že pádu z  výšky je zcela zabráněno, 

nebo je pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, případně dopravit do bezpečného místa; k  zachycení pádu musí dojít v dostatečné 

výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění 

zaměstnance. 

 

d) Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 

e) Vhodný osobní ochranný prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 

systém, včetně kotevních míst, musí být určen v  technologickém postupu. Pokud se jedná o 

práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění 

proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý 

zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního 

prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

 

f) Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 

zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.  

 

Zachycovací postroje 

 Zachycovacích postrojů se na trhu nabízí celá řada. Při volbě vhodného typu je 

rozhodující, pro jaké podmínky má postroj slouţit, jak dlouho bude při práci nutno postroj 

pouţívat atd. 

 Základní, nejjednodušší a také nejlevnější celotělové postroje (odpovídající EN 361) 

jsou vybaveny pouze jedním zádovým „kotvícím okem“ (kotvící oka určená k zachycení pádu 

jsou vţdy označena písmenem A). K tomuto oku se připojují spojovací prostředky s tlumičem 
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pádu. Důleţitou podmínkou je, ţe délka od kotvícího oka ke konci spojovacího prostředku 

nesmí přesáhnout 2m (včetně karabin a tlumiče pádu). 

 Dalším typem je postroj vybavený navíc integrovaným bederním pásem 

s polohovacími oky (odpovídající EN 361 + EN358). Polohovací oka slouţí k připojení 

polohovacího prostředku. Tyto oka nesmí být pouţita k připojení zachycovače pádu, nejsou 

na to konstruována! 

 Draţší, zato nejkomfortnější postroje nabízející také největší úroveň zajištění při práci 

ve výškách jsou postroje vybavené předním i zadním kotvícím okem, polohovacími oky, 

bederním pásem, slaňovacími oky a polstrováním stehenních popruhů. Někdy taky vybavené 

dalšími prvky pro zavěšení materiálu či nářadí (odpovídají EN 361 + EN358 + EN813). 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Obrázek 7 – 9 Zachycovací postroje 

 

 Při práci ve výškách prováděných na tomto staveništi je povinností používat 

pracovní postroje vybavené přídavným lanem. Tedy tak, aby měl zaměstnanec k dispozici 

vždy dvě lana pro ukotvení! A to z toho důvodu, aby mohl být zajištěn i v případě 

přemisťování. 
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Tlumiče pádu 

Úkolem tlumiče pádu (EN 355) je eliminovat rázovou sílu vzniklou při pádu. Při 

zachycení pádu je lidské tělo vystaveno obrovské zátěţi, která můţe způsobit ţivotu 

nebezpečné zranění (poškození vnitřních orgánů atd.) 

Tlumiče pádu musí eliminovat sílu vzniklou zachycením pádu na max. 6kN (600 kg), 

coţ je přibliţně polovina hodnoty (12kN), která můţe být ţivotu nebezpečná. 

Konstrukčně se jedná o popruhy sešité k sobě, při zachycením pádu se švy začnou 

párat a tak dojde k utlumení rázové síly. Vzhledem k délce rozvinutého popruhu po zachycení 

pádu je nutné si při pouţívání tlumiče pádu ověřit volnou hloubku pod místem práce. Délka 

rozvinutého popruhu není vţdy stejná a záleţí na výrobci, jaký způsob sešití a délku popruhů 

pouţije. Většinou se ale pohybuje od 120 do180 cm. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – 10 Tlumič pádu 

 

Karabiny  

 Pro pracovní účely lze vyuţívat pouze karabiny odpovídající normě EN 362. V této 

normě je jedním z nejdůleţitějších poţadavků kladených na karabiny nutnost provedení dvou 

nezávislých úkonů pro jejich otevření. 

 Na trhu je celá řada druhů karabin splňujících tento poţadavek, avšak liší se jak 

velikostí, tvarem tak systémem jejich otevírání (např. šroubovací, automatické, triple -

Minimální volná hloubka, kterou je potřeba zajistit pod místem výkonu práce ve 

výšce z hlediska zajištění bezpečného prostoru v případě zachycení pádu je vždy uvedena 

v návodu na použití OOPP!! 
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lockatd.) Při výběru vhodné karabiny je důleţité zváţit zejména podmínky a četnost pouţití 

(tzn., jak často se pracovník bude muset přepínat).  

 Karabiny musí být také kontrolovány a revidovány v souladu s poţadavky průvodní 

dokumentace. 

 

Obrázek 7 – 11 Druhy nejpoužívanějších karabin 

  

Pracovně polohovací prostředky 

 Tyto prostředky jsou zaloţeny na principu, ţe osoba při správném pouţití není vůbec 

připuštěna do prostoru ohroţeného moţným pádem. Toto se děje nastavením správné délky 

spojovacího prostředku. Délka polohovacího prostředku se spojovacím prostředkem není 

nijak omezena. Vţdy však musí být nastavena tak, aby nemohlo dojít k pádu. 

 

 

 

 

Samostatně pouţívané pracovně polohovací prostředky (odpovídající EN 358) jsou 

v dnešní době jiţ pouţívány v menší míře, ve většině případů se přistupuje k zajištění pomocí 

celotělového zachycovacího postroje, který je bezpečnější a má větší rozsah pouţitelnosti. 

Pracovně polohovací prostředek není určen k zachycení pádu! Pro tento účel není 

navržen a s největší pravděpodobností by pád vedl k vážnému úrazu – zejména 

nevratnému poškození páteře! 
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Obrázek 7 - 12 Pracovně polohovací prostředek 

 

Samonavíjecí prostředky pro práce ve výškách 

 Tyto prostředky fungují na stejném principu jako bezpečností pásy v autě. Při 

pomalém pohybu se lze volně pohybovat, v případě rychlého pohybu/pádu textilního popruhu 

se okamţitě zablokuje. 

 Většina těchto samonavíjecích prostředků je určena pouze pro umístění a pouţití ve 

vertikálním směru (většinou s maximálním vychýlením od osy 40 – 45 stupňů). Toto je 

nejčastější chybou při jejich pouţívání, jelikoţ uţivatelé je v praxi pouţívají i ve směru 

horizontálním, kde je velmi pravděpodobné, ţe nebude správně popřípadě vůbec plnit svou 

funkci. 

 U samonavíjecích prostředků je vzhledem k jejich konstrukci (celý mechanismus je 

uvnitř krytky zařízení, není proto vidět jejich moţné poškození) zvlášť důleţitá jejich kontrola 

v souladu s poţadavky průvodní dokumentace. 

 

Kotvící body 

 Vhodný kotvící bod je minimálně stejně důleţitý jako vhodný prostředek pro 

zachycení pádu.  

 

 

 

 

 

 Dle normy (EN 795) jsou kotvící systémy rozděleny do skupin A – E, a to tak, ţe: 

- A: kotvení pro zajištění na svislých, vodorovných a šikmých plochách 

- B: mobilní kotvící zařízení 

- C: poddajná vodorovná kotvící vedení (např. ocelové lana) 

- D: pevná vodorovná kotvící vedení 

Kotvící body musí být stanoveny v technologickém postupu. Pokud nejsou 

stanoveny v technologickém postupu, je povinen vedoucí zaměstnanec určit kotvící body 

na místě, a prokazatelně s nimi zaměstnance seznámit (např. zápisem do stavebního 

deníku). V opačném případě nelze práce ve výškách provádět! 
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- E: kotvící body drţící vlastní vahou (vodorovné umístění, sklon max. 5stupňů) 

 

 

Obrázek 7 – 13 Druhy kotvících systémů 

7.10.5 Příklady nesprávného použití OOPP pro práce ve výškách 

 V praxi se bohuţel člověk aţ příliš často setkává s naprosto chybným pouţitím OOPP 

pro práce ve výškách. Mnohdy takovéto jednání můţe mít za následek fatální následky. 

 Hlavní příčinou takového nesprávného pouţití OOPP je nevhodné či nedostačující 

školení pro práce ve výškách, jehoţ důleţitou součástí by mělo být důkladné praktické 

seznámení zaměstnanců s pouţíváním osobních ochranných pracovních prostředků pro práce 

ve výškách, se kterými budou na pracovišti zacházet. 

 Toto školení, stejně jako seznámení zaměstnanců s návodem na pouţití OOPP se často 

odbyde pouze formálně, a na pracovišti se pak člověk setkává s lidmi, kteří jsou prokazatelně 

seznámeni a proškoleni, ale naprosto netuší jak si postroj obléct, jak se vhodně ukotvit a tak 

dále.  

 V této kapitole bych rád popsal několik případů z praxe, na nichţ lze demonstrovat 

časté chyby při pouţívání OOPP pro práce ve výškách.  

Příklad č. 1: V tomto případě zaměstnanec pouţil k zajištění samonavíjecí prostředek. 

Nejenţe tento samonavíjecí prostředek je určen pouze pro svislé pouţití, kdy sklon smí být 

max. 45 stupňů od osy, aby brzda zacvakla (takţe v tomto případě by zřejmě ani nezacvakla) 

ale zaměstnanec je navíc ukotven ve vzdálenosti cca 8m, přičemţ volná hloubka pod 

zaměstnancem je 7m. V případě pádu by tento zaměstnanec dopadl přímo na zem. 
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Obrázek 7 - 14 Nesprávné použití OOPP 1 

Příklad č. 2: Zde lze vidět nesprávné pouţití OOPP u obou paličů. V obou případech je pouţit 

příliš dlouhý spojovací prostředek (v jednom případě je ukotven cca 6m daleko, v druhém je 

spojovací prostředek dlouhý aţ 10m!). Další chybou je pouţití samonavíjecího prostředku pro 

horizontální jištění. V obou případech by případný pád znamenal dopad na níţe poloţené 

pracoviště a váţný úraz. 

 

Obrázek 7 - 15 Nesprávné použití OOPP 2 

Příklad č. 3: V tomto případě jde o podobné porušení jako v předchozích dvou případech, 

navíc je jako pevné vodící vedení pro ukotvení pouţito naprosto nevhodné dynamické lano, 

které je navíc naprosto volné a propnuté. Případný pád by opět skončil pádem aţ na níţe 

poloţené pracoviště. 
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Obrázek 7 - 16 Nesprávné použití OOPP 3 

 

7.10.6 Používání žebříků 

 Pouţívání ţebříků je dovoleno pouze v případě, ţe není moţné vyuţít bezpečnější 

postupů při montáţi OK. 

 Je striktně zakázáno pouţívání dřevěných ţebříků, výjimkou je pouţití pro výstup na 

lešení. Ţebřík, který je jakkoliv poškozen či znečištěn nesmí být pouţit. Kaţdý zaměstnanec 

před pouţitím ţebříku musí provést optickou kontrolu stavu ţebříku. Pokud zjistí jakoukoliv 

závadu, musí ţebřík okamţitě vyřadit z pouţívání. 

 Upozorňuji, ţe práce na ţebříku, ať je prováděna v jakékoli výšce, je povaţována za 

práci ve výškách a je proto nutné mít v tomto případě školení pro práce ve výškách a platnou 

zdravotní způsobilost. 

 Zásady bezpečné práce při práci na ţebřících jsou uvedeny níţe (dle NV 362/2006 sb.) 

a kaţdý zaměstnavatel má povinnost zaměstnance s těmito zásadami seznámit. 

 

Hlavní příčiny nehod souvisejících s používáním žebříků: 

 

 Špatná stabilita 

- Nesprávné umístění (nesprávný úhel opření, neúplné rozevření dvojitého ţebříku) 

- Podklouznutí spodní části (nezajištěná spodní část ţebříku) 

- Boční sklouznutí, pád na stranu (malý přesah, nestabilní horní dotykový povrch) 

- Špatné terénní podmínky 
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- Kolize (s dveřmi či vozidlem) 

- Nepříznivé povětrnostní podmínky 

 Pád uţivatele 

- Nevhodná obuv 

- Znečištěné příčle či stupadla 

- Nevhodné chování uţivatele (výstup po dvou příčlích) 

 Manipulace 

- Vynášení těţkých předmětů po ţebříku 

- Chybné sestavení ţebříku 

- Pád ţebříku při přenášení na pracovní místo 

 Technický stav ţebříku 

- Přetíţení ţebříku 

- Opotřebení, poškozená příčle či bočnice 

 

Základní povinnosti při užívání žebříků dle přílohy k NV. 362/2005 sb. [9]: 

 

a) Žebřík může být použit při práci ve výšce pouze v  případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s  ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 

neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 

použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 

například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 

vykonávat. 

 

b) Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k  

žebříku a v  každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

 

c) Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

 

d) Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 

jedna osoba. 
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e) Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s  výjimkou případů, kdy je k  

takovému použití výrobcem určen. 

 

f) Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně p 1,1m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 

jinou pevnou části konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 

spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 

prostor alespoň 0,18m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 

alespoň 0,6m. 

 

g) Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 

podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 

způsobem a s  výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový 

žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

 

h) U přenosných žebříků 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. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v  

jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12m nelze 

používat. 

 

i) Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v  bezpečné vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8m, u 

dvojitého žebříku nejméně 0,5m od jeho horního konce. 

 

j) Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v  případech, kdy stojí chodidly ve výšce 

větší než 5m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.  

 

k) Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v  souladu s návodem k používání. 
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7.10.7 Zajišťování otvorů v podlaze 

 Všechny otvory, prostupy či díry v podlaze musí být ihned po vzniku zajištěny. 

Zakrytí otvoru musí být dostatečně únosné vzhledem k předpokládanému namáhání. Takovéto 

zakrytí musí být spolehlivě zajištěno proti náhodnému posunutí (např. přivaření, zajištění 

pomocí pásky, přidrátování apod.). Za zakrytí otvorů je zodpovědný zhotovitel, jemuţ je 

předané pracoviště, popřípadě, jehoţ činností takovýto otvor vznikl. 

 

Obrázek 7 – 17 Nevhodně zajištěné otvory v podlaze 

 

7.10.8 Zajištění ohroženého prostoru pod místem výkonu práce ve výšce 

 Vzhledem k objemu prací prováděných ve výšce, bude vznikat často situace, kdy bude 

nutné důkladně zabezpečit ohroţený prostor pod místem výkonu práce ve výšce. Řada lešení 

bude stavěna na okrajích demontovaných kotlů a to napříč patry. Budou tedy vznikat situace, 

kdy se bude stavět lešení v pátém patře na okraji kotle. To znamená nutnost zabezpečit všech 

5 pater pod místem výkonu práce. Proto bude velmi důleţitá vysoká úroveň koordinace mezi 

jednotlivými zhotoviteli. Takovéto práce musí být prodiskutovány a s předstihem oznámeny 

ostatním zhotovitelům pohybujícím se na pracovišti. Pro tyto účely je zřízena pravidelná ranní 

koordinační porada. 

 

 

 

 

  

Práce ve výšce, zejména při montáži lešení, nesmí nikdy začít, pokud není 

s jistotou zabezpečen ohrožený prostor pod místem výkonu práce ve výšce. Za toto 

zodpovídají jednotliví vedoucí pracovních skupin! 
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Je také nutné zabezpečovat veškeré přístroje, nářadí a i drobný materiál, popřípadě 

plechovky s barvou a ostatními kapalinami proti pádu z výšky. Například pouţíváním brašen, 

krabic či přepravek, které musí být zajištěny proti pádu.  

 

 

Zajištění ohroženého prostoru můžeme provést těmito způsoby[9]: 

a) vyloučením provozu 

b) konstrukční ochranou proti pádu osob a předmětů v úrovni práce ve výškách nebo 

pod místem práce ve výškách 

c) ohrazením ohroţených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 

nepřesahující rozsah jedné směny postačí jednotyčové zábradlí, popřípadě zábranou o 

výšce nejméně 1,1 m 

d) dozorem nad ohroţeným prostorem zaměstnancem k tomu určeným, po celou dobu 

ohroţení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně[9]: 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 

b) 2 m při práci ve výšce od 10 m do 20 m 

c) 2,5 m při práci ve výšce od 20 m do 30 m 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

 

 Pokud má pracovní plocha sklon větší neţ 25 stupňů od vodorovné roviny, vzdálenosti 

dle předchozího bodu se zvětšují o 0,5m. 

Práce nad sebou je zakázána! Výjimku tvoří pouze případy, kdy jsou přijata 

adekvátní opatření k zajištění osob pracujících na níže položených pracovištích (zejména 

proti padajícímu materiálu, nářadí, okují atd.) Pro takovéto práce musí být však 

zpracován technologický postup, popřípadě určí postup vedoucí pracovník na pracovišti 

(seznámí s ním zaměstnance a provede zápis do stavebního deníku či jiným 

prokazatelným způsobem). 
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Šířka ohroţeného prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

 

7.10.9 Shazování předmětů a materiálu 

 Předměty a materiál nelze shazovat z výšky, pokud není moţné bezpečně předpokládat 

místo dopadu. 

 

Shazování předmětů a materiálu je dovolenou pouze za předpokladu, že[9]: 

a) Místo dopadu je spolehlivě zabezpečeno proti vstupu osob (např. ohrazením nebo 

střeţením po celou dobu výkonu práce). Při vytyčování ohroţeného prostoru nebo 

střeţení se musí počítat také s případným odrazem či rozstřikem materiálu. 

b) Shazovaný materiál či předměty jsou vedeny uzavřeným shozem aţ do místa 

dopadu. 

c) Je provedeno adekvátní opatření k zamezení či minimalizování případného hluku, 

vibrací nebo jiných neţádoucích faktorů. 

 

7. 10. 10 Přerušení prací ve výškách 

Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou musí být přerušena za podmínek, které 

zvyšují riziko vzniku mimořádné události či úrazu, takovéto podmínky jsou zejména[9]: 

a) dohlednost menší neţ 30 m 

b) rychlost větru nad 8 m×s-1 

c) bouře, déšť, sněţení a tvoření námrazy 

d) teplota prostředí niţší neţ -10°C. 

e) další přímé či nepřímé vlivy svou podstatou zvýšenou měrou ohroţující bezpečný 

průběh prací 

 

 

 

 

 

 

Za přerušení prací je zodpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec. Právo přerušit práci 

má také jakýkoli zaměstnanec, který se odůvodněně obává, že za stávajících podmínek nelze 

práci bezpečně provést. O takovémto přerušení prací musí neprodleně informovat svého 

nadřízeného.  
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7. 10. 11 Školení pro práce ve výškách, správná praxe 

 V této kapitole se pokusím zamyslet nad současnou praxí při školení zaměstnanců pro 

práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Dle mého názoru jde o slabou stránku českého 

právního zajištění v oblasti BOZP. 

 Při školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou se ze strany mnoha 

zaměstnavatelů setkáváme se stejným přístupem jako vlastně v celé oblasti BOZP. Je to něco, 

co je pro ně pouze „nutným zlem“. Nepřikládají této činnosti adekvátní pozornost, a dokud 

nedojde k váţnému úrazu, školení probíhá veskrze formálně (pokud vůbec probíhá). Mnohdy 

se zaměstnanci pouze podepíšou na prezenční listinu školení, a o správné praxi při práci ve 

výškách si nevyslechnou ani slovo. 

 Pokud uţ ke školení opravdu dojde, často je provedeno naprosto nevhodným 

způsobem. Školitel přečte několik ustanovení z nařízení vlády č. 362/2005 sb., a tím ve 

většině případů školení končí. Například o praktické ukázce pouţívání OOPP nebo nesprávné 

praxi při pouţívání OOPP se školitel často ani nezmíní. 

 Práce ve výškách je natolik nebezpečnou činností, ţe tato praxe, potaţmo právní 

„volnost“ pramenící z ustanovení předpisů, ţe obsah a rozsah školení stanoví zaměstnavatel, 

je z mého pohledu naprosto nepřijatelná. Nechat tuto zodpovědnost na zaměstnavateli vede 

často ke školení, které svým rozsahem a obsahem naprosto nevyhovuje potřebám 

zaměstnance a dále můţe vést ke zbytečným závaţným pracovním úrazům. 

Jádrem tohoto problému je často sama osoba školitele. Při provádění školení, zejména 

pak u školení pro práce ve výškách, velmi záleţí na odborných znalostech a hlavně 

zkušenostech školitele. Bohuţel, v současné době neexistuje ţádná právní úprava, která by 

upravovala poţadavky na kvalifikaci nebo odbornost školitelů, v praxi se tak stává, ţe školení 

provádí téměř kdokoliv, bez jakýchkoli zkušeností či odborných znalostí. Coţ si bohuţel 

vybírá někdy hrozivé následky. Zaměstnanci, kteří jsou podle dokumentace nedávno 

proškoleni pro práce ve výškách, přijdou na pracoviště a ani neví jak si správně navléct 

postroj, neví kde připnout tlumič pádu a kdyţ se například ukotví, tak často tak nevhodně, ţe 

při pádu by k zachycení stejně nedošlo. 

 Toto chování přináší i další nezanedbatelná rizika, jelikoţ člověk v momentě, kdy si 

myslí, ţe je zajištěn proti pádu, automaticky se začíná chovat sebejistěji a nedává si takový 

pozor. Pokud však OOPP nesprávně pouţije, můţe to mít fatální následky. A tomu všemu by 

se mohl vyhnout, pokud by byly jasně stanoveny minimální poţadavky na osobu školitele, 

délku školení, obsah školení atd. 
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 Jednou z moţností je například stanovit úrovně školení pro práce ve výškách do 3 

tříd/kategorií, a to podle toho, jak často a jak důleţitou roli práce ve výšce pro zaměstnance 

představuje. Jistě bude rozdíl mezi školením zaměstnance, který pracuje ve výšce pouze 

příleţitostně a krátkou dobu a školením zaměstnance, jehoţ součástí práce je neustálý pohyb 

ve výšce nebo nad volnou hloubkou. Dále by bylo vhodné stanovit poţadavky na odbornou 

způsobilost školitele. 

 Navrhuji, aby minimální poţadavky na odbornou způsobilost školitele pro práce ve 

výškách (délka praxe atd.), stejně jako minimální rozsah a obsah školení byly zahrnuty do 

právních předpisů ČR. A to například novelizací nařízení vlády č. 362/2005 sb. 

 

Doporučený postup školení v jednotlivých třídách: 

Třída 1:  

Určeno pro zaměstnance: kteří se s pracemi ve výškách setkávají málo, pouţití pouze 

základního OOPP pro práce ve výškách. 

Délka školení: 2 - 4 hodiny 

Obsah školení: seznámení se zásadami dle NV č. 362/2005 sb., ukázky nesprávné praxe při 

pracích ve výškách, praktická ukázka pouţití jimi pouţívaných základních druhů OOPP 

Platnost školení: 1rok 

Třída 2: 

Určeno pro zaměstnance: kteří pracují ve výškách často, a je běţnou součástí jejich 

pracovních povinností. Při práci je předpoklad, ţe bude potřebovat odborné znalosti. 

Délka školení: min. 8 hodin 

Obsah školení: seznámení se zásadami dle NV č. 362/2005 sb., ukázky nesprávné praxe při 

pracích ve výškách, správné pracovní postupy, praktické cvičení s pouţitím zachycovacího 

postroje, práce s lany, typy uzlů, kotvící body – volba, evakuační techniky, zásady první 

pomoci 

Platnost školení: 1rok 

Třída 3: 

Určeno pro zaměstnance: kteří pracují ve výškách denně a podílí se např. na evakuaci lidí 

apod. 

Délka školení: min. 24 hodin (například rozloţení do 3 dnů) 

Obsah školení: seznámení se zásadami dle NV č. 362/2005 sb., ukázky nesprávné praxe při 

pracích ve výškách, správné pracovní postupy, praktické cvičení s pouţitím zachycovacího 



 

 
48 

 

postroje, práce s lany, typy uzlů, kotvící body – volba, evakuační techniky, zásady první 

pomoci, techniky výstupů, sestupů, jištění, pouţívání nosítek, údrţba a identifikace vad OOPP 

Platnost školení: 1rok  

 

7.11 Práce svářečské/paličské 

 Při montáţi ocelových konstrukcí na této zakázce se bude pouţívat pouze svařování 

pomocí elektrického oblouku a dále svařování a řezání plamenem. Proto zde budou popsány 

základy pro zajištění bezpečné práce pro tyto způsoby svařování a řezání. 

 Svářečské a paličské práce smí probíhat pouze po vydání „S/V“ příkazu, kopii tohoto 

dokumentu musí mít kaţdý svářeč neustále u sebe na pracovišti pro případ kontroly (stejně 

jako svářečský průkaz). 

 K těmto pracím smí být připuštěni pouze zaměstnanci s příslušnou odbornou 

způsobilostí. Práce musí probíhat v souladu s poţadavky právních předpisů a to zejména 

s V 87/2000 sb., nejdůleţitějšími poţadavky při svařování a pálení jsou[13]:  

- Kaţdé svářečské pracoviště musí být vybaveno přenosnými prostředky poţární 

ochrany v mnoţství min 2ks. Z čehoţ jeden musí být min. 5kg práškový PHP. 

- Pokud probíhá svařování ve výšce tak, ţe mohou být ohroţeny osoby na níţe 

poloţených pracovištích (padajícím materiálem, okujemi atd.) musí být tento 

ohroţený prostor náleţitě zajištěn proti vstupu osob, popřípadě přijato jiné stejně 

účinné opatření (např. zastřešení apod.). 

- Vyhodnotit před začátkem svařování, zda i v přilehlých prostorech se nepracuje se 

zvýšeným poţárním nebezpečím.  

- Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě 

svařování popřípadě pod místem svařování odstraněny hořlavé látky, je zamezeno 

poţáru nebo výbuchu, a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena 

předepsaná ochrana osob. Podle pouţité technologie svařování se určují ochranná 

pásma, ze kterých musí být odstraněny hořlavé látky. Vţdy minimálně o poloměru 

10m pod místem práce, s rostoucí výškou se pásmo rozšiřuje. 

- Pracovníci, vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky podle přílohy 

ČSN 05 0601, nesmí být znečištěni olejem, tukem apod. a na svařovacím 

pracovišti musí být rozestaveny zástěny pro ochranu osob proti záření a teplu. 

- Na pracovišti musí být pořádek, aby svařovací zařízení a příslušenství nemohla být 

příčinou úrazu (např. zakopnutí, sklouznutí, pádu, poranění nástroji). 



 

 
49 

 

- Svařovací zařízení ohroţující zdraví nebo ţivoty se musí ihned odpojit a zajistit 

proti pouţití např. tabulkou s nápisem „Porucha“. 

- Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v 

prostorách s nebezpečím poţáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé 

prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu 

nejméně 8 hodin po skončení práce. 

 

Další požadavky BOZP pro svařování a řezání plamenem: 

- Tlakové lahve musí být umístěny tak, aby k nim vţdy vedl volný přístup 

- Tlakové lahve musí být vţdy zajištěny proti převrhnutí, a to buď umístěním do 

stojanů, pojízdných stojanů, přivázáním ke konstrukci pomocí pásek, objímek, 

řetězů atd. Nikdy však nesmí být zajištěny kladkou nebo podobným způsobem!! 

V případě mimořádné události totiţ musí být moţno tlakovou lahev okamţitě 

přemístit, například mimo objekt! 

- Kaţdá hadice musí být upevněna předepsaným způsobem (pojistné svorky). Tzn. 

svorkami určenými pro tento účel, nikoliv libovolným drátem či lankem! 

- Je dovoleno pouţívat pouze hadice k tomu určené, hadice musí být chráněny proti 

mechanickému poškození (např. nevést přes ostré hrany, komunikace, schodiště 

atd.) Dále musí být chráněny proti znečištění mastnotou či oleji. Hadice a spoje 

musí být těsné. 

- Lahve nesmí být vystaveny přímému sálavému teplu, v opačném případě musí být 

chráněny nehořlavou zástěnou. 

- Při svařování pomocí několika svářečských souprav na jednom pracovišti musí být 

tyto od sebe vzdáleny minimálně 3m, nebo odděleny nehořlavou zástěnou. 

- Při přerušení svařování na delší dobu, musí být ventily uzavřeny, vypuštěn plyn 

z hadic. 

 

 

Další požadavky BOZP při svařování elektrickým obloukem: 

- Svařovací kabel musí být vţdy propojen se svařovaným předmětem nebo 

podloţkou pomocí svařovací svorky 

- Svorka pro připojení svařovacího vodiče ke svařenci musí být umístěna vţdy co 

nejblíţe k místu svařování. 
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- Elektrody se smí vyměňovat vţdy jen s nasazenými svářečskými rukavicemi 

(neporušenými, nesmí být mokré ani vlhké) 

- Svařovací pistole stejně jako drţák elektrod smí být odkládány pouze na izolační 

podloţku nebo stojan. 

- Svařovací vodič musí být veden tak aby nemohlo dojít k jeho poškození (např. 

vedením přes ostré hrany atd.) 

- Poškozený svařovací vodič nesmí být pouţíván. 

- Svařovací aparát musí být prohlíţen a kontrolován dle poţadavků průvodní 

dokumentace. 

- Zaměstnanci pracující s touto technologií musí být prokazatelně seznámeni 

s postupy první pomoci při úrazu elektrickým proudem. 

 

7.12 Umisťování a zdvihání dílců OK 

 Pro montáţní práce musí být zpracován technologický postup. Práce musí probíhat dle 

tohoto technologického postupu. Upozorňuji, ţe technologický postup nesmí být obecný, ale 

konkrétní, s popisem jednotlivých úkonů a zajištění bezpečnosti při provádění prací. V rámci 

pravidelných kontrol BOZP bude kontrolováno, zda se postupuje dle technologického 

postupu. 

 Při dopravě dílců OK stejně jako při umisťování do pozice musí být dodrţovány 

zejména zásady bezpečné práce s břemenem, zajištění břemene proti převrhnutí, sklouznutí 

atd. Dále nesmí být pouţíváno zdvihání pomocí šikmého tahu! Pod zavěšeným břemenem se 

nesmí nikdo pohybovat. V blízkosti zdvihaného břemena se pohyb osob musí omezit pouze 

na nutné minimum. 

 K zdvihání dílců OK do montovaného místa jsou pouţívány zejména lanové zvedáky. 

Tyto musí být v bezvadném stavu, podrobovány pravidelným prohlídkám dle poţadavků 

průvodní dokumentace. Tyto poţadavky se týkají i pro připojené vázací prostředky. 

 

 

7.12.1 Požadavky BOZP při práci s lanovými zvedáky 

 Nejpouţívanějším prostředkem pro zdvih a umisťování dílců OK je lanový zvedák. 

Nejčastěji značky Brano, typ 30 - 00, 30 - 10, 30 – 11s nosností 0,8 – 3,2t podle nastavení 

převodu. 
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Obrázek 7 – 18 Lanový zvedák 

 

Při manipulaci s náklady existuje nebezpečí, zvláště v případě, kdy není zvedák 

pouţíván správným způsobem nebo je špatně udrţován. Jelikoţ následkem by mohla být 

nehoda nebo váţné zranění, je nutné při práci se zvedákem, při jeho montáţi, údrţbě a 

kontrole dodrţovat zvláštní bezpečnostní opatření. 

 

Nejdůležitější požadavky pro práci s lanovými zvedáky: 

- Nikdy nepouţívat zvedák ke zvedání nebo přepravě lidí 

- Nikdy nezvedat nebo nepřepravovat náklady nad lidmi nebo v jejich blízkosti 

- Nikdy nezatěţovat zvedák více, neţ je nosnost uvedená na zvedáku 

- Vţdy je nutné se přesvědčit, ţe nosná konstrukce bezpečně udrţí plně zatíţený 

zvedák a všechny zvedací operace 

- Vţdy je nutné před zahájením práce upozorněte osoby v okolí 

- Lanový zvedák smí uţívat pouze osoby fyzicky zdatné, způsobilé a poučené osoby 

starší 18 let, prokazatelně seznámené s tímto návodem a proškolené o bezpečnosti 

a způsobu práce 

- Kaţdý den před započetím práce je nutné provést optickou kontrolu, zda nejsou 

viditelné závady 

- Pouţívat se smí pouze originální, nepoškozené, nezkorodované a neznečištěné 

lano 

- Pomocí lanového zvedáku se nesmí manipulovat s materiálem pevně uloţeným, 

přimrzlým, jinak zablokovaným či materiálem o neznámé hmotnosti 
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- Vţdy se přesvědčte, ţe je břemeno na háku správně upevněno (pojistka háku musí 

být zaskočená), břemeno se nesmí houpat 

-  Nenechávejte zavěšené břemeno bez dozoru 

- Lano se nesmí tahat přes ţádnou hranu, v takovém případě je nutné pouţít kladku! 

- Na zavěšeném břemenu neprovádějte ţádné práce 

- Při manipulaci se zvedákem je dovoleno pouze pouţití lidské síly. Je zakázáno 

prodluţovat páku 

- Při práci se zvedákem musí být dodrţen dostatečný odstup obsluhy od břemene. Je 

zakázáno zvedat nebo spouštět neskladná břemena, která neumoţňují dodrţet 

dostatečný odstup 

- Pokud pracujete se zvedákem v omezeném prostředí, musí být zajištěno, aby hák 

nebo břemeno nenarazilo na překáţku nebo do tělesa zvedáku 

 

Další požadavky při zdvihání a umisťování dílců OK: 

- K ukotvení smí být pouţívány pouze kotvící systémy k tomu určené, popřípadě 

kotvící body s doloţenou únosností.  

- Všechny vázací prostředky musí být nepoškozené. 

- Vázat takto břemena smí pouze zaměstnanci s vazačským průkazem, který musí 

mít u sebe neustále na pracovišti.  

- Je striktně zakázáno pouţívat konstrukci lešení jako kotvící! 

- Při dopravě pomocí jeřábu či podobných úkonech kdy musí být zajištěná efektivní 

komunikace mezi zúčastněnými osobami je nutno stanovit smluvené signály 

(signalista, pouţívání vysílaček apod.) 

- Všechny úkony musí probíhat v souladu s poţadavky právních a ostatních 

předpisu a poţadavky tohoto dokumentu. 

 

7.13 Zařízení pro rozvod elektrické energie 

V rámci staveniště budou pouţívány dočasné elektrické rozvaděče a rozvody nízkého i 

vysokého napětí. Při pracovní činnosti v okolí těchto zařízení hrozí vzhledem k charakteru 

zařízení a působení vnějších vlivů zvýšené nebezpečí ohroţení osob i zařízení. Také jakákoliv 

pracovní činnost na staveništi nesmí ohrozit provoz elektrických zařízení nebo sníţit úroveň 

jeho ochrany před úrazem elektrickým proudem. Proto je nutno dodrţovat následující pokyny. 
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- Všechny osoby pohybující se na staveništi, které pracují s těmito zařízeními musí 

být prokazatelně (písemně) seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými 

zařízeními na staveništi a upozorněni na moţné ohroţení při práci v blízkosti 

elektrických rozvodů a rozvaděčů, při činnostech v ochranných pásmech vedení 

NN, VN a venkovních vedení VVN. Musí být proškoleni o správném postupu při 

poruše elektrického zařízení, havárii nebo úrazu elektrickým proudem a znát místo 

nouzového vypnutí příslušného úseku. Za toto seznámení zodpovídá a provádí 

příslušný zhotovitel. 

- Veškeré elektrické zařízení staveniště musí být projektováno, zhotoveno a 

udrţováno tak, aby odpovídalo příslušným technickým normám. 

- Kaţdý provozovatel staveništního rozvodu musí mít stanovenou osobu 

zodpovědnou za provoz svého elektrického zařízení. 

- Veškeré kabelové rozvody musí být vedeny tak, aby nemohly být poškozeny 

pojíţděním stavební mechanizace nebo provozem jeřábů. 

- Pokud se zjistí jakákoliv závada na staveništním elektrickém zařízení, musí se 

ihned odpojit z provozu a nechat odborně opravit. 

Na všech elektrických rozvaděčích musí být vyvěšena kopie platné revizní zprávy. 

Originál musí být na stavbě k dispozici k nahlédnutí.  

 

7.14 Doprava, jeřáby, VZV 

Pro vjezd a výjezd vozidel slouţí pouze určené vrátnice. Vjezd je povolen pouze 

s platným trvalým nebo dočasným vjezdovým povolením. Při průjezdu vozidla vrátnicí smí 

být ve vozidle pouze řidič. Pokud řidič neabsolvoval školení nutné pro vstup na staveniště, 

nesmí se od vozidla vzdalovat. Řidič v takovémto případě smí vykonávat pouze činnosti 

související s vykládkou a nakládkou materiálu, po té musí ihned areál staveniště opustit. 

V době, kdy opouští řidič kabinu a vystupuje na území staveniště, musí být vybaven reflexní 

vestou a přilbou dle předchozích kapitol. 

 Všichni řidiči, popřípadě obsluhy dopravních prostředků, strojů, jeřábu nebo 

vysokozdviţných vozíků musí mít příslušnou kvalifikaci pro řízení těchto prostředků. Při 

pouţívání jeřábů musí být v kabině systém bezpečné práce na zdvihacím zařízení. U jeřábů 

stejně jako u dalších vyhrazených zdvihacích zařízení musí být k dispozici deník zdvihacího 

zařízeni. Všechny tyto poţadavky, a další poţadavky stanovené platnými právními předpisy 
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budou kontrolovány při provádění pravidelných kontrol BOZP a jejich neplnění povede 

k sankcím. 

 V areálu staveniště je dovolena doprava související pouze se stavební činností. 

Doprava se řídí obecnými pravidly silničního provozu a jsou pouţity svislé i vodorovné 

dopravní značky. Maximální povolená rychlost je stanovena na 20 km/hod., musí být však 

vţdy uzpůsobena momentálním místním podmínkám. Vozidlo se smí pohybovat pouze po 

vyznačených komunikacích. 

 Na staveništi má automobil přednost před přecházejícím chodcem, automobil musí mít 

zaplá světla v souladu s poţadavky běţného silničního provozu. Pokud komunikace uvnitř 

staveniště/montáţního pracoviště slouţí společně silniční dopravě i chůzi osob, jsou všechny 

osoby pohybující se po této komunikaci povinny dodrţovat obecně platná pravidla, příkazy a 

zákazy, uvedené na značkách a cedulích, které jsou osazeny u vstupu/vjezdu na staveniště.  

Odstavení vozidla z provozu je na staveništi zakázáno. Odstavovat vozidla je moţné 

pouze na určených místech. Mimo tato určená místa lze odstavovat vozidla pouze v případě 

poruchy a to jen na dobu nezbytně nutnou pro provedení opravy nebo odtaţení nepojízdného 

vozidla. 

 

Při parkování pracovních strojů a mechanizmů je: 

- povinnost zachovat průjezdnost kolem vozidla v šíři min. 3,5 m 

- zakázáno odstavovat vozidla způsobem, který zabraňuje pouţití únikových cest a 

východů 

- zakázáno parkovat na kabelových vedeních, lanech, hadicích a dalších podobných 

prostředků, jeţ mohou být takovýmto zatíţením poškozeny 

- zakázáno parkovat na neúnosném terénu na nepřehledných místech 

- přikázáno pouţít výstraţná světla oranţové barvy při zastavení vozidla za účelem 

naloţení nebo vyloţení nákladu  

- povinnost obsluhy/řidiče vozidla či stroje zajistit spouštěcí mechanismus stejně 

jako samotné vozidlo/stroj proti zneuţití (např. odstraněním klíčku ze zapalování, 

odstraněním čipu ze zapalování apod.) při vzdálení se od ovládání dopravního 

prostředku dále neţ 1 m 
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7.15 Pracovní úrazy 

- Kaţdý zhotovitel je povinen v případě vzniku pracovního úrazu, který si vyţádá 

hospitalizaci, lékařské ošetření, pracovní neschopnost delší neţ 3 dny nebo 

smrtelný pracovní úraz tuto skutečnost bezodkladně oznámit příslušnému 

zaměstnanci hlavního zhotovitele 

- Okolnosti pracovního úrazu a jeho příčiny má povinnost objasnit příslušný 

zhotovitel. Hlavní zhotovitel si vyhrazuje právo být účasten provádění těchto 

úkonů. 

- Evidenci úrazů, sepsání záznamů o úrazu a oznamování pracovního úrazu 

orgánům a institucím dle nařízení vlády č.201/2010 Sb. provádí příslušný 

zhotovitel 

7.16 Hygienické požadavky 

Zásobování pitnou vodou 

Zásobování staveniště pitnou vodou je zajištěno pomocí připojovacích míst, určených 

v protokolu o předání staveniště. 

 

Sanitární zařízení 

Za zřízení sanitárních a sociálních zařízení na staveništi/montáţním pracovišti (šatny, 

umývárny, toalety) odpovídá příslušný zhotovitel. 

Osobám pohybujícím se na Staveništi je zakázáno vyuţívat jiné prostory nebo 

prostředky k vykonávání svých osobních potřeb. 

Tato zařízení musí být osazena a provozována v souladu s platnou legislativou (např. 

NV č. 361/2007 Sb.) 

 

Pomocná zařízení 

Za zřízení pomocných zařízení (zařízení k umývání pracovní obuvi, zařízení na sušení 

pracovních oděvů, ohřívárny, místnosti pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce prostory 

Řidič odpovídá za bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího 

zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo 

pozemní komunikace.  
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pro uskladnění úklidových prostředků) odpovídá příslušný zhotovitel. Tato zařízení musí být 

osazena a provozována v souladu s platnou legislativou (např. NV č. 361/2007 Sb.) 

 

První pomoc 

Za zajištění první pomoci odpovídá příslušný zhotovitel. Kaţdý zhotovitel musí mít na 

staveništi/montáţním pracovišti k dispozici vybavenou lékárničku pro první před lékařskou 

pomoc.  

 

7.17 Požární ochrana (PO) 

Za zajištění PO odpovídá v souladu s platnými právními předpisy zhotovitel, který 

převzal staveniště/montáţní pracoviště. Příslušný zhotovitel odpovídá za vybavení 

staveniště/montáţního pracoviště věcnými prostředky poţární ochrany a to v minimálním 

počtu jednoho kusu - funkční přenosný hasicí přístroj (PHP) práškový nebo sněhový (s 

vnitřním objemem nejméně 5 kg) na 200 m
2
, pokud není v „Protokolu o předání a převzetí 

staveniště“ stanoveno jinak. PHP musí být umístěn na viditelném místě, v případě sněhového 

přístroje chráněný proti meteorologickým vlivům, zajištěný proti převrţení.  

Při svářecích nebo paličských pracích a při natavování ţivic kaţdý zhotovitel zajistí ke 

kaţdé svářecí soupravě vţdy nejméně dva hasicí přístroje, z toho jeden musí být práškový o 

vnitřním objemu nejméně 5 kg. Tyto přístroje nemohou být brány z přístrojů, které jsou na 

staveništi na kaţdých 200 m
2
. I tyto přístroje musí být na svářecím místě zajištěny proti 

převrţení.  

Sváření a pálení se musí provádět v souladu s vyhláškou 87/2000 Sb. v platném znění 

a s poţadavky tohoto dokumentu. 

Kouření v prostorech staveniště, včetně montáţních pracovišť, zařízení staveniště a 

společného zařízení staveniště je povoleno pouze v prostorech k tomu vyhrazených a 

schválených. Tyto prostory jsou řádně označeny a vybaveny popelníky. 

 

Na staveništi je zakázáno: 

- rozdělávat otevřený oheň  

- zneuţívat věcné prostředky PO 

- kouřit mimo vyhrazených míst  
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7.18 Kontrolní činnost 

 Kontrolní činnost zaměřená na dodrţování stanovených postupů, poţadavků a 

právních a ostatních předpisů je jednou z nejdůleţitějších pro dosaţení vyšší úrovně 

bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.  

 Praxe ukazuje, ţe největší míra úrazovosti, nejen ve stavebnictví, je v podnicích 

malých a středních velikostí, kde se na zajištění bezpečnosti příliš nehledí. V případě 

stavebnictví je tento fakt ještě markantnější. Stačí se podívat na stavby rodinných domů, 

menších staveb a zakázek. Úroveň BOZP u takovýchto „menších“ firem je ve většině případů 

ţalostná. Firmy větší a firmy podílející se na velkých zakázkách vykazují lepší výsledky. 

Hlavním důvodem je kaţdodenní neustálá přítomnost osob odborně způsobilých v prevenci 

rizik (po staru bezpečnostní technik) na pracovišti. Zjednodušeně řečeno, kdyţ zaměstnanci 

vidí „bezpečáka“ na pracovišti kaţdý den, třeba i několikrát, tak si dávají mnohem větší 

pozor. To samozřejmě v případě, ţe je tato kontrolní činnost podpořená účinnými prostředky, 

jak dodrţování předpisů „vynutit“. Coţ je zejména odhodlání vedení společnosti podpořit 

OZO v prevenci rizik v jím navrţených postupech a platný sazebník pokut. 

 Vzhledem k těmto skutečnostem bude prováděna kaţdodenní kontrolní činnost, u 

všech firem a subdodavatelů. Ze strany hlavního zhotovitele bude tato kontrola prováděna 

neustále, a to osobou odborně způsobilou v prevenci rizik. Z kaţdé kontroly bude vyhotoven 

protokol, který bude elektronickou poštou distribuován zodpovědným osobám subdodavatelů. 

V protokolu budou uvedeny závady i s fotodokumentací a navrţená opatření k odstranění 

závady, zodpovědná osoba a termín do kdy je nutné neshodu odstranit. Na kaţdý protokol 

bude vyţadována písemná reakce s uvedením způsobu odstranění neshody.  

 Případné neodstranění závad, neodstranění závad ve stanoveném termínu nebo 

nedostatečné odstranění povede k udělení sankce dle sazebníku pokut. 

 

 

 

 

 

Povinností každého našeho dodavatele je provádět vlastní prokazatelnou kontrolní 

činnost v pravidelných intervalech. Protokol z těchto kontrol BOZP zaslat minimálně 

jednou týdně k rukám zodpovědné osoby hlavního zhotovitele. Kontakt je uveden v příloze 

SoD. 
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7.19 Sankce v případě nedodržení předpisů BOZP a požadavků 

stanovených tímto předpisem 

 Bohuţel, při provádění pracovních činností se vţdy najdou lidé, kteří hazardují se 

svým zdravím i zdravím ostatních zaměstnanců na pracovišti tím, ţe se chovají 

nezodpovědně, lehkováţně a nedodrţují právní a ostatní předpisy, popřípadě směrnice a 

poţadavky vnitřních předpisů. 

 Z vlastních zkušeností vím, ţe mnohdy nestačí takovéto zaměstnance na závadné 

chovaní upozornit, poučit, a to ani opakovaně. Často jediným způsobem, jak zaměstnance 

přimět k dodrţování nastavených pravidel je hrozba finanční sankce. Proto doporučuji, a to 

nejenom v případě tohoto stavebního díla a odvětví, zavést tzv. systém „třikrát a dost“. Pokud 

bude zaměstnanec přistiţen při porušování předpisů, bude poprvé upozorněn a poučen. Při 

druhém podobném přestupku bude následovat uplatnění sankce dle sazebníku pokut. Při 

třetím podobném přestupku bude zaměstnanec automaticky vykázán ze stavby a bude mu 

zablokován vstup. 

 Tento systém BOZP a také níţe uvedený sazebník pokut bude součástí smlouvy o dílo, 

a stanovené sankce budou fakturovány firmě, nebo firmě zaměstnance, jeţ tyto poţadavky 

stanoveným způsobem porušil. 

 

7.19.1 Sazebník pokut 

a) Oblast bezpečnosti práce 

Č. Druh porušení předpisů či požadavků Udělená sankce 

1) Porušení předpisů BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle 

Nařízení vlády ř. 362/2006 sb., zejména tato ustanovení: 

- nepouţívání OOPP nebo nezajištění odborné a zdravotní způsobilosti osob při 

práci ve výškách a nad hloubkou,  

- nezajištění otvorů v komunikacích, nezajištění volných okrajů, nepřijetí 

opatření k zajištění pracoviště nebo osob proti pádu, 

- nedodrţení pravidel pro stavbu lešení a závěsných lávek a dalších 

technických konstrukcí 

aţ 15 000,- Kč za případ 

2) Porušení předpisů BOZP při provádění zemních a výkopových prací dle 

Nařízení vlády 591/2006 sb., zejména tato ustanovení: 

- nezajištění řádného zakrytí nebo označení výkopů, nezajištění výkopů proti 

pádu osob, nezajištění stěn výkopů proti sesutí 

aţ 15 000,- Kč za případ 

3) a) Nedodrţení povinností při poskytování, pouţívání a při kontrolách 

pouţívání OOPP. 

a) aţ 15 000,- Kč za případ  
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b)   Nepouţití předepsaných OOPP. b) aţ 3000,- Kč za osobu 

4) Porušení zákazu vnášení a poţívání alkoholických nápojů a jiných návykových 

látek, vstup pod jejich vlivem nebo odmítnutí zkoušky na alkohol nebo jiné 

návykové látky zaměstnancem. 

15 000,- Kč za případ a vykázání 

zaměstnance ze staveniště + 

zablokování vstupu 

5) Nesplnění povinností na úseku koordinace bezpečnostních opatření plní-li na 

pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů dle zákona č. 

262/2006 Sb. zejména neuzavření dohody, neinformování se o rizicích a 

opatřeních, nezajištění spolupráce apod. 

aţ 20 000,- Kč za případ 

6) Nesplnění povinností na úseku součinnosti zhotovitele s koordinátorem BOZP 

na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. zejména neinformování o 

rizicích a opatřeních, neinformování o dalších dodavatelích, neposkytování 

informací, neúčast na kontrolních dnech apod. 

aţ 15 000,- Kč za případ 

7) Porušení povinností při pouţívání strojů, přístrojů, pracovních prostředků a 

nářadí, zejména: 

- pouţití přístrojů, nářadí nebo dalšího technického vybavení, které nejsou 

v řádném stavu nebo byly vyřazeny z provozu nebo jsou bez platné revize 

v souladu s poţadavky právních předpisů a technických norem včetně ČSN 33 

1600 ed.2 o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během pouţívání. 

aţ 15 000,- Kč za případ 

8) Nezajištění součinnosti při šetření pracovního úrazu, neohlášení pracovního 

úrazu. 

aţ 20 000,- Kč za případ 

9) Neprojednání způsobu zajištění bezpečnosti při zatěţování, změnách nebo 

úpravách ocelových konstrukcí, neoprávněné zásahy do ocelových konstrukcí 

aţ 15 000,- Kč za případ 

10) Neoprávněná manipulace se strojním a technickým zařízením.  aţ 15 000,- Kč za případ  

11) Neoprávněná nebo špatná manipulace a pouţívání transportních zařízení. aţ 15 000,- Kč za případ  

 

* Uváděné sankce jsou maximální. S výši udělené sankce můţe být manipulováno aţ do této 

výše dle uváţení a míry porušení předpisů. 

 

b) Oblast poţární ochrany 

Č. Druh porušení předpisů či požadavků Udělená sankce 

1) Porušení zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb., 

nařízení vlády č. 406/2004 Sb., nebo Vyhlášky 87/2000 sb. 

aţ 20 000,- Kč za případ 

2) Neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem poţáru nebo 

výbuchu a neprojednání způsobu zajištění poţární bezpečnosti včetně 

navrţených poţárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních poţárně 

bezpečnostních opatření nebo jejich nedodrţení.  

aţ 15 000,- Kč za případ 

3) Poškození, zneuţití nebo jiné sníţení účinnosti zařízení a prostředků slouţících 

na ochranu před poţáry. 

aţ 15 000,- Kč za případ  

 

4) Znemoţnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo 

k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a k prostředkům 

poţární ochrany.  

aţ 20 000,- Kč za případ 
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5) Nevybavení prostorů s nebezpečím poţáru prostředky PO, nebo vybavení 

nefunkčními, nevhodnými či nedostatečnými prostředky PO (PHP)  

aţ 20 000,- Kč za případ 

6) Nezpracování předepsané dokumentace PO dle vyhlášky č.246/2001 Sb., 

v platném znění. 

aţ 10 000,- Kč za případ 

7) Neprovedení prokazatelného školení a odborné přípravy zaměstnanců při 

provozování činností se zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím. 

aţ 15 000,- Kč za případ 

 

* Uváděné sankce jsou maximální. S výší udělené sankce můţe být manipulováno aţ do této 

výše dle uváţení a míry porušení předpisů. 
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8 Závěr 

 V úvodu diplomové práce jsem ve stručnosti popsal nejdůleţitější legislativní 

poţadavky, z nichţ tato práce vychází. 

 Dále jsem přistoupil k popisu stavebního celku tak, aby bylo snadné si představit, o jak 

rozsáhlý stavební celek se jedná. Pro bliţší pochopení problematiky bylo také nutné přiblíţit 

technologický postup celého průběhu montáţe ocelové konstrukce. Ve skutečnosti je 

technologický postup mnohem obsáhlejší, nicméně pro potřeby této práce je dostačující pouze 

obecný rámec. 

 Pro představu o rozsáhlých rizicích, které se na staveništích vyskytují, jsem do 

diplomové práce zařadil také dostupnou statistiku pracovní úrazovosti v jednotlivých oborech. 

Ze statistiky jasně vyplývá, ţe obor stavebnictví je jedním z nejrizikovějších průmyslových 

odvětví, kterému je třeba neustále věnovat zvýšenou pozornost. 

 Při samotné montáţi ocelových konstrukcí je nejdůleţitější vhodné zajištění 

zaměstnanců při pracích ve výšce. Proto se podstatná část této práce zabývá právě touto 

problematikou. Dále jsou stanoveny zásady bezpečné práce při svařování a pálení, manipulaci 

s dílci ocelových konstrukcí, dopravě a dalších činnostech, které s montáţí ocelových 

konstrukcí souvisí. 

 Důleţitou částí této diplomové práce jsou však kapitoly, ve kterých se zamýšlím nad 

současným stavem zajištění BOZP, fungování v praxi a nedostatky, s nimiţ jsem se při své 

práci setkal. Jde o problematiku vedoucích zaměstnanců a neplnění povinností, které jim 

ukládá zákoník práce. A problematiku nevhodného školení pro práce ve výškách. Výsledkem 

těchto kapitol je návrh na novelizaci právní úpravy ČR. 

 Práce jako celek můţe slouţit jako dodatek ke smlouvě o dílo, mezi zadavatelem a 

zhotovitelem. Jsou zde popsány základní poţadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při prováděných pracích a to i s vypracovaným sazebníkem pokut pro případ porušení 

stanovených poţadavků. Také jsou zde popsány zodpovědnosti za jednotlivé úkony. 
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9 Seznam použitých pojmů a zkratek 

9.1 Pojmy 

Nebezpečí  

Vlastnost činitele nebo situace (stroj, strojní systém, technologie, materiál, surovina, 

chemická látka) mající potenciál způsobit nepříznivé jevy, kdyţ je organismus, systém nebo 

(část) populace vystavena tomuto činiteli.  

 

Riziko 

Kombinace pravděpodobnosti, ţe určitá nebezpečná událost nastane a předpokládaných 

následků takovéto události. Riziko můţe být odstranitelné, neodstranitelné, přijatelné, 

nepřijatelné, významné a nevýznamné.  

 

Skoronehoda – mezní stav, který jen shodou příznivých okolností neskončil nehodou. 

Příčinou těchto stavů nemusí být nutně porušení bezpečnostních předpisů a mohou nastat 

případy, kdy je obtíţné těmto stavům předcházet. Je však nutné tyto stavy vyhodnocovat a 

informovat o nich ostatní spolupracovníky. Záznamy o „skoronehodách“ proto mají význam 

pro preventivní předcházení nehodám. Proto je výhodné pro zaměstnavatele poskytnout všem 

zaměstnancům moţnost provádět záznamy o „skoronehodách“, a tyto anonymně zaslat 

bezpečnostnímu technikovi k vyhodnocení. 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky  

Jsou to ochranné prostředky, které mají za úkol chránit zaměstnance před riziky, nesmí 

ohroţovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat poţadavky stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

 

Nebezpečný prostor 

Je prostor, v němţ je z nějakého důvodu zaměstnanec vystaven riziku ohroţení zdraví. 

 

Koordinátor BOZP  

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 

stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem můţe být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
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způsobilosti. Právnická osoba můţe vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 

odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůţe být totoţný s osobou, která 

odborně vede realizaci stavby. 

 

Staveniště 

Místo, na kterém se provádí stavba nebo udrţovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popř. 

zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popř. v rozsahu vymezeném 

stavebním úřadem, téţ jiný pozemek nebo jeho část nebo část jiné stavby. 

 

Zhotovitel (dodavatel, stavební podnikatel)  

Osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montáţních prací jako předmětu své činnosti 

dle ţivnostenského zákona. Realizaci prací zabezpečí odborným vedením provádění stavby 

stavbyvedoucím. 

 

9.2 Zkratky 

ZP – Zákoník práce 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OK – ocelová konstrukce 

NV – Nařízení vlády 

V – Vyhláška 

OOPP – Osobní ochranný pracovní prostředek 

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná 

PO – Poţární ochrana 

OZO v prevenci rizik – Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik 

SoD – Smlouva o dílo 
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Příloha č. 1 

Identifikační tabulka lešení 
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REALIZÁTOR: ČÍSLO PP: 

PŘEDÁK: TELEFON: 

PODPIS: DATUM PŘEDÁNÍ: 

NOSNOST PRACOVNÍCH PODLAH  DOVOLENÝ POČET SOUČASNĚ 

ZATÍŢENÝCH PODLAH 

 

Realizátor potvrzuje, ţe lešení je postaveno v souladu s ČSN 738101 a normami přidruţenými, včetně TP výrobců 

lešení.  Má odchylky oproti předpisům – viz PP (pracovní postup) 

(Nehodící se škrtněte) 

ODBORNÉ PROHLÍDKY DLE ČSN 73 8101 

DATUM JMÉNO PODPIS 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ZÁZNAMY O PŘEVZETÍ LEŠENÍ UŢIVATELEM 

FIRMA/JMÉNO DATUM 

ZAHÁJENÍ 

PRACÍ 

PODPISY 

(uţivatel 

realizátor) 

DATUM 

UKONČENÍ 

PRACÍ 

PODPISY 

(uţivatel 

realizátor) 
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Příloha č. 2 

Prohlášení nutná pro vstup firmy na staveniště 
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PROHLÁŠENÍ 

V návaznosti na požadavky zákona č. 262/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisů 

souvisejících 

P R O H L A Š U J I  

Všichni zaměstnanci firmy …………………………., pracující na pracovišti 

………………………………………………………, jsou prokazatelně seznámeni s riziky a 

přijatými opatřeními vyskytujícími se na tomto pracovišti, jsou prokazatelně seznámeni 

s technologickými postupy prováděných prací. 

 

V …………………………….. dne ……………………… 

 

         …………………………… 

                                                                                                           podpis 
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PROHLÁŠENÍ 

V návaznosti na požadavky zákona č. 262/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisů 

souvisejících 

P R O H L A Š U J I  

Všichni zaměstnanci firmy ……………………………………… pracující na pracovišti 

……………………………………………………., jsou prokazatelně seznámeni s návody 

k pouţití všech uţívaných přístrojů a nářadí, všech pouţívaných OOPP (zejména OOPP pro 

práce ve výškách) a ţe všechny stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, OOPP a 

nářadí pouţívaná na stavbě, jsou pravidelně a řádně udrţovány, kontrolovány a revidovány 

včetně odstraňování zjištěných nedostatků ve stanovených termínech v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb., v platném znění, NV č. 101/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb. a s navazujícími 

technickými normami. 

 

V …………………………….. dne ……………………… 

 

         …………………………… 

                                                                                                           podpis 
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PROHLÁŠENÍ 

V návaznosti na požadavky zákona č. 262/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisů 

souvisejících 

P R O H L A Š U J I 

Všichni zaměstnanci firmy ……………………………………, pracující na pracovišti 

…………………………………………………., mají platnou zdravotní způsobilost, jsou 

prokazatelně proškoleni o předpisech BOZP a PO a jsou odborně a duševně způsobilí 

k výkonu jim svěřené práce. 

 

V …………………………….. dne ……………………… 

 

         …………………………… 

                                                                                                           podpis 

 

 


