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ANOTACE 

Prezentovaná diplomová práce eší celkový pohled na jednotlivé činitele, které 

ovlivňují úrazovost v odv tví stavebnictví, a zabývá se otázkou, jak lze komplexn  ovlivnit 

bezpečnost na stavbách. V záv ru pak práce hodnotí pracovní rizika související s uvedenou 

pracovní činností a navrhuje opat ení, jak p edcházet jejich vzniku. 

Návrhem komplexního zajišt ní BOZP p i výstavb  lze p isp t nejen ke zvýšení 

bezpečnosti pracovník , ale také ke snížení ekonomických náklad  investor  na léčení 

pracovních úraz  a snížení výdaj  spojených se sankcemi za porušování bezpečnostních 

p edpis  za vzniklé t žké a smrtelné pracovní úrazy. Tyto vynaložené finance by bylo možno 

lépe využít do prevence a vylepšení situace BOZP p ímo na pracovištích. 

 

Klíčová slova: BOZP, stavebnictví, pracovní úrazy, prevence, technická a organizační 

opat ení 

 

SUMMARY 

Present diploma thesis is looking for solution to all particular factors which have 

influence on accidents and injury in construction and is dealing with comprehensively safety 

affect in building industry. This finished thesis is working on simultaneously devote  

to evaluation on work accidents with point view their causes and here are belong on suggest 

to take preventive measures how to change or alternatively minimize incidents  

in construction and mainly order to create a prevent to the future accidents. 

The complete improvement proposal of safe BOZP for construction is possible to use 

not only for increase in workers safety, but also we can use it for reduction of investors 

economical costs for occupational treatments, as well we can use it for reduction of expenses 

connected with sanction for violation safety regulations.  

 

Keywords: Occupational Helath and Safety, building industry, work accident, prevention, 

technical and organizational arrangement  
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SEZNůM POUŽITÝCH ZKRůTEK 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 

ČZ-NACE Klasifikace ekonomických činností, od 1. 1. 200Ř nahrazuje  

klasifikaci OKEČ 

ČBÚ  Český báňský ú ad 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

DN  Vn jší pr m r trubky 

MHD  M stská hromadná doprava 

MOP  Mezinárodní organizace práce  

NV  Na ízení vlády 

OOPP  Osobní ochranné pracovní pom cky 

OSVČ  Osoba samostatn  výd lečn  činná 

PD  Projektová dokumentace 

PO  Požární ochrana 

POV  Plán organizace výstavby 

RDS  Realizační dokumentace stavby 

SOD  Smlouva o dílo 

SÚ  Smrtelný úraz 

SÚIP  Státní ú ad inspekce práce 

TDI  Technický dozor investora 

TDS  Technický dozor stavebníka 
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1. ÚVOD 

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví člov ka p i práci je zákonná povinnost 

každého zam stnavatele a společnost nahlíží na tuto oblast jako na standartní součást každé 

vykonávané pracovní činnosti. Zam stnavatelé v oboru stavebnictví, a nejen v n m,  

si kladou za cíl neustále snižovat pracovní úrazovost pomocí identifikace rizik, jejich 

analýzou s navržením opat ení, jak snižovat rizika na staveništi, s cílem ochránit pracovníky 

p ed úrazem a zároveň si snížit finanční výdaje na odškodňování vzniklých pracovních 

úraz . Tím si zajišťují také kvalifikované pracovníky na svém pracovišti, do kterých vložili 

nemalé finanční prost edky na jejich odbornost a kvalifikaci. Oblast stavebnictví je 

v posledních letech velmi diskutována z hlediska výskytu velkého počtu pracovních úraz , 

nevyjímaje úraz  smrtelných. Proto se na toto odv tví v současné dob  zam uje pozornost 

také inspekčních orgán  v oblasti BOZP, které se snaží p i šet ení úraz  odhalit p íčinu 

vzniku pracovních úraz  a tlačí na zam stnavatele hledat a odstraňovat nedostatky  

na pracovištích. Tímto tlakem se jednak zamezí vzniku t chto úraz , ale i zam stnavatelé  

by m li dbát na svoji poškozenou image a dodržovat kulturu bezpečnosti na staveništích, 

aby se nenahlíželo na stavební činnost jako na práci vysoce rizikovou. 

Proto bude diplomová práce zam ena na komplexní zhodnocení této problematiky  

na staveništích. Budou zanalyzována jednotlivá pracovišt  z pohledu pln ní povinností 

BOZP samotnými OSVČ a právnickými osobami, které zam stnávají pracovníky.  

Budou porovnány také p ístupy k bezpečnosti jednotlivých právních subjekt , zanalyzovány  

nap íklad podmínky na pracovišti, vybavení pracovník  OOPP, seznámení  

se stavební dokumentací, s návody pro obsluhu jednotlivých technických za ízení. Bude 

posouzen také faktor tlaku na pracovníky z hlediska časového provedení stavebních prací  

se zvyšujícími se riziky negativn  ovlivňující výkon práce. V dnešní usp chané dob   

je vyvíjen velký tlak také na zhotovitele, který bohužel p enáší stres i na své zam stnance. 

Stoupají tím práce, u kterých je upozad na bezpečnost a up ednostňuje se hlavn  rychlý 

výkon pracovních postup  s vyloučením bezpečnosti p i jejich vykonávání. To je také jeden  

z nejvíce se vyskytujících rizikových faktor  u všech zam stnavatel  a zam stnanc   

bez rozdílu, zda se jedná o OSVČ nebo o právnické osoby.  
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Práv  komunikace by m la být jedním z hlavních klíč  k úsp chu všech společných 

aktivit a její význam bude ješt  v tší se zapojením všech aktér  stavby bez významu jejich 

postavení, tj. od adového pracovníka na stavb  až po zadavatele stavby včetn  koordinátor   

na stavb . Tato obtížná výzva vyžaduje vysokou míru souhlasu a zapojení všech, jen tak 

m že vést k úsp chu a odstran ní prvopočátečních nedorozum ní a nedostatk , které mohou 

být p íčinou vzniku závažných incident  na stavbách. Výzvou pro každého zam stnavatele 

by m la být nulová úrazovost získaná ne podvodným zp sobem na papí e, ale d sledným 

hledáním možných p íčin již v samém počátku realizace stavby.   
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2. STůTISTIKů PRůCOVNÍCH ÚRůZ  Nů STůVBÁCH 

V roce 2016 bylo v ČR evidováno celkem 47 37ř pracovních úraz , p i kterých nastala 

pracovní neschopnost. Pokud provedeme srovnání s rokem 2015 (46 331 pracovních úraz ě, 

počet pracovních úraz  vzrostl o 1ř66 p ípad . [1] 

V odv tví stavebnictví je stále vysoká úrazová čestnost, která čítá 1,27 p ípad   

na 100 pojišt nc  a za azuje se tak na 6. místo v porovnání všech odv tví z hlediska úrazové 

četnosti. [2] 

Následující graf znázorňuje podíl počtu pracovních úraz  v odv tvích ĚCZ - NACE) 

v roce 2016, kde je stavebnictví za azeno Ězelená barvaě mezi odv tví se zvýšenou 

úrazovostí, a to 7%.  

Obrázek 1: Podíl počtu pracovních úraz  ĚČBÚ, SUIPě [1] 
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2.1. Počty smrtelných pracovních úraz  za rok 2016 

V roce 2016 bylo Státním ú adem inspekce práce registrováno celkem 104 smrtelných 

pracovních úraz , což je oproti roku 2015 pokles o 27 p ípad . Nejčast jším zdrojem byla 

pozemní vozidla a ostatní dopravní prost edky ‐  24 smrtelných pracovních úraz  (p evážn  

dopravní nehody). Druhým nejv tším zdrojem úraz  byly budovy, konstrukce, povrch –  

22 smrtelných pracovních úraz , kdy se jednalo hlavn  o pády z výšky a do hloubky. 

Odv tví Počet smrtelných pracovních 
úraz  

Doprava a skladování 24 

Stavebnictví 22 

Zpracovatelský pr mysl 19 

Zem d lství, lesnictví, rybá ství 12 

Velkoobchod, maloobchod: opravy motorových 
vozidel 

7 

Tabulka 1: Počet smrtelných úraz  v roce 2016 [1] 

 

P íčina pracovních úraz  Počet smrtelných úraz  

Špatn  nebo nedostatečn  odhadnuté riziko 54 

Nedodržení bezpečného pracovního postupu nebo 

jednání bez oprávn ní, proti zákazu, prodlévání 
v ohroženém prostoru 

16 

Tabulka 2: Nejčast jší p íčiny smrtelných úraz  v roce 2016 [1] 

 

Nejčast jší p íčinou pracovních úraz  s hospitalizací nad 5 dn  uvád nou 

zam stnavateli v roce 2016 bylo „špatn  nebo nedostatečn  odhadnuté riziko“, které činilo 

66,97% z uvád ných p ípad , a „používání nebezpečných postup  nebo zp sob  práce 

včetn  jednání bez oprávn ní, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru“- 7,48%.  
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Nejvíce pracovních úraz  s pracovní neschopností dle kraj  bylo v roce 2016 v Praze 

Ěoznačeno červen ě, jak je znázorn no v Tabulce 3. Naopak nejmén  jich m li 

v Karlovarském kraji Ěoznačeno zelen ě. Z této tabulky je rovn ž vid t, že kraj 

Moravskoslezský je v počtu pracovních úraz  s pracovní neschopností v roce 2016  

na čtvrtém míst . 

Kraj Počet pracovních úraz  s pracovní neschopností 

Hlavní m sto Praha 7406 

St edočeský 4 551 

Jihočeský 3 562 

Plzeňský 3 368 

Karlovarský 1 133 

Ústecký 3 873 

Liberecký 1 677 

Královehradecký 2 644 

Pardubický 2 417 

Kraj Vysočina 2 786 

Jihomoravský 4 692 

Olomoucký 2 368 

Zlínský 2 420 

Moravskoslezský 4 482 

Celkem 47 379 

Tabulka 3: Celková úrazovost v roce 2016 dle kraj  v ČR [1] 
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Nejvíce smrtelných pracovních úraz  v roce 2016 bylo v Moravskoslezském kraji, 

konkrétn  šlo o 11 p ípad  - viz. Tabulka 4. [1] 

Kraj Počet smrtelných pracovních úraz  

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hl. m sto Praha 19 7 12 4 8 9 

St edočeský 6 12 14 18 17 10 

Vysočina 3 3 9 6 7 4 

Jihočeský 13 11 13 5 4 8 

Plzeňský 6 6 8 7 13 10 

Karlovarský 3 3 2 12 3 2 

Ústecký 13 10 7 5 16 8 

Liberecký 3 4 3 6 5 2 

Královéhradecký 4 7 3 8 9 5 

Pardubický 6 7 4 14 6 4 

Jihomoravský 17 12 8 8 5 8 

Zlínský 5 5 2 3 6 9 

Olomoucký 6 2 4 2 14 8 

Moravskoslezský 21 15 16 11 4 11 

Celkem 125 104 105 109 117 98 

Tabulka 4: Počet smrtelných pracovních úraz  dle jednotlivých kraj  v ČR [1] 
 

P estože v Moravskoslezském kraji v d sledku rušení pracovních míst a zmenšujícího 

se počtu zam stnavatel  ubývá počet zam stnanc , je tento kraj neustále na p ední pozici 

z hlediska smrtelných pracovních úraz , což souvisí pravd podobn  s t žkým pr myslem, 

který v MS kraji p evládá.  
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2.2. Smrtelné pracovní úrazy v odv tví stavebnictví 

K nejv tšímu počtu smrtelných úraz  došlo v odv tvích doprava a skladování, 

stavebnictví a zpracovatelském pr myslu. 

V roce 2016 došlo celkov  ke 104 smrtelným úraz m. Nejv tšími zdroji SÚ byly 

vyhodnoceny budovy, konstrukce, povrchy - celkem 13 smrtelných pracovních úraz . 

Jednalo se zejména o pády z výšky a do hloubky. 

Porovnání počtu smrtelných pracovních úraz  v ČR se SÚ ve stavebnictví  

je zaznamenán v Tabulce 5. 

 

Rok Počet SÚ SÚ ve stavebnictví 

2013 109 9 

2014 106 16 

2015 122 19 

2016 104 13 

2017 nebyl znám 11 

Celkem 441 (2013-2016) 68 

Tabulka 5: Počet Smrtelných pracovních úraz  v ČR a srovnání s odv tvím 
stavebnictví 
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Rok 
Celkový 

počet SÚ 

Pád z 

výše 

Zemní práce, práce 

ve výkopech 

Pád b emen, používání 

je áb  a zdvihadel 

2013 9 1 4 0 

2014 16 14 3 3 

2015 19 8 3 3 

2016 13 9 0 2 

2017 11 4 2 5 

Celkem 68 36 12 13 

Tabulka 6: Počet smrtelných pracovních úraz  z hlediska jejich p íčin  
v letech 2013 – 2017 

 

 

   

Obrázek 2: Graf vývoje počtu smrtelných úraz  za období let 2002 – 2016  

Ěz dat SÚIP, ČBÚě [1] 
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2.3. Vyhodnocení p íčin smrtelné úrazovosti v odv tví stavebnictví 

  Z p edchozích tabulek a grafu vyplývá, že p íčinou smrtelných pracovních úraz   

na stavbách je z hlediska nejv tšího počtu SÚ: 

1) Pád z výše  

2) Práce ve výkopech a zavalení zeminou  

3) Pád b emene na pracovníka a manipulace s je áby a zdvihadly. 

 

3. POŽůDůVKY P ÍSLUŠNÝCH P EDPIS  

 P i realizaci stavby platí v plném rozsahu právní p edpisy vydané v EU a v ČR  

týkající se stavební činnosti včetn  problematiky bezpečnosti práce. 

V pr b hu výstavby se zhotovitel a ostatní zúčastn ní ídí požadavky obsaženými 

nap . v zákon  č. 30ř/2006 Sb., NV 5ř1/2006 Sb., které musí být zohledn ny  

již v projektové dokumentaci, technologických postupech, v bezpečných postupech 

jednotlivých prací, ale i v návodech výrobc  u jednotlivých provozovaných za ízení  

a ve vlastních ídících dokumentech v oblasti bezpečnosti práce, nap . vyhodnocení 

pracovních rizik na pracovišti. 

Než budou započaty práce v ochranných pásmech, je nutné, aby zhotovitel provedl 

opat ení, která mu ukládá správce p íslušné infrastruktury Ěviz NV č. 5ř1/2006 Sb.,  

P íloha č.1 část I. bod 5ě. P ed samotným zahájením zemních prací musí být vytyčeny trasy 

technické infrastruktury, zejména vedené v podzemí, které vyplývají ze situačních 

výkres  projektové dokumentace. 

S druhy, hloubkou uložení a trasami technické infrastruktury a jejich ochrannými 

pásmy musí být p ed zahájením prací prokazateln  seznámeni odpov dní zástupci 

zhotovitele, obsluha stroj  a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provád t  

ĚNV č. 591/2006 Sb. P íloha č.3 část II. bod 5., a část I. bod 1ě. 

Zadavatel stavby je povinen p edat koordinátorovi veškeré podklady a informace  

pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu BOZP na staveništi, včetn  informace  

o fyzických osobách, které se mohou s jeho v domím zdržovat na staveništi, poskytovat  

mu pot ebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, pop . jiné osoby k součinnosti 

s koordinátorem po celou dobu p ípravy a realizace stavby. 
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3.1 Požadavky na dokumentaci BOZP na stavb   

Plán BOZP 

Jedním z d ležitých dokument  na stavb  je Plán BOZP, jehož cílem je stanovit 

základní podmínky k zajišt ní bezpečnosti práce ve fázi p ípravy a realizace stavby, které 

vycházejí z problematiky konkrétní stavební činnosti. Povinnost zpracovat plán BOZP  

má koordinátor, který vychází z druhu a velikosti stavby, stavebn  technického provedení 

stavby, účelu využití a doby trvání stavby v souladu s §15 zákona č. 309/2006 Sb. 

a s p ílohou č. 6 NV č. 5ř1/2006 Sb. Koordinátorem nem že být zhotovitel, jeho 

zam stnanec ani fyzická osoba, která odborn  vede realizaci stavby Ěvedoucí stavby).  

Je ale nutné spolupracovat p i realizaci stavby s investorem a zhotovitelem stavby. [3] [4] 

U vybraných staveb, které jsem si k posuzování vybral, jsem m l možnost nahlédnout 

do plánu BOZP. Již z pohledu na obsah zpracovaného dokumentu bylo možno zjistit,  

jaká je úroveň zpracovaného plánu BOZP a zda je srozumitelný pro všechny účastníky 

stavby, tedy i pro samotné pracovníky na stavb . Rovn ž lze z Plánu BOZP vyčíst,  

jaké pov domí má koordinátor k samotné problematice bezpečnosti práce. 

  

Stavební deník  

Jednou z dalších dokumentací na stavb  je stavební deník Ědále jen SD).  

Je to jednoduchý záznam o stavb , který se vede pro stavby se stavebním povolením  

či ohlášením. Záznamy do SD mohou provád t: 

• Stavebník 

• Stavbyvedoucí 

• Stavební dozor 

• Kontrolní orgány 

• Geodet 

• Koordinátor BOZP 

Záznamy do SD se provádí každý pracovní den na stavb , ale dle vyhlášky  

č. 4řř/2006 Sb. se mohou tyto záznamy provád t 1x týdn  za podmínky souhlasu stavebního 

ú adu.  
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Ve Stavebním deníku, kde se zápisy provád jí, musí být číslovány všechny strany  

a nesmí v n m být ponechána volná místa, která by mohla být použita k dodatečnému 

zapsání. 

Stavební deník musí obsahovat: 

• Pravidelné záznamy – seznam osob na stavb , klimatické podmínky pro daný 

den, popis provád ných prací, dodávky materiálu a jeho zabudování, použití 

mechanizačních prost edk , opat ení p i bouracích pracích, práce ve výškách 

a ochranných pásmech a další náležitosti uvedené v p íloze č. 16 vyhlášky  

č. 4řř/2006 Sb. 

• Další záznamy – o p edání a p evzetí staveništ , školení BOZP a PO, výsledky 

kontrolních prohlídek p i kontrolních dnech 

• Krom  stavebního deníku je každý zhotovitel stavby povinen vést další 

základní dokumenty k problematice BOZP a PO. [5] 

 

Dokumenty k problematice BOZP a PO 

• Kniha úraz  

• P edepsané revize a doklady o kontrolách technických za ízení, stroj , 

p ístroj  a ná adí 

• Doklady o vstupním školení BOZP pracovník  na staveništi/pracovišti 

• Doklady o odborné zp sobilosti pracovník  k obsluze a k provád ní jiných 

speciálních činností, jako je nap . je ábník, vazač, strojník, atd. 

• Technologické a pracovní postupy prací 

• Návody pro obsluhu jednotlivých strojních za ízení, p ístoj  a ná adí. [4] 

 

Kontrolu vedení této dokumentace BOZP mají za povinnost provád t hlavní 

zhotovitelé stavby – p ímí dodavatelé stavebníka a koordinátor BOZP ve fázi realizace 

stavby. 
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4. VYBRůNÁ STůVENIŠT  

Mým zám rem v diplomové práci bylo posoudit komplexn  úroveň BOZP  

na jednotlivých vybraných staveništích a poukázat na jednotlivé rizikové činitele, které 

mohou ovlivnit úrazovost na stavbách.  

Byly vybrány dv  stavby, kdy se jednalo o zhotovitele ze strany OSVČ a právnické 

osoby a hodnotily se r zné faktory, nap . z hlediska výskytu pracovních rizik p i provád ní 

stavebních prací, stanovení opat ení k jejich odstran ní, vztah k BOZP všech účastník  

stavby jako celku, vybavení pracovník  OOPP, vzájemné informovanosti jednotlivých 

zhotovitel  o rizicích a posouzení dalších nebezpečí, která se na stavbách vyskytují atd. 

Pro zjišt ní a vyhodnocení t chto faktor  u obou zhotovitel  staveb byla vybrána tato 

pracovišt : 

• Stavba provád ná OSVČ: Kanalizace - odkanalizování z centrální Čerpací stanice 

Ědále jen ČS)  

• Stavba provád ná právnickou osobou: P ístavba, nástavba a stavební úpravy 

mate ské školy. 
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5. STAVBA č. 1 PROVÁD NÁ OSVČ 

5.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Kanalizace XX - odkanalizování s centrální ČS  

Místo stavby: XX 

Katastrální území: XX 

P edm t dokumentace: Odkanalizování lokality s centrální ČS  

Odv tví: Vodní hospodá ství 

Investor: XX 

Dodavatel: XX 

Projektant: XX 

Koordinátor BOZP: XX 

 

5.2 Základní charakteristika stavby 

Jedná se o stavbu „Odkanalizování stávající zástavby t inácti rodinných dom “. 

Stavba je realizována podél ul. Rychvaldské – od k ižovatky s ul. Sokolskou až po rodinný 

d m čp. xxx + čp. x. Centrální čistící stanice je umíst na pod k ižovatkou ul. Sokolské  

a Rychvaldské. Výtlak z této ČS je veden podél ulice Sokolské v novém chodníku sm rem 

k ulici Rovné. Na tento výtlak jsou tlakov  napojeny další 3 rodinné domy. 
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5.3 Situační plán staveništ  a činnosti na stavb  

Situační plán staveništ  je součástí plánu BOZP. Jsou na n m vyznačeny p ístupové 

cesty a trasa vedení kanalizace. 

 

Obrázek 3: Situační mapa [6] 

 

Činnosti spojené s výskytem možných rizik na stavb : 

Na stavb  se provád ly zejména zemní práce včetn  výkopových prací pro pokládku 

kanalizace. 

 

5.4 Povinnosti zhotovitele dle požadavk  bezpečnostních p edpis  

1) P ed zahájením zemních prací musí být ze strany zhotovitele: 

• Určeno rozmíst ní výkop  a jam a jejich rozm ry 

• Určeny zp soby t žení zeminy 

• Určeno zajišt ní st n výkop  proti sesunutí, zejména druh pažení a sklony 

svah  výkop  

• Určeno zabezpečení okolních staveb ohrožených provád ním zemních  

prací. [5] 
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Zhotovitel vychází z PD včetn  výsledk  pr zkum  Ěgeologického, 

hydrogeologickéhoě a plánu BOZP vypracovaného v rámci projektu pro vydání stavebního 

povolení. S t mito podklady musí být zhotovitel prokazateln  seznámen. 

 

2) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, pop ípad  

za ízení technického vybavení 

• Prokazatelné seznámení odpov dného zástupce zhotovitele, obsluh stroj   

a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury  

p ed započetím prací. 

Zhotovitel vychází z PD, plánu BOZP, stavebního povolení atd. S t mito podklady 

musí zhotovitel prokazateln  seznámit pracovníky, kte í budou vykonávat práce 

v ochranných pásmech. 

       

Ochranná pásma elektrizační soustavy 

Ochranným pásmem za ízení elektrizační soustavy je prostor v bezprost ední blízkosti 

tohoto za ízení určený k zajišt ní jeho spolehlivého provozu a k ochran  života, zdraví  

a majetku osob. [7] 
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P ehled základních inženýrských sítí a jejich ochranná pásma 

• Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do nap tí  

110 kV včetn  a vedení ídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou 

stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o nap tí nad 110 kV činí 3 m 

po obou stranách krajního kabelu. [7] 

• Ochranná pásma vodovodních ad  jsou vymezena vodorovnou vzdáleností  

od vn jšího líce st ny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: [8] 

a) u vodovodních ad  a kanalizačních stok do pr m ru 500 mm včetn  1,5 m; 

b) u vodovodních ad  a kanalizačních stok nad pr m r 500 mm 2,5 m; 

• Ochranným pásmem plynárenského za ízení je [7]: 

• u plynovod  a plynovodních p ípojek o tlakové úrovni do 4 bar – 

nízkotlaké a st edotlaké plynovody včetn , umíst ných v zastav ném 

území obce 1 m na ob  strany a umíst ných mimo zastav né území obce 

2 m na ob  strany; 

• u plynovod  a plynovodních p ípojek nad 4 bar do 40 bar včetn  2 m  

na ob  strany;          

• u plynovod  nad 40 bar  - vysokotlaký plynovod 4 m na ob  strany; 

• u technologických objekt  4 m na každou stranu od objektu; 

• u zásobník  plynu 30 m vn  od jejich oplocení; 

• u za ízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sít  

držitele licence 1 m na ob  strany. 

 

Obrázek 4: P íklady velikosti ochranných pásem technické infrastruktury [9] 
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3) Zajišt ní výkopových prací 

• Výkopy v zastav ném území na ve ejných prostranstvích, kde probíhají 

současn  i jiné činnosti, musí být zakryty  

• Okraje, kde hrozí nebezpečí pádu osob do výkopu, musí být zajišt ny 

kolektivním opat ením odpovídajícím místním a provozním podmínkám  

bez ohledu na hloubku výkopu, nap íklad ochranná zábradlí a ohrazení, 

poklopy atd. (viz Obrázek 5) 

 

Obrázek 5: Zajišt ní výkopu kolektivní ochranou [9] 

 

• Pro osoby pracující ve výkopech musí být z ízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žeb ík , schod  nebo šikmých ramp ĚNV č. 5ř1/2006 Sb., P íloha č. 3 

část III. bod 6.ě - viz Obrázek 6 

 

Obrázek 6: Z ízený bezpečný sestup a výstup z výkopu [9] 
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• Nad místem pracovišt  situovaném v hloubce nebudou provád ny soub žn  

žádné práce 

• P i provád ní výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém 

prostoru, p edevším pokud nastane soub h strojního a ručního provád ní prací  

• Je zakázáno se pohybovat v prostoru ohroženého činností stroje, který je 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za ízení, který je zv tšený  

o 2 m Ěpokud není v pr vodní dokumentaci stroje stanoveno jinakě 

• Pokud ub hlo více jak 24 hodin od p erušení práce ve výkopu, je nutné pov it 

osobu, aby provedla kontrolu výkopu, zda je tento výkop bezpečný a nehrozí 

zde žádné riziko Ěviz p íloha č. 1 NV 5ř1/2006 Sb., I,1bě. 

 

4) Zajišt ní stability st n výkop  

• Okraje výkopu se nesmí zat žovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu 

• St ny dočasných výkop  musí být zajišt ny proti sesutí vhodným pažením 

• Pažení st n výkopu se musí navrhnout a provést tak, aby spolehliv  zadrželo 

tlak zeminy a tím byla zajišt na bezpečnost pracovník , kte í budou vstupovat 

do výkopu, zabránilo se poklesu terénu a sesutí st n výkopu, pop ípad  stabilita 

staveb v sousedství výkopu ĚNV č. 5ř1/2006 Sb., P íloha č. 3, část V. bod 3ě 

• Do strojem vyhloubených nezapažených výkop  se nesmí vstupovat, pokud 

st ny nejsou zajišt ny proti sesutí bezpečnostní klecí, ochranným rámem, 

rozp rnou nebo jinou technickou konstrukcí 

• P i ručním odstraňování pažení st n výkopu se musí postupovat zespodu  

a současn  zasypávat odpažený výkop tak, aby byla zajišt na bezpečnost práce 

• Pokud hrozí p i odstraňování pažení nebezpečí sesutí st n výkopu  

nebo poškození staveb v blízkosti, musí být pažení ponecháno v pot ebné 

výšce ve výkopu. 
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5) Zemní práce -  pracovní prostory 

Minimální ší ky výkopu v závislosti na pr m ru potrubí Ěna konkrétní stavb  

p evládaly pr m ry DN 300ě stanoví montážní návody výrobc  potrubních systém . 

• Rozm ry výkopu se musí zvolit tak, aby bylo umožn no bezpečné provedení 

všech návazných montážních prací, které jsou spojeny p evážn  s uložením 

kanalizačního potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením p ípojek, 

provedením spoj  nebo sva ováním 

• Nejmenší sv tlá ší ka výkop  se svislými st nami, do kterých mohou vstupovat 

fyzické osoby, činí 0,Ř m. [9] 

 

Obrázek 7: Ší ka výkopu [10] 

 

Správn  zvolená ší ka výkopu umožní pohodlnou a dostatečn  bezpečnou práci 

pracovníka ve výkopu a manipulaci s trubkou. Ší kou výkopu se rozumí ší ka m ená  

ve výšce vrcholu potrubí. [10] 
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6) Manipulace s materiálem a provozování zdvihacích za ízení Ěautoje ábyě 

• Pro je áby a ostatní zdvihací za ízení musí být zpracován Systém bezpečné 

práce podle ČSN ISO 124Ř-1, se kterým musí být seznámeni všichni účastníci 

pohybující se v blízkosti je ábu  

• P ed započetím zdvihacích prací si vazač s je ábníkem dohodnou signály 

• Vazači musí být starší 1Ř let, odborn  zp sobilí pro tuto činnost 

• Požadavek na seznámení s pracovními riziky pro jednotlivé osoby 

• Osoby se nesmí zdržovat v blízkosti zav šeného b emene 

• Zákaz p et žování je ábu s nadlimitními b emeny 

• Zákaz používání poškozených vázacích prost edk  

 

Požadavky na odbornou zp sobilost je ábníka 

• Obsluhující osoba starší 1Ř let, odborn  zp sobilá pro tuto činnost – 

je ábnický pr kaz 

 

Povinnosti je ábníka 

• Pokud je zav šené b emeno, nesmí je ábník opustit je áb 

• Nesmí nechat je áb bez dozoru, pokud je ábník nevyjmul klíče 

• Nesmí opustit je áb, pokud nejsou zastaveny a vypnuty pohony 

• Na je áb musí vstupovat pouze cestami, které jsou pro to určeny,  

nap . po žeb íku. [9] 
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6. ZJIŠT NÍ ů ZHODNOCENÍ Nů STůVB  č. 1 

6.1. Posouzení dokumentace 

Seznámení s Plánem BOZP a dalšími souvisejícími dokumenty 

Zjištění:  

• OSVČ byla seznámena s Plánem BOZP zpracovaným koordinátorem stavby, 

který byl OSVČ následn  p edán 

• OSVČ byla rovn ž seznámena s projektovou dokumentací stavby 

• Staveništ  bylo ádn  p edáno a p evzato 

• O t chto skutečnostech byl proveden záznam Technického dozoru investora 

Ědále jen TDIě do p edávacího protokolu. 

 

Zhodnocení: 

V této oblasti nebyly zjišt ny žádné závažné nedostatky. 

 

Stavební deník 

Zjištění: 

Na pracovišti byl veden stavební deník, ale záznamy o zjišt ných závadách nebyly 

pravideln  zapisovány. Zápis se p evážn  provád l pouze formáln , a to p ed kontrolními 

dny na stavb . P i namátkové kontrole koordinátora mimo kontrolní dny nebyly provád ny 

žádné zápisy, i když se závady na pracovišti vyskytovaly a bylo na n  upozorňováno.  

Tyto zápisy se musí na stavbách provád t denn .  
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Následující kontrolní seznam č. 1 informuje o pln ní konkrétních požadavk     

p edpis  BOZP na staveništi. 

Požadavek 

p edpisu 
Skutečnost Následek ANO NE 

Pravidelné 

záznamy v SD 

Záznamy nebyly 

provád ny denn  

Nebezpečí úrazu 

z d vodu 

neinformovanosti 

o vzniklých 

závadách 

 X 

Kontrola 

provedení zápisu 

v SD od TDI 

Nepravidelné 

kontroly 

Nedostatečné 

informace  

pro koordinátora 

a TDI 

 X 

Tabulka 7: Kontrolní seznam č. 1: Vedení dokumentace a Plán BOZP 

 

Zhodnocení: 

Zodpov dná osoba jako OSVČ neplnila své povinnosti spočívající v zápisech  

o vzniklých závadách na stavb  do stavebního deníku, které m la pravideln  zapisovat.  

Rovn ž nebyly ve stavebním deníku nalezeny zápisy od technického dozoru investora, 

zda provád l kontrolu t chto závad. Navíc nebyly ve stavebním deníku od této osoby 

nalezeny pravidelné zápisy o t chto kontrolách na stavb . 

  



Bc. Ji í Šomek  Ostrava 2018 

 

Celkové hodnocení problematiky BOZP p i stavební činnosti    23 

 

6.2. Zabezpečení a označení staveništ  

 Zjištění: 

Staveništ  dle Plánu BOZP m lo být po celou dobu výstavby souvisle oploceno  

ve výši nejmén  1,Ř m a jednotlivé dílce pevn  propojeny mezi sebou. Zajišt ní staveništ  

nebylo zcela dostačující, neboť n které plotové dílce nebyly mezi sebou pevn  uchycené, 

n které části byly dokonce vyvrácené a tím nebylo staveništ  dostatečn  zabezpečeno  

proti vstupu cizích osob.  

Následující kontrolní seznam č. 2, který byl zpracován z požadavk  p edpis  BOZP 

na staveništ , informuje o jejich konkrétním pln ní. 

Požadavek 

p edpisu 
Skutečnost Následek ANO NE 

Oplocení 

staveništ  do 

výše 1,Ř m 

Vyvrácené plotové 

díly, neupevn né  

v podstavci 

Nebezpečí úrazu 

osob pohybujících 

se po staveništi 

 X 

Kontrola 

provedení 

oplocení 

Nedostatečné 

kontroly 

Pohyb 

nepovolaných osob 

na staveništi  

a jejich ohrožení 

 X 

Tabulka 8: Kontrolní seznam č. 2: Zabezpečení a označení staveništ  
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Zhodnocení: 

I když v plánu BOZP je stanoveno opat ení k zabezpečení stavby oplocením, firma 

nedbala na ádné provedení oplocení a nedostatečn  zabezpečila vstup nepovolaných osob 

na staveništ . Nepln ní požadavku v plánu BOZP a nedostatečná kontrola stavu oplocení 

zodpov dnou osobou zap íčinila riziko spočívající v ohrožení osob zdržujících se v blízkosti 

stavby. Velké riziko úrazu spočívá u kolemjdoucích osob, stavba se totiž nachází v blízkosti 

chodníku. 

• U vstupu na staveništ  bylo koordinátorem stanoveno vyv šení bezpečnostních 

tabulek a značek Ězákaz vstupu nepovolaných osob na staveništ , vstup pouze 

v ochranné p ilb , nebezpečí pádu do hloubky atd.ě  

• Veškeré informace o stavb , tzn. oznámení o zahájení stavebních prací  

a havarijní plán, byly vyv šeny p ed vstupem na staveništ . P ed vstupem  

na staveništ  chyb lo vyv šení n kterých náležitostí - informace o stavb , 

havarijní plán, oznámení o zahájení prací.  

Následující kontrolní seznam č. 3 informuje o pln ní konkrétních požadavk . 

Požadavek 
p edpisu 

Skutečnost Následek ANO NE 

Vyv šení 
bezpečnostních 

značek 

Značky 
vyv šeny, jsou 
srozumitelné  
a dostatečn  

čitelné 

 X  

Všechny údaje o 
stavb  

Chybí havarijní 
plán na stavb  

V p ípad  incidentu osoby  
na stavb  neví, kam se rychle 

obrátit o pomoc, nap . tel. čísla 
havarijních služeb, informace  

o podání první pomoci atd. 

 X 

Všechny údaje o 
stavb  

Chybí oznámení 
o zahájení prací 

Nelze kontaktovat (informovat) 

zodpov dnou osobu 
 X 

Tabulka 9: Kontrolní seznam č. 3: Vyv šení bezpečnostních značek a informačních 
tabulek  



Bc. Ji í Šomek  Ostrava 2018 

 

Celkové hodnocení problematiky BOZP p i stavební činnosti    25 

 

Zhodnocení: 

Zodpov dná osoba tvrdila, že tyto informace byly vyv šeny. Zhotovitel si m l ov it, 

zda tyto základní informace jsou stále p ed vstupem na staveništ  vyv šeny a pokud 

z n jakého d vodu Ěutrženo v trem, pracovníky atd.ě toto nebylo spln no, bylo jeho 

povinností tyto informační tabulky u vstupu na staveništ  znovu umístit. 

 

Obrázek 8: Nedostatečné zajišt ní stavby 
 

 

Obrázek 9: Informační tabule u vstupu na staveništ   
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6.3. Výkopové práce 

Zjištění: 

Na stavb  bylo n kolikrát zjišt no hrubé porušení BOZP spočívající v nevyhovujícím 

zajišt ní výkopu. Výkop nebyl dostatečn  zajišt n proti sesuvu zeminy a pažení ve výkopech 

bylo nedostačující. Hrozilo tak zavalení osob, které se pohybovaly ve výkopu o hloubce  

cca 2,5 m Ěviz Obrázky 10 a 11). S vyšší hloubkou nar stá také zemní tlak, jehož velikost 

ovlivňuje krom  hloubky výkopu také mnoho dalších faktor  jako je postranní zvln ní 

terénu, svažitost terénu, charakter podloží, hladina spodní vody, zatížení dopravou na stavb  

nebo v jejím okolí, zatížení ze základ  blízkých okolních staveb apod. Proto je nutné  

zvážit na základ  pr zkumu staveništ  a výpočtu, jaký typ pažení je vhodný v daném výkopu 

použít, zejména pak u staveb ohrožených sedáním zeminy. Pokud se použije pažení 

s d ev nou konstrukcí, je nutné, aby jednotlivé části byly správn  nadimenzovány. 

Následující kontrolní seznam č. 4 informuje o pln ní požadavku p edpisu BOZP. 

Požadavek p edpisu Skutečnost Následek ANO NE 

Zajišt ní výkopu proti 

sesuvu 

Nedostatečn  

zajišt ný výkop 

Riziko sesuvu a zavalení 

osoby ve výkopu 
 X 

Výkop zajistit 

ocelovými pažícími 

boxy nebo pažením 

s d ev nou konstrukcí 

Nedostatečn  

zajišt ný výkop 

deskami 

Použití nevhodného 

pažení m že mít  

za následek zavalení  

a smrt osob ve výkopu 

 X 

Tabulka 10: Kontrolní seznam č. 4: Zajišt ní výkopu 
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Zhodnocení: 

P i prohlídce staveništ  bylo zjišt no, že se na stavb  nachází ocelové systémové 

pažení ĚObrázek 12). P i dialogu se zhotovitelem ĚOSVČě, z jakého d vodu se toto pažení 

nepoužilo, vyplynulo, že pokud by se m lo používat toto pažení, tak by z časových d vod  

pracovníci nezvládali pln ní požadovaného harmonogramu práce. Toto je velice palčivý 

problém, který se na stavbách s obdobnou činností bohužel velmi často vyskytuje. 

  

Obrázek 11: Nevyhovující pažení Obrázek 10: Sesuv zeminy, nevyhovující 
pažení 
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Obrázek 12: Ocelový pažící box [11] 

 

 

Obrázek 13: Správn  provedené pažení d ev nou konstrukcí [12] 

6.4. Vybudování sociálního za ízení 

Dle požadavku Plánu BOZP musí být umíst no v prostorách staveništ  rovn ž zázemí 

pro vedení stavby a sociální za ízení pro účastníky výstavby. 

 

Zjištění: 

Zázemí pro management stavby a sociální za ízení bylo pro pracovníky zajišt no. 
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6.5. Skladování materiálu 

Skladovaný materiál m l být uložen v prostorech staveništ  na ádn  zpevn né, rovné, 

odvodn né ploše, což je další požadavek plánu BOZP.  

 

Zjištění: 

P evážná část materiálu byla skladována uvnit  staveništ , p esto byla část materiálu 

uložena na chodníku a na ve ejné komunikaci, tj. mimo ohraničené staveništ .                           

Následující kontrolní seznam č. 5 informuje o pln ní požadavk  p edpisu. 

Požadavek p edpisu Skutečnost Následek ANO NE 

Zázemí a sociální za ízení Zajišt no  X  

Skladovaný materiál uvnit  

staveništ  

Materiál složen na ve ejné 

komunikaci a chodníku 

Vznik autonehody, 

zran ní chodc  
 X 

Kontrola skladování 

určenou osobou 
Neprovedena kontrola 

Riziko úrazu osob 

a poškození vozidel 
 X 

Tabulka 11: Kontrolní seznam č. 5 Skladování materiálu 

 

Zhodnocení: 

P i posledních kontrolách bylo koordinátorem zjišt no, že poslední návozy byly 

uloženy p ed staveništ m na ve ejné komunikaci a p ilehlém chodníku. Určený pracovník 

zastupující vedoucího čety m l po upozorn ní koordinátora na ídit p emíst ní materiálu  

do prostoru staveništ  tak, aby složený materiál nebyl v prostoru komunikace a chodníku 

pro chodce a neohrožoval osoby pohybující se v blízkosti stavby.  

N kte í pracovníci pracující p evážn  jako OSVČ nemají smysl pro organizaci  

a po ádek na staveništi a ponechávají na stavbách ná adí, dokonce oblečení, r zné odpadky, 

zbytky z provizorního označení stavby a další v ci a p edm ty. Bohužel nad sebou  

tito pracovníci nemají v tomto konkrétním p ípad  krom  koordinátora a technického dozoru 

investora nikoho, kdo by jim na ídil uvést pozemek do p vodního stavu, jaký byl  

p ed počátkem stavebních prací.  
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Obrázek 14: Materiál složený na komunikaci 
 

 

Obrázek 15: Materiál složený na chodníku 

6.6. Dopravní značení 

Zjištění: 

Vlastní dopravní napojení na staveništ  je z ulice Rychvaldské a p ístupové 

komunikace na staveništ  musí být označeny dopravním značením. 

 

Zhodnocení: 

Dopravní značení nebylo p emísťováno dle aktuálního stavu provád ných prací  

a dle vývoje stavby. 
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6.7. Úklid komunikace 

Zjištění: 

Zhotovitel musí neprodlen  zabezpečit úklid p ilehlých komunikací, pokud jsou 

vyjížd jícími vozidly znečišt ny, a p ípadn  zkontroluje vybavení pracovník  výstražnými 

vestami nebo od vem s vysokou viditelností. Úklid nebyl provád n pr b žn , uklízelo se  

až na konci sm ny. Pracovníci byli vybaveni výstražnými vestami. 

Následující kontrolní seznam č. 6 informuje o pln ní požadavku p edpisu BOZP. 

Požadavek p edpisu Skutečnost Následek ANO NE 

Zajistit pracovník m 

bezpečnostní vesty 

Pracovníci vybaveni 

výstražnými vestami 

Snížení nebezpečí 

úrazu vlivem špatné 

viditelnosti pracovníka 

X  

Udržovat 

komunikaci v čistém 

stavu 

Komunikace udržována 

až na konci sm ny. 

Znečišt ní komunikace 

m že zp sobit úraz 

chodce nebo cyklisty 

 X 

Zajistit popravní 

značení  

Dopravní značení 

nebylo p i p esunu 

stavby aktuální 

Riziko úrazu osob  

a st etu s vozidly 
 X 

Tabulka 12: Kontrolní seznam č. 6 Úklid komunikace a dopravní značení 
 

Zhodnocení: 

Zhotovitel m l sice určenou osobu, která m la kontrolovat neporušenost dopravního 

značení, ta ale neplnila dostačujícím zp sobem svoje povinnosti. P i p emisťování 

mechanizace bylo opomíjeno posunovat dopravní značení, tím vznikalo riziko možného 

kontaktu mechanizace s vozidly, pop ípad  s osobami, které se pohybovaly v blízkosti. 

Úklid znečišt né komunikace m l být provád n pr b žn , ne až na konci sm ny. P i kontrole 

koordinátora byl v tší úsek komunikace znečišt n. Zhotovitel byl na tuto skutečnost 

upozorn n zápisem ve SD. 
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6.8. Nakládání s odpady 

P i nakládání s odpady, které vznikly p i stavební činnosti, lze nakládat jen  

se souhlasem p íslušného správního ú adu dle p edpisu č. 1Ř5/2001 Sb., § 16, odst. 3 zákona 

o odpadech. 

 

Zjištění: 

Nebyly zjišt ny viditelné nedostatky souvisejícími s odpady, které vznikly na stavb . 

 

6.9. P evzetí ve ejného prostranství 

Zjištění: 

Ve ejné prostranství nebylo dáno do p vodního stavu, jak bylo požadováno  

ve smlouv  o dílo Ědále jen SODě. 

 

 Zhodnocení: 

Ve ejné prostranství nebylo dáno do p vodního stavu. O t chto nedostatcích  

byl proveden zápis do protokolu (viz Obrázek 16). Skutečnost, že nebyla dostatečn  

provedena kontrola dokončovacích prací, sv dčí o lhostejnosti a nezodpov dnosti 

pracovník  v konečné fázi stavby, kam pat í i uvedení ve ejného prostranství do p vodního 

stavu. S tímto nedostatkem se koordinátor i TDI na stavbách setkávají velmi často.  

OSVČ oponovala tím, že se již musela p esunout na jinou zakázku a nem la čas  

na dokončovací práce. Bylo proto TDI na ízeno vrátit se na stavbu a provést odstran ní 

nedostatk , aby stavba mohla být ádn  p edána a zkolaudována. Posléze byla provedena 

op tovná kontrola ú ední osobou a o aktuálnosti zjišt ného stavu byl proveden zápis. 
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Obrázek 16: Zápis o p evzetí záboru ve ejného prostranství se zjišt nými nedostatky 

 

 

Obrázek 17: Odstran né nedostatky 
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6.10. Komplexní zhodnocení pracovišt  č. 1 

Z celkového hodnocení pracovišt  č. 1 vyplývá, že pln ní požadavk  posuzovaného 

bezpečnostního p edpisu, tj. NV č. 5ř1/2006 Sb., uvedených v Plánu BOZP, nevyhov lo  

z celkem 20 posuzovaných položek 13 požadavk  uvedeného p edpisu - viz kontrolní 

seznamy v Tabulkách 7-12. Vzhledem k tomu, že se jednalo o práci OSVČ, která provád la 

pouze výkopové práce, bylo nejzávažn jším nedostatkem zjišt no práv  špatné provedení 

zabezpečení výkop , což m že vést kdykoliv ke vzniku t žkých až smrtelných pracovních 

úraz . 

Jedním ze závažných nedostatk  na vícero stavbách je skutečnost, že zhotovitelé jsou 

tlačeni do šibeničních termín  realizace díla a tím dochází k závažným porušováním 

bezpečnostních p edpis  i u dalších účastník  na stavb , tj. počínaje vedoucím stavby  

a konče stavebním d lníkem.  

N kte í zam stnavatelé i p es takto velké riziko úrazu nutí pracovníky vykonávat 

pracovní úkony i p i porušování bezpečnostních p edpis , které ignorují, protože 

up ednostňují časové hledisko postupu výstavby na úkor bezpečnosti. To byl bohužel  

i p ípad na této konkrétní stavb . Riziko zavalení osob v nedostatečn  zajišt ném výkopu 

bylo veliké, ale p esto zam stnavatel posílal své zam stnance do výkopu, aby provád li 

pokládku kanalizace, p estože jimi byl na nedostatečn  provedené pažení upozorňován. 

Pracovníci mimo p ítomnost zam stnavatele sd lili, že jsou si v domi rizika, které je  

ve výkopu, ale protože mají obavu o práci, toto riziko podstoupí. 

Dalším negativem u takovýchto pracovních činností je vliv lidského činitele.  

Pracovní činnosti provád jí v tšinou lidé, kte í nemají vztah k bezpečnosti, nemají 

zodpov dnost za dob e vykonané dílo a je jim jedno, jakým zp sobem mají být vykonávány 

určité pracovní činnosti, i když byli na jejich nesprávné vykonávání n kolikrát upozorn ni. 

Mají laxní p ístup i k samotné práci a je jim mnohdy lhostejné, jak bude dílo v konečné fázi 

vypadat. Pokud je na tento typ lidí kladen nátlak na dodržování již zmín ných povinností, 

tak se již druhý den do práce nemusí dostavit.  
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7. NÁVRH ZÁKLůDNÍCH PRůVIDEL BOZP PRO OSVČ S MALÝM 

POČTEM PRůCOVNÍK  PRůCUJÍCÍCH Nů STůVBÁCH 

Všeobecn  

• Neprovád t práce pro které není pracovník poučen ani vyškolen 

• Dodržovat p edpisy o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci a p edepsané 

postupy 

• P i práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nep eceňovat  

své schopnosti 

• Neuvád t do chodu stroj nebo za ízení, pokud se pracovník nep esv dčí,  

že tím neohrozí zdraví nebo život sv j či jiné osoby 

• Dodržovat po ádek na pracovištích a komunikacích na stavb  

• Každý úraz si dát ádn  ošet it a ihned jej hlásit nejblíže nad ízenému  

• P i zjišt ní nedostatk  v oblasti BOZP, které zam stnanec nem že sám 

odstranit, o nich informovat neodkladn  nad ízeného, p ípadn  určeného 

p edáka práce. 

  

Obrázek 19: Nepo ádek na pracovišti Obrázek 18: Po ádek na pracovišti 
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Používání osobních ochranných pom cek 

• Používat p i práci p edepsané osobní ochranné pracovní prost edky: 

➢ Rukavice na ochranu rukou  

➢ Výstražné vesty pro v tší viditelnost jednotlivých pracovník  

➢ Pracovní obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou 

➢ Ochranný dvojdílný pracovní od v. 

 

 

 

  

Obrázek 20: Bezpečnostní p ilby  
a výstražné vesty [10] 

Obrázek 21: Pracovník bez OOPP 
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Pracovní činnost – výkopové práce 

• P ed započetím výkopových prací musí být seznámeni všichni pracovníci 

s polohou všech inženýrských sítí správcem sít  

 

Obrázek 23: Vytyčení inženýrských sítí 
 

• P i výkopových a zemních pracích zajistit výkop proti pádu osob do hloubky 

technickou konstrukcí, dočasnou stavební konstrukcí  

• Svislé boční st ny ručn  kopaných výkop  zajistit pažením p i hloubce v tší 

než 1,3 m v zastav ném a 1,5 m v nezastav ném území. 

 

Obrázek 25: Špatn  provedené pažení  

Obrázek 22: Vytyčení inženýrské sít  

Obrázek 24: Správn  provedené pažení 
[9] 
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Obrázek 27: Zajišt ní výkopu [9] 

 

• Okraje výkopu nezat žovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu 

Obrázek 29: Zatížené okraje výkopu 

  

Obrázek 28: Nezatížený okraj výkopu [ř] 

Obrázek 26: Zajišt ní výkopu [9] 
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• P i provád ní výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém 

prostoru stroje, tj. dosah pracovního za ízení zv tšený o 2 metry 

 

• Nejmenší sv tlá ší ka výkop  se svislými st nami, do kterých vstupují osoby, 

je 0,8 m 

Tabulka 7 uvádí doporučenou ší ku výkopu v závislosti na provedené hloubce výkopu. 

hloubka rýhy [m] minimální ší ka [m] 

> 1,00 není p edepsána 

≥ 1,00 až ≤ 1,75 0,8 

> 1,75 až ≤ 4,00 0,9 

> 4,00 1 

Tabulka 13: Minimální ší ka výkopu v závislosti na hloubce výkopu [10] 

  

Obrázek 31: Pohyb osoby v ohroženém 
prostoru stroje 

Obrázek 30: Správná vzdálenost mimo 
ohrožený prostor stroje [9] 
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Obrázek 32: Ší ka výkopu, do kterého vstupují osoby [9] 

 

• P i ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného 

zasypávání odpaženého výkopu. 

 

Práce p i používání zdvihacích za ízení - je áby 

• Nezdržovat se pod zav šeným b emenem a být v neustálém očním kontaktu 

s b emenem a je ábníkem 

• Používat pouze vázací prost edky bez poškození či jiného viditelného narušení 

• B emena p i vykládce pokládat na rovná a pevná místa, pokládat na podkladky, 

aby bylo možné bezpečné vytažení vázacích prost edk   

• Pro vázání b emen vlastnit vazačský pr kaz. 

 

Obrázek 33: Vázací prost edky a uložení materiálu [13] 
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8. STůVBů č. 2 PROVÁD NÁ PRÁVNICKOU OSOBOU 

8.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: P ístavba, nástavba a stavební úpravy mate ské školy XXXX  

Místo stavby: V esina 

Katastrální území: Opava 

Investor: XXX 

Dodavatel: XXX 

Projektant: XXX 

Koordinátor BOZP: XXX 

 

8.2. Základní charakteristika stavby 

 

Obrázek 34: Mate ská školka po úprav  

 

Jedná se o dvoupatrový objekt se sedlovou, pultovou a plochou st echou, s p ístavbou 

vstupní rampy a schodišt  a únikového schodišt . Z d vodu nutného prosv tlení budou 

instalována francouzská okna s bezpečnostním sklen ným zábradlím. 
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Účel užívání se nem ní – mate ská škola. Navrhuje se zv tšení stávající kapacity 

mate ské školy na celkem 74 d tí ve t ech odd leních. Nov  budou t i šatny, dv  p ípravny 

jídel, výtah k p íprav  ve 2.NP, místnosti pro uložení l žek a l žkovin, celková kapacita 

hygienického za ízení pro d ti se navýší o 2 umyvadla a 2 WC, z ídí se denní místnost 

personálu, stávající t locvična a chodba k t locvičn  se nem ní. 

 

8.3. Situační plán staveništ  a činnosti na stavb  

Situační plán staveništ  je součástí p ílohy plánu BOZP a jsou na n m vid t p ístupové, 

dopravní a únikové cesty. 

 

Obrázek 35: Situace stavby [6] 

 

Činnosti spojené s výskytem možných rizik na stavb : 

Na stavb  se vykonávaly činnosti spojené s významnými potencionálními 

nebezpečími ohrožení zdraví se zvýšeným rizikem. Jejich výčet je uveden v následující 

samostatné kapitole. 
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8.4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE DLE POŽůDůVK  

BEZPEČNOSTNÍCH P EDPIS  

1) Bourací práce – vozovka, oplocení a vnit ní p íčky 

• P ed provedením bouracích prací musí být provedený prokazatelný pr zkum  

s následn  zpracovaným technologickým postupem, se kterým musí být 

prokazateln  seznámeni všichni pracovníci provád jící bourací práce 

• P íkaz určeného odpov dného pracovníka zhotovitele bouracích prací  

k zahájení bouracích prací musí být zaznamenán ve stavebním deníku 

• Vymezit ohrožený prostor a zabezpečit jej proti vstupu nepovolaných osob 

souvislým oplocením, ohrazením, st ežením nebo vyloučením provozu 

• Provést další opat ení – zejména viz Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb.  

a NV č. 362/2005 Sb. 

 

2) Zemní práce, výkopové práce 

Zde pat í práce, které byly vykonávány pro p eložky, p ípojky a rozvody Ěvodovod, 

kanalizace, plynovod, sd lovací kabelyě, práce na komunikacích, zpevn ných plochách atd. 

• Prokazateln  seznámit odpov dného zástupce zhotovitele, obsluhy stroj   

a ostatní fyzické osoby s ochrannými pásmy technické infrastruktury 

• Určit rozmíst ní stavebních výkop , zajistit stabilitu st n výkop  v souladu  

s PD a zajistit výkop proti pádu osob do výkop  v souladu  

s NV č. 5ř1/2006 Sb. Ěstaveništ  je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 

osob souvislým oplocením staveništ , nestanoveny žádná další opat ení  

nad rámec NV č. 5ř1/2006 Sb. a PDě 

• Provést další opat ení - viz NV č. 5ř1/2006 Sb. 

• Zajistit ochranu p i práci na elektrických za ízeních ČSN EN 50110-1 ed.2, 

ČSN 331310, ČSN 331500, ČSN 331600 ed. 2.  
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3) Montážní práce na železobetonových konstrukcích a montáže ocelových 

konstrukcí a ostatní montážní práce 

• Pro montážní práce musí být zpracovaný technologický postup/pracovní 

postup pro zajišt ní BOZP; p i práci ve výškách musí být použito kolektivní 

zajišt ní – montážní plošiny, dočasné stavební konstrukce - lešení, pevné 

ochranné zábradlí nebo záchytné sít , včetn  bočních; v souladu  

s NV č. 362/2005 Sb. a návodem od výrobce kolektivního zajišt ní 

• Pro je áby a ostatní zdvihací za ízení musí být zpracován Systém bezpečné 

práce podle ČSN ISO 124Ř0-1 a prokazateln  určena pov ená osoba 

• Provést další opat ení - viz NV č. 5ř1/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb.,  

NV č. 101/2005 Sb., NV č. 37Ř/2001 Sb. 

  

4) Svá ečské práce 

• Používání p edepsaných OOPP 

• Provést další opat ení – viz: vyhláška č. Ř7/2000 Sb., ČSN EN 2Ř7-1,  

ČSN 050601, ČSN 050610 a ČSN 050630 

• Dále viz opat ení níže pro uvedenou rizikovou práci se zvýšenou mírou rizika. 

 

5) Práce ve výškách a nad volnou hloubkou   

Zde pat í práce na ocelových konstrukcích, práce na st ešních konstrukcích, práce  

na fasádách objektu, zednické práce na obvodových pláštích, malí ské a nat račské práce, 

montáž výplní otvor  apod. 

• P ednostní zajišt ní proti pádu osob z výšky provést kolektivním zajišt ním -

technickou konstrukcí, dočasnou stavební konstrukcí atd. v souladu  

s NV č. 362/2005 Sb.; platí pro montáže ocelových konstrukcí – montážní 

plošiny, dočasné stavební konstrukce – lešení; pro monolitické konstrukce 

nutno využít bezpečnostní prvky systémového bedn ní dle výrobce; zednické 

práce – zd ní obvodových st n – nutno provést kolektivní zajišt ní p i zd ní 

vn jší dočasnou stavební konstrukcí – lešením nebo z vnit ku, ale p ed 

založením musí být provedeno pevné ochranné zábradlí se st ední tyčí kotvené 

ze spodního patra atd. 
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• Použití individuálního zajišt ní ĚOOPPě musí být p edem konzultováno,  

včetn  stanovených podmínek a určení kotvících míst s koordinátorem BOZP 

ve fázi realizace stavby; nutno stanovit použití OOPP pro práci ve výškách  

v technologickém postupu 

• Pod místem pracovišt  ve výškách nebudou soub žn  provád ny žádné práce; 

musí být zajišt n nebezpečný prostor pod místem pracovišt  ve výškách – 

st ežením určenou osobou, ohrazením atd. v souladu s NV č. 362/2005 Sb. 

• Provést další opat ení - viz NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. 

 

6) Soub žná práce více zhotovitel  na jednom pracovišti 

• Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a p ijatých opat eních 

zhotovitel  – nutná součinnost s koordinátorem BOZP Ěhlavní zhotovitel musí 

oznámit koordinátorovi každého svého zhotovitele a jinou osobu nejmén   

8 dní p ed jejich zahájením prací; v součinnosti s koordinátorem vyžadovat 

dokumentaci od každého zhotovitele a jiné osoby – dokumentaci rizik, 

pracovní postup apod.ě – koordinátor BOZP, hlavní zhotovitel stavby  

v součinnosti s jednotlivými zhotoviteli provád jícími práce na staveništi; 

soustavné vzájemné informování o rizicích 

• Seznámit pracovníky a jiné osoby o informaci o rizicích a p ijatých opat eních 

ostatních zhotovitel , o kterých se každý zhotovitel dozv d l v rámci 

kontrolního dne 

• Provést další opat ení - viz Zákoník práce, v platném zn ní, zákon  

č. 30ř/2006 Sb., v platném zn ní a Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
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9.  HODNOCENÍ STůVBY č. 2 

9.1. Zjišt ní a vyhodnocení seznámení s Plánem BOZP a dalšími 

souvisejícími dokumenty 

Právnická osoba byla seznámena s Plánem BOZP zpracovaným koordinátorem 

stavby, který jí byl posléze p edán, a byla seznámena s projektovou dokumentací stavby. 

Staveništ  bylo ádn  p edáno a p evzato. O t chto skutečnostech byl proveden záznam TDI 

do p edávacího protokolu. 

 

9.2. Zabezpečení a označení staveništ  

Staveništ  m lo být dle plánu po celou dobu výstavby souvisle oploceno ve výši 

nejmén  1,Ř m a jednotlivé dílce pevn  spjaty mezi sebou. Všechny vstupy a vjezdy m ly 

být opat eny uzamykatelnými brankami z d vodu sousedící základní školy. 

 

Zjištění:  

Staveništ  bylo dle plánu BOZP zajišt no, plotové dílce byly mezi sebou pevn  spjaty 

a vstupy opat eny uzamykatelnými brankami. 

 

Zhodnocení: 

Pracovníci byli poučeni a prokazateln  proškoleni o možném riziku, které m že nastat 

p i vstupu nepovolaných osob na staveništ  – dít  ze sousední základní školy. Za uzav ení  

a uzamčení t chto vstup  po skončení každé pracovní sm ny a kontrolou neporušenosti 

celého souvislého oplocení staveništ  byla hlavním zhotovitelem stavby určena zodpov dná 

osoba. O této situaci byl proveden každý den záznam do stavebního deníku. 
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9.3. Označení stavby bezpečnostními tabulkami 

U vstupu na staveništ  bylo koordinátorem stanoveno vyv šení bezpečnostních značek 

Ězákaz vstupu nepovolaných osob na staveništ , vstup pouze v ochranné p ilb , nebezpečí 

pádu z výšky atd.ě, veškeré informace o stavb , oznámení o zahájení staveb. prací a havarijní 

plán. 

 

Zjištění: 

P ed vstupem na staveništ  byly vyv šeny na informační tabuli veškeré náležitosti, 

které určil koordinátor. 

 

Zhodnocení: 

Stavbyvedoucí si ádn  kontroloval nejen na začátku, ale také v samotném pr b hu 

výstavby, že veškeré požadované informace jsou na informační tabuli u vstupu na staveništ  

a vedl o této skutečnosti záznam ve SD. 

 

9.4. Vedení dalších dokument  na stavb  

Stavební deník 

Pat í mezi hlavní dokumenty stavby a povinností stavbyvedoucího je do n j provád t 

pravidelné záznamy ze stavby – seznam osob, klimatické podmínky, popis prací atd. [5] 

 

Zjištění:  

Na pracovišti byl veden stavební deník bez nedostatk , nap íklad záznamy byly 

provád ny tentýž den, strany číslovány, zapisovány záznamy o provedených kontrolách TDI 

a koordinátora atd. 

 

Zhodnocení: 

Zodpov dná osoba – stavbyvedoucí – si plnila své povinnosti a ádn  vedla stavební 

deník. SD byl bez závad a nedostatk .  
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9.5. Používání OOPP na staveništi 

Všichni pracovníci, kte í se na stavb  pohybovali, byli poučeni o nutnosti používat  

p i práci ochranná za ízení a p edepsané osobní ochranné pracovní prost edky, včetn  

ochranné p ilby a výstražné vesty. 

 

Zjištění:  

Pracovník, který provád l činnosti na lešení, nem l ochrannou p ilbu a bezpečnostní 

vestu. Následující kontrolní seznam č. 7 informuje o pln ní požadavk  p edpisu BOZP. 

 

Požadavek p edpisu Skutečnost Následek ANO NE 

Používání OOPP 

Pracovník nepoužil 

bezpečnostní vestu 

Možný úraz z d vodu špatné 

viditelnosti na stavb  
 X 

Používání OOPP 

Pracovník nepoužil 

bezpečnostní p ilbu 
Nebezpečí poran ní hlavy  X 

Tabulka 14: Kontrolní seznam č. 7: Pln ní požadavk  p edpisu BOZP 
 

Zhodnocení: 

Zjišt ná osoba, která porušila BOZP, je OSVČ, která provád la práce pro právnickou 

osobu na základ  smlouvy. Ochrannou p ilbu a výstražnou vestu si dotyčná osoba nechala 

uvnit  stavby, aby mu nep ekážela p i pracovní činnosti. Tato osoba byla seznámena 

s plánem BOZP a nutností používání OOPP.  

 

Obrázek 36: Pracovník bez ochranné p ilby a výstražné vesty 
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9.6. Provozování bezpečných stroj  a p ístroj  na stavb  

Všechny osoby pracující na stavb  č. 2 u právnické osoby byly ádn  proškoleny,  

že nesmí uvád t do chodu stroj nebo za ízení, které je ve špatném technickém stavu,  

nebo je provozováno v rozporu s požadavky bezpečnostních p edpis , nap . nerevidované 

elektrické p ístroje a ná adí. 

 

Zjištění:  

Bylo zjišt no, že prodlužovací kabely nem ly štítek o provedené revizi a kabely byly 

poškozené, zalepené izolační páskou. Následující kontrolní seznam č. Ř informuje o pln ní 

požadavku p edpisu BOZP. 

 

Požadavek p edpisu Skutečnost Následek ANO NE 

Provád t pravidelné 

revize 

Nebyla provedena revize 

prodlužovacího kabelu 

Úraz elektrickým 

proudem 
 X 

Nepoužívat 

poškozené za ízení 

Pracovník použil 

poškozené za ízení 

Úraz elektrickým 

proudem   
 X 

Tabulka 15: Kontrolní seznam č. Ř: Pln ní požadavk  p edpisu BOZP 

 

Zhodnocení: 

Porušení bylo zjišt no u OSVČ, která provád la dodavatelské práce pro právnickou 

osobu a použila poškozený elektrický prodlužovací kabel. Stavbyvedoucí znehodnotil kabel, 

aby nemohl být dále používán. 
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Obrázek 37: Porušená izolace 

9.7. Po ádek na staveništi 

Neudržování po ádku a čistoty je častým nešvarem na staveništích. 

 

Zjištění:  

Na stavb  byl nepo ádek, elektrické kabely se povalovaly na podlahách v míst  

stavebních prací, nebyly ádn  vyv šeny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Na ádné 

vyv šení elektrických kabel  byli zam stnanci koordinátorem již d íve upozorn ni. 

Následující kontrolní seznam č. ř informuje o pln ní požadavku p edpisu BOZP. Pokud by 

došlo k porušení t chto kabel , vzniklo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Požadavek p edpisu Skutečnost Následek ANO NE 

Po ádek na 

pracovišti 

Nebyl udržován 

po ádek 
Zakopnutí a následný úraz  X 

Zabezpečení 

elektrokabel  proti 

poškození 

Elektrokabely voln  

ležely na zemi 

Poškození, proseknutí 

kabel , úraz elektrickým 

proudem   

 X 

Tabulka 16: Kontrolní seznam č. ř: Pln ní požadavk  p edpisu BOZP 



Bc. Ji í Šomek  Ostrava 2018 

 

Celkové hodnocení problematiky BOZP p i stavební činnosti    51 

 

Zhodnocení: 

Porušení bylo zjišt no op t u OSVČ, která provád la dodavatelské práce  

pro právnickou osobu a která byla již vícekrát upozorňována na dodržování po ádku  

na pracovišti a na elektrické kabely, voln  ležící na zemi. 

 

Obrázek 38 Nepo ádek na pracovišti - nevyv šené kabely 
 

9.8. Provozování bezpečných technických za ízení na stavb  

Zjištění: 

Na stavb  se nacházel p enosný žeb ík, který m l zlomenou št inu ĚObrázek 3řě  

a byl používán subdodavatelem -  OSVČ, který m l s právnickou osobou  

uzav enu smlouvu o provedení pracovní činnosti.  

Následující kontrolní seznam č. 10 informuje o pln ní požadavk  p edpisu BOZP. 

Požadavek p edpisu Skutečnost Následek ANO NE 

Používání za ízení 

bez závad  

Provozování 

poškozeného žeb íku  

Riziko pádu  

ze žeb íku 
 X 

Neprovád ní kontrol 

o technickém stavu 

žeb ík  

Poškozený žeb ík byl 

na stavb  používán 

Zlomení št iny  

a následný pád 

zam stnance   

 X 

Tabulka 17: Kontrolní seznam č. 10: Pln ní požadavk  p edpisu BOZP 
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Zhodnocení: 

OSVČ, která byla subdodavatelem na staveništi a vykonávala dohodnutou činnost,  

si dovezla sv j žeb ík. Zjevn  tento žeb ík neprocházel pravidelnou kontrolou,  

kterou stanoví výrobce. V návodu je také napsáno, že poškozené žeb íky se nesmí používat 

(NV č. 362/2005 Sb. P íloha část III. Bod 11ě. Práv  pády z malých výšek jsou velmi vážné, 

dochází u nich i k smrtelným úraz m. 

 

Obrázek 39: Detail prasklé št iny 
 

 

Obrázek 40: Prasklá št ina žeb íku  
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9.9. Statický výpočet nosnosti st echy 

Pro další stavební činnosti spojené s konkrétní stavbou, tzn. oprava st echy, p ístavba, 

klempí ské práce atd. bylo nutno postavit lešení na p vodní spojovací krček školy a mate ské 

školky. 

 

Zjištění: 

Lešení bylo postaveno na st eše spojovacího krčku. Nosnost této st echy nebyla ešena 

v projektové dokumentaci. Následující kontrolní seznam č. 11 informuje o pln ní požadavku 

p edpisu BOZP. 

Požadavek p edpisu Skutečnost Následek ANO NE 

Lešení postaveno  

na pevném a únosném 

podkladu  

Lešení postaveno 

na st eše objektu 

Z ícení lešení, poškození 

st echy spojovacího krčku 
 X 

Statický výpočet 

únosnosti podkladu  
Statický výpočet 

nebyl proveden 

Zborcení st ešní 

konstrukce a následné 

z ícení lešení, vznik 

možného úrazu  

 X 

Tabulka 18: Kontrolní seznam č. 11: Pln ní požadavk  p edpisu BOZP  
 

Zhodnocení: 

Již p i zpracování projektové dokumentaci by nem lo být opomenuto zpracování 

statického výpočtu nosnosti st echy. Nikdo se touto skutečností nezabýval.  

Návrh na technické opat ení: 
 Protože statický výpočet nosnosti st echy spojovacího krčku nebyl zpracovaný, 

zabýval jsem se tímto nedostatkem a statický výpočet jsem sám zpracoval. Posouzení  

a výpočet st ešní konstrukce je součástí p ílohy č. 1 této diplomové práce. 
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Obrázek 41: Spojovací krček školy a mate ské školky 

 

9.10. Vybudování sociálního za ízení 

Dle Plánu BOZP, který se zabývá zázemím pro vedení stavby a sociálním za ízením  

pro účastníky výstavby, m lo být umíst no v prostorách staveništ .  

 

Zjištění:  

Zázemí pro management stavby a sociální za ízení bylo pro pracovníky zajišt no. 

 

9.11. Skladování materiálu 

Skladovaný materiál m l být v prostoru staveništ . Další požadavek plánu BOZP  

je, že materiál musí být na ádn  zpevn né, rovné, odvodn né ploše. 

 

Zjištění:  

Veškerý materiál byl ádn  skladován a uložen uvnit  staveništ . 
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Zhodnocení: 

Vzhledem k tomu, že nebyly zjišt ny žádné rozpory s bezpečnostními p edpisy 

týkající se umíst ní uskladn ného materiálu, nebylo nutné navrhnout žádná opat ení  

ke zlepšení stavu BOZP na stavb . 

  

9.12. Úklid komunikace 

Vlastní dopravní napojení na staveništ  je z ulice 21. dubna, p ístupové komunikace 

na staveništ  musí být označeny dopravním značením. Zhotovitel musí zabezpečit úklid 

p ilehlých komunikací, pokud budou vyjížd jícími vozidly znečišt ny. O t chto 

skutečnostech musí být prokazateln  seznámeni všichni pracovníci pohybující se na stavb . 

 

Zjištění:  

Dopravní značení se nacházelo na určené komunikaci. Komunikace byla udržována 

v čistém stavu. 

 

Zhodnocení: 

Zhotovitel m l určenou osobu, která v p ípad  navážky či odvozu materiálu  

ze stavby zajistila dopravní značení, p i nebezpečné situaci ídila provoz na komunikaci 

určenou osobou a ta byla rovn ž nápomocna p i couvání vozidel. Pokud došlo ke znečišt ní 

komunikace, byla okamžit  komunikace uvedena do p vodního stavu. 
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9.13. Nakládání s odpady a p evzetí ve ejného prostranství 

Odpady, které vzniknou p i realizaci stavby, budou p edány pouze právnickým  

nebo fyzickým osobám oprávn ným k podnikání. O vzniku a zp sobu nakládání s odpady 

povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,  

a p edloží ji u kolaudace. Ve ejné prostranství bude uvedeno do p vodního stavu. 

 

Zjištění: 

Se vzniklými odpady bylo nakládáno dle p íslušné legislativy. Ve ejné prostranství 

bylo dáno do p vodního stavu, jak bylo požadováno ve smlouv  o dílo. 

 

Zhodnocení: 

S odpady bylo nakládáno dle dotyčné vyhlášky, vše bylo ádn  zaevidováno  

a dokumenty, nap . vážní lístky, uschovány na pozd jší doložení p i kolaudaci. Ve ejné 

prostranství nacházející se v blízkosti stavby bylo uvedeno do p vodního stavu. 
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9.14. Komplexní zhodnocení pracovišt  č. 2 

Z celkového hodnocení pracovišt  č. 2 vyplývá, následující zjišt ní 

• Z 18 posuzovaných položek nevyhov lo uvedenému p edpisu celkem  

10 požadavk . Z toho bylo Ř požadavk  porušeno práv  dv ma OSVČ, které 

na stavb  provád ly práce u právnické osoby dodavatelským zp sobem 

• P i posuzování a vyhodnocení dokumentace a p íslušných podklad   

pro realizaci stavby bylo zjišt no, že nebyl zpracován statický posudek 

stávající st ešní konstrukce, na kterou bylo nainstalováno lešení pot ebné  

pro provád ní stavebních prací souvisejících s p ístavbou spojovacího krčku. 

(z vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se m ní vyhláška č. 4řř/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, ve zn ní vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky  

č. 16ř/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky  

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

vým r, konkrétn  pak P ílohy č. 15 této vyhlášky, vyplývá, že nedílnou 

součástí projektové dokumentace bouracích prací je i statické posouzení 

Ěstatický, pop ípad  dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce  

v jednotlivých etapách bouracích prací, p ípadn  pro navržení dočasných 

podp rných konstrukcíě. Tato skutečnost m la být již zohledn na projektantem 

ve fázi p ípravy stavby, kdy krom  zhodnocení únosnosti stávajících 

podp rných konstrukcí m l být v technické zpráv  alespoň slovn  popsán 

zp sob kotvení lešení do stávající konstrukce. Taktéž m l na tento nedostatek 

upozornit TDI.   

 

Celkov  lze ale konstatovat, že u stavby č. 2, která byla provád na právnickou osobou, 

byl naprosto jiný p ístup k bezpečnosti práce, než u stavby č. 1., která byla provád na OSVČ. 

 Kultura BOZP na stavb  č. 2 a vztah všech zam stnanc  k BOZP, ať adových 

pracovník  či vedoucích pracovník  na stavb , byly na jiné, daleko lepší úrovni  

než na stavb  č. 1. Právnická osoba jako zhotovitel stavebních prací ádn  zam stnance 

proškolila a seznámila s technologickými postupy stavebních prací a k jednotlivým 

pracovním činnostem byly vydány bezpečné pracovní postupy, které pracovníci používali 

pro jednotlivé práce.  
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V neposlední ad  také zam stnavatel jako právnická osoba dbal na vybavení 

pracovník  p íslušnými kvalitními OOPP. Nenastávaly tak zam stnanc m díky nim situace, 

že p id lené OOPP necht li používat, nap . u ochranných p ileb a rukavic z d vodu 

neforemnosti a nepohodlnosti a u brýlí nap . z d vodu špatné viditelnosti nebo nep íjemného 

tlaku na spánky hlavy pracovníka atd. 

 Na stavb  č. 2. byly smluvn  zam stnány i OSVČ, u kterých se projevovaly podobné 

nedostatky v oblasti BOZP jako na stavb  č. 1, kdy stavbu provád li pouze OSVČ.  
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10.  ZÁV R 

Diplomová práce byla zam ena na zjišt ní, analýzu a návrh ešení, jak lze ovlivnit 

BOZP na stavbách.  

K tomuto posouzení byly proto vybrány dv  stavby, jednu provád la osoba samostatn  

výd lečn  činná a druhou stavbu zajišťovala právnická osoba. Tyto dv  stavby byly 

posouzeny z pohledu všech rizikových činností, které se na stavbách vyskytují  

a zároveň byla posouzena úroveň BOZP na obou stavbách.  

Byly porovnány p ístupy k jednotlivým pracovním činnostem a zhodnoceny bezpečné 

pracovní postupy u jednotlivých prací. Tyto nedostatky byly vyhodnoceny formou 

kontrolních seznam , kde byly porovnávány a vyhodnocovány požadavky p íslušných 

bezpečnostních p edpis  týkajících se staveb. Na záv r jednotlivých posuzovaných staveb 

bylo provedeno vyhodnocení a shrnutí problematiky spojené se zjišt ním, jaké nedostatky 

byly na stavbách zjišt ny, proč k tomu dochází a jaký je celkový p ístup BOZP  

na jednotlivých stavbách.  

U stavby č. 1 byl vypracován podp rný materiál “Návrh základních pravidel BOZP 

pro OSVČ s malým počtem pracovník  pracujících na stavbách”, který m že být dále 

využíván na vícero stavbách podobného charakteru. Tento podp rný materiál m že být 

využit s p ípadnými zm nami nebo doplňky pro jakoukoliv stavební činnost pro OSVČ  

s malým počtem pracovník  a jejím úkolem je informovat p ed započetím prací všechny 

pracovníky, jak správn  provád t nap . výkopové práce, jakým zp sobem jsou označovány 

inženýrské sít , jaké OOPP p i stavebních pracích používat, p ípadn  kdy je nutné používat 

u výkopových prací pažení a jak má toto pažení podle p edpis  vypadat. 

Na stavb  č. 2 byl vypracován statický výpočet st ešní konstrukce, která byla 

postavena na spojovacím krčku budovy. V projektové dokumentaci stavby, konkrétn  pak  

v části pro statické posouzení nosných konstrukcí, ovšem nebyly zohledn ny účinky 

lokálního zatížení od konstrukce lešení, z toho d vodu a s odstupem času lze konstatovat,  

že stavební práce byly provád ny s rizikem, kdy z d vodu nedostatečného pr zkumu  

a ov ení únosnosti stávající nosné konstrukce mohlo dojít ke z ícení st echy i s lešením. 

Dalšími faktory, které mohou ovlivnit úroveň na stavbách, jsou nap . i stresové situace 

a nedostatek pracovník  v této oblasti. To m že vést k chybám p i provád ní pracovních 

činností a ty se mohou dále promítnout i do oblasti BOZP.  
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V dnešní dob  se do p edpisu o podmínkách na získání odborné zp sobilosti 

koordinátora up ednostňuje stavební vzd lání p ed vzd láním v oblasti bezpečnosti práce,  

a proto se často stává, že tyto osoby z neznalosti bezpečnostních p edpis  nebo i z jiných 

neznámých d vod  d razn  nezakročují proti zhotovitel m staveb up ednostňující pln ní 

stavebních úkol  a termín  ukončení staveb na úkor BOZP. Tomu odpovídá i nezlepšující 

se stav počtu pracovních úraz  v odv tví stavebnictví v České republice. 
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