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1 Úvod 

1.1 Úvod – funkce plánu BOZP 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) stanovuje 

bližší požadavky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a z nich vyplývající 

povinnosti vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon činností při realizaci 

stavby – SPORTOVNÍ CENTRUM. Plán neřeší všechna rizika, ale pouze ta, jejichž působení 

může mít vážné důsledky. 

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. Jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich 

zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. 

Legislativní požadavky na plán: 

• zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, § 15 odst. 2 stanoví požadavek na 

obsah plánu, 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 a § 8 ukládá koordinátorovi povinnosti 

v průběhu přípravy a realizace stavby. 

 

Plán byl zpracován pro tuto stavbu na základě naplnění požadavků 

1) § 15 zákona č. 309/2006 Sb.: 

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, 

b) předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 

2) z přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.: 

a) práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m, 
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b) práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb, 

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

Tento plán je proto zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem 

k informacím, které jsou v době zpracování této verze plánu známy.  

V případě změn zamýšleného technologického postupu nebo rozsahu prováděných 

prací musí být plán aktualizován. Aktualizace plánu musí být zaznamenána do tabulky, která 

je uvedena v Příloze č.1B - Záznamy o aktualizaci plánu BOZP. 

 

Základními podkladovými materiály pro zpracování plánu jsou: 

• souhrnná technická zpráva,  

• postup (harmonogram) výstavby – Příloha č.1D, 

• platná legislativa na úseku BOZP – Příloha č.1F. 
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2 Základní údaje o stavbě 

2.1 Stručný popis, umístění a význam stavby 

Navrhovaný objekt je situován na severním okraji obce Podlesí na ploše, která 

navazuje na areál fotbalového hřiště u obecního úřadu. Z důvodu nedostatečných finančních 

prostředků bude v současné době realizována pouze I. Etapa.  

Záměrem investora je realizovat stavbu sportovního centra. Stavba je navržena do 

dvou nadzemních podlaží v sekci B, C, D a jednoho podlaží v sekci A. Stavba není 

podsklepená. Nosná konstrukce je řešená kombinací monolitického skeletu a oceli s vyzděním 

keramickými tvárnicemi. Je rozdělena do čtyř dilatačních celků. Obvodový plášť a vnitřní 

zdivo bude vyzděno z cihel. Komíny jsou navrženy ocelové vícevrstvé. Stropy jsou navrženy 

monolitické a jsou kombinací spojitých průvlaků a křížem armovaných stropních desek. 

Schodiště jsou monolitická se zábradlím a povrchovou úpravou z keramické dlažby. Střecha 

bude z ocelové příhradové konstrukce, kterou budou tvořit vazníky a příčná ztužidla. Vazníky 

budou osazeny na ocelové sloupy. Vlastní střešní plášť ponesou dřevěné vaznice. Povrchové 

úpravy podlah jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností. Standardní oplechování říms, 

poprsníků, lemování střechy, komínů, parapetů, prostupů střešním pláštěm, žlaby, svody bude 

provedeno měděným plechem. V podkrovních místnostech a sále jsou řešeny podhledy ze 

sádrokartonu. 

 

Ve víceúčelovém objektu je řešeno: 

 

1. ETAPA 

• sekce C- víceúčelová tělocvična s využitím jako společenský sál  

• sekce D-hygienické zázemí tělocvičny a venkovních sportovišť, sklady 

2. ETAPA 

• sekce A- fitness centrum, sauna s příslušenstvím, squash, kuželky 

• sekce B- restaurace včetně zázemí, klubovna, zasedačka, ubytovací kapacita 
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2.2 Postup (harmonogram) výstavby 

Stavební práce budou probíhat dle předloženého postupu (harmonogramu) 

výstavby. V případě jakékoliv změny, musí být harmonogram aktualizován a zaslán 

koordinátorovi BOZP.  

     Příloha č.1  D – Postup (harmonogram) výstavby  

2.3 Identifika ční údaje stavby 

Musí obsahovat: 

• název stavby, 

• místo stavby, 

• informace o zadavateli stavby,  

• informace o projektantovi, 

• informace o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

(dále jen „koordinátor BOZP“), 

• informace o zhotoviteli stavby, 

• termín zahájení a dokončení stavby. 
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3 Odpovědnost a pravomoc na úseku BOZP 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních 

míst, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců 

a zhotovitelů s plánem. 

Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny: 

• vedoucích zaměstnanců,  

• koordinátora BOZP,  

• osob zajišťujících technický dozor investora,  

• dalších osob zastupujících investora. 

 

Všechny osoby na staveništi jsou povinny: 

• řídit se pokyny koordinátora a dbát jeho nařízení, 

• účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány, 

• účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány, 

• spolupracovat na odstraňování zjištěných závad v oblasti BOZP. 

 

3.1 Koordinátor BOZP 

3.1.1 Působnost koordinátora BOZP během realizace stavby 

Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 

k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik 

a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti s cílem chránit 

zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. 

Koordinátor BOZP během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů 

k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich 

konání.   
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Kontrolní dny koordinátora BOZP na stavbě Sportovního centra se budou konat 

každou první středu v měsíci. V případě, že to daná situace na stavbě bude vyžadovat, má 

koordinátor BOZP právo svolat mimořádný kontrolní den koordinátora. Na kontrolních dnech 

je vyžadována účast bezpečnostních techniků jednotlivých zhotovitelů. 

3.1.2 Kontrolní den koordinátora BOZP 

Koordinátor BOZP: 

• dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření z hlediska 

zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, 

• informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací a navrhuje k nim preventivní opatření, 

• prokazatelně seznamuje se zjištěnými nedostatky a navrhovanými nápravnými 

opatřeními za uplynulá období, 

• koordinátor společně se zadavatelem vyhotovuje písemné záznamy o projednávaných 

záležitostech v rámci kontrolních dnů tzv. zápis z kontrolního dne. 

 

Koordinátor provádí pravidelné kontroly staveniště, v rámci které sleduje zabezpečení 

obvodu staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště, s cílem zamezit vstup nepovolaným 

fyzickým osobám, zda jsou prováděné práce na staveništi v souladu s požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci plánu. 

Koordinátor provádí o zjištěných závadách zápisy do inspekčního deníku koordinátora 

BOZP (dále jen „IDK“). Do stavebního deníku píše vždy závažná porušení BOZP na stavbě 

a také odkazy na zápisy do IDK. O viditelných závadách v oblasti BOZP prování koordinátor 

BOZP fotodokumentaci. 

Obsah zápisů IDK: 

• datum, 

• činnost koordinátora (kontrola stavby, aktualizace plánu, kontrola za přítomnosti 

zástupce investora, kontrola za přítomnosti manažera,…),  

• zjištěné nedostatky s uvedením odkazu na porušený předpis, 

• návrh opatření, 
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• termín na odstranění nedostatku a osobu odpovědnou za nápravu, 

• odkaz na zápis do jiného dokumentu (kniha BOZP, stavební deník), 

• podpis koordinátora, 

• podpis odpovědné osoby. 

 

V případě, že nejsou závady ve stanoveném I. termínu odstraněny, vyhotovuje 

koordinátor BOZP písemnou urgenci realizace nápravného opatření. V tomto záznamu po 

dohodě s příslušnou odpovědnou osobou stanoví II. termín  realizace nápravného opatření, 

avšak bude již okamžitě informovat zadavatele o nesplnění opatření. Záznam bude obsahovat 

rovněž návrh sankce vůči zhotoviteli za nesplnění dohodnutých zásad a ustanovení plánu 

a jejich důsledky uplatní zadavatel vůči zhotovitelům ve formě krácení fakturace za sledované 

období. Finanční sankce za neplnění úkolů v péči o BOZP budou dohodnuty s investorem na 

prvním kontrolním dnu stavby a budou s nimi všichni zhotovitelé prokazatelně seznámeni. 

Koordinátor spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 

jednotlivých prací nebo činností, spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou 

osobou provádějící technický dozor stavebníka. 

Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 

zvláštního předpisu. 

Veškeré záznamy dokumentující činnosti koordinátora BOZP uvedené 

v předcházejících odstavcích jsou rovněž závazné: 

• Stavební deník 

• Zápis z kontrolního dne 

• Inspekční deník koordinátora BOZP 

 

3.2 Zadavatel stavebních prací 

Zadavatel stavby zavazuje všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby (OSVČ) 

k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu její realizace. 
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Zadavatel stavby doručí v součinnosti s koordinátorem Oznámení o zahájení prací 

(dále jen „oznámení“), jehož náležitosti stanoví příloha č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

oblastnímu inspektorátu práce (OIP), nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli. Příloha č. 1 D- náležitosti Oznámení o zahájení prací. 

Oznámení bude doručeno v listinné podobě. Jestli-že dojde k podstatným změnám 

údajů obsažených v oznámení, provede zadavatel stavby bez zbytečného odkladu jeho 

aktualizaci. Stejnopis Oznámení bude vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 

celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

 

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 

Adresa: Živičná 2, 702 69 Ostrava 

Telefon: +420 950 143 711 

Fax: +420 596 110 16 

E-mail: ostrava@oip.cz 

www: www.suip.cz/oip10 

 

3.3 Požadavky BOZP na zhotovitele a (pod)zhotovitele 

Každý zhotovitel je povinen dle §16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 

do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP 

o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

Dokumentace předávána koordinátorovi BOZP bude obsahovat seznam konkrétních 

významných nebezpečí a ohrožení souvisejících s konkrétní pracovní činností, používaným 

zařízením, technologií, pracovním prostředím a pracovištěm. Identifikace, vyhodnocení rizik 

a přijetí opatření k jejich odstranění je předáno v tištěné podobě. 

3.3.1 Dokument „ RIZIKA”  

Identifikace, vyhodnocení rizik a přijetí opatření k jejich odstranění   

Náležitosti RIZIK: 

• název dokumentu, 

• název projektu a stavby, pro kterou byl zpracován, 
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• název firmy, adresa a další identifikační údaje firmy, 

• druhy pracovních činností, pro které je vyhodnocení provedeno, 

• osoba zodpovědná za jeho vypracování a schválení, kontakt a podpis, 

• osoba zodpovědná za vyhledávání rizik, kontakt a podpis, 

• popis použité metody, postup, způsob zjišťování zdrojů rizik a přijímání opatření 

k jejich odstraňování nebo minimalizaci působení, 

• seznam OOPP zpracovaný na základě zhodnocených rizik, 

• doklady o informování zaměstnanců o rizicích možných ohrožení souvisejících 

s výkonem práce, včetně informace o opatřeních na ochranu před těmito ohroženími. 

Dále je povinností zhotovitelů stavebních prací v rámci vypracování dodavatelské 

dokumentace stavby vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské 

dokumentace je technologický nebo pracovní postup všech prací, které budou na stavbě 

vykonávány. 

 

3.3.2 Technologický postup  

Technologický postup musí stanovit: 

• návaznost a souběh jednotlivých stavebních prací, 

• pracovní postup pro danou pracovní činnost, 

• použití strojů, zařízení a speciálních pracovních prostředků a pomůcek, 

• druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin 

apod.) 

• způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích 

ploch, 

• technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště 

a okolí, 

• opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, 

• opatření při pracích za mimořádných podmínek. 
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Jednotlivé technologické postupy pro práce uvedené v  příloze č. 3 NV č. 591/2006 

Sb. zhotovitel stavby konzultuje s koordinátorem BOZP a předkládá mu je ke schválení 

v dostatečném předstihu před zahájením prací. Předložený podrobný technologický postup 

nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, bude zpracovaný tak, aby z něho byl 

zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací. Technologický postup bude před 

předložením koordinátorovi BOZP ověřen bezpečnostním technikem zhotovitele.  

Odpovědná osoba zhotovitele má povinnost všechny pracovníky předem seznámit 

s technologickým postupem a jednotlivými pracovními operacemi a přesvědčit se, že jeho 

pokynům porozuměli. 

 

Technologický postup musí být po celou dobu stavebních prací k dispozici na stavbě! 

 

Koordinátor BOZP na základě splnění výše uvedených požadavků seznámí zhotovitele 

s plánem a informuje podle § 18 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací dotčené zhotovitele stavby. 

Odpovědný zástupce zhotovitele je následně povinen tyto informace dále prokazatelně 

(podpisy na prezenční listině) sdělit svým podřízeným, a to i informace získané 

z koordinačních porad, aktualizací plánu a aktualizací rizik. 

Na vyžádání koordinátora BOZP zhotovitel stavby předloží kopie záznamu o předání 

staveniště (pracoviště) nebo jeho části, popř. jiné povolení pro vstup vydané hlavním 

zhotovitelem stavby (objednávka). 

V případě, že má zhotovitel své (pod)zhotovitele nebo jiné fyzické osoby (OSVČ) 

podílející se na výstavbě, je povinen předložit kopii předání staveniště i těchto výše 

uvedeným jiných fyzických osob. 
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3.4 Seznam dokumentace, předkládané jednotlivými zhotoviteli 

Každý zhotovitel před nástupem na staveniště předloží: 

• seznam zaměstnanců, 

• seznam rizik vyplývajících z jeho činnosti, 

• doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce a požární ochrany, pokud to 

vychází z pracovní činnosti zhotovitele, tak i školení práce ve výškách, 

• doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců u činností: vazač, svářeč, lešenář, 

jeřábník, strojník, 

• technologické postupy,  

• revize elektrických zařízení a vázacích prostředků, 

• systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele), 

• místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentaci strojů a zřízení. 
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4 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních 

prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit nebo zajistit 

jejich vyškolení z předpisů k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, popřípadě 

prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností 

ověřovat jejich znalosti. Každý zhotovitel stavby musí informovat koordinátora BOZP 

a ostatní zainteresované osoby podílející se na výstavbě o všech okolnostech znemožňujících 

dodržení tohoto plánu. 

4.1 Základní požadavky bezpečnosti práce na staveništi 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP 

(tzn. předpisy, které upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví). 

V průběhu výstavby jsou rovněž pro zhotovitele závazné požadavky na bezpečnost 

práce obsažené v technologických nebo pracovních postupech jednotlivých prací a vlastní 

řídící dokumenty zhotovitele upravující oblast BOZP. 

 

4.1.1 Zajištění BOZP při přípravě stavby 

Při přípravě stavebních prací musí každý zhotovitel provést následující činnosti: 

• vytyčení, označení, odpojení sítí (elektrické energie), 

• zajistit označení a ohrazení staveniště (mobilní oplocení, přenosné dílcové zábradlí, 

bezpečnostní značky – pozor staveniště, zákaz vstupu nepovolaným osobám), 

• zajistit technické konstrukce pro práci ve výškách (pojízdné lešení, zdvíhací plošiny, 

žebříky), 

• zajistit OOPP pro práci ve výškách, určit kotevní body (15 kN), 

• vymezení a označení prostoru pro skladování materiálu, pro umístění dočasného 

zařízení staveniště, 

• zajištění dočasného zařízení staveniště (určit v areálu staveniště) a WC, 
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• zajistit vybavení staveniště prostředky první pomoci – lékárnička a hasicí přístroj, 

které musí splňovat všechny předepsané požadavky, 

• seznámit všechny zhotovitele, pracovníky a osoby, které se budou pohybovat po 

staveništi s plánem, 

• na montáže, demontáže budou vypracovány technologické postupy, 

• při používání OOPP proti pádu musí být určeny kotvící body, které určí odpovědná 

osoba, s těmito kotvícími body budou všichni pracovníci provádějící práce ve výškách 

seznámeni, o seznámení bude proveden zápis do stavebního deníku, 

• prokazatelně seznámit všechny pracovníky s riziky , které vyplývají z jejich pracovní 

činnosti a s technologickými postupy, 

• seznámit pracovníky s používáním OOPP (OOPP pro práci ve výškách), návodů 

výrobců strojů a zařízení, návod na montáž a demontáž lešení, provozních předpisů 

atd., 

• provést kontrolu dokumentace – platné lékařské prohlídky, profesní osvědčení, 

• provést kontrolu strojů a zařízení – revize, technické prohlídky. 

 

4.1.2 Zajištění BOZP v průběhu stavby 

Před zahájením stavební činnosti je nutné provést: 

• ohraničit a označit staveniště, staveniště bude ohrazeno mobilním dílcovým oplocením 

a bude označeno na všech vstupech bezpečnostními značkami,  

• určit přístupové a příjezdové trasy automobilů, seznámit pracovníky s danými trasami, 

• označit zařízení staveniště (jméno stavbyvedoucího, kontakt), místo skladování, 

parkování atd., 

• provést revize el. zařízení (staveništní rozvaděč) atd. 

• přidělit pracovníkům OOPP (ochranné přilby, pracovní obuv, výstražné vesty, OOPP 

proti pádu atd.), 

• prokazatelně seznámit pracovníky s umístěním prostředků první pomoci (lékárnička, 

hasicí zařízení), 
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• prokazatelně seznámit pracovníky s hlavními uzávěry (plynu, vody) a s chováním při 

vzniku mimořádné události, 

• určit osobu, která bude odpovědná za správnou montáž, demontáž a používání lešení 

a plošin. 

 

4.1.3 V průběhu stavební činnosti je nutné provést 

• na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a více zhotovitelů, musí být vymezen 

pracovní prostor pro pracovníky každého zhotovitele tak, aby se vzájemně 

neohrožovali, 

• pracovníci nesmí vcházet na pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu, 

• pokud chtějí pracovat, vcházet na jeho pracoviště musí se nahlásit vedoucímu 

pracovníkovi daného zhotovitele, ten je seznámí s riziky, která se na jeho pracovišti 

vyskytují a vzájemně se dohodnou na dalším postupu prací a odstranění vzniklých 

rizik, všichni vedoucí pracovníci budou také o těchto činnostech a rizicích 

prokazatelně informovat své pracovníky, 

• práce ve výškách budou prováděny z prostředků kolektivní ochrany (lešení, pojízdné 

lešení, plošiny), tam kde to není možné použít OOPP proti pádu,  

• montáž a demontáž lešení provádět vždy dle předpisu výrobce, pro vstup na lešení, 

• používat žebříky, u pojízdného lešení vstupovat vnitřní stranou na lešení a vždy bude 

lešení zajištěno proti samovolnému posunu (zabrzděno), 

•  při práci ve výškách bude prostor pod místem práce chráněn proti vstupu osob 

přenosným dílcovým zábradlím nebo zábranou a to v rozsahu velikosti místa práce 

zvětšeno min. o 1,5 m, 

• s montovaným a demontovaným materiálem bude vždy prováděna bezpečná 

manipulace (zajištění proti pádu, pod materiálem se nebude nikdo pohybovat, 

shazování materiálu musí probíhat bezpečně, vždy musí být jasné místo dopadu, které 

musí být zajištěno), 

• zajistit bezpečný pohyb vozidel, couvání pomocí technických prostředků (signalizace 

zpětného chodu) nebo pomocí pověřené a poučené osoby, 
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• dočasné el. vedení bude chráněno proti mechanickému poškození (vyvěšením, 

chráničkou) 

• při použití nářadí, strojů a zařízení musí pracovníci používat stanovené OOPP 

(ochranné brýle, štít, rukavice atd.) a dodržovat návody k použití, 

• všechny nádoby s kapalinou budou řádně označeny názvem dané kapaliny  

(např. užitková voda, pitná voda atd.), 

• chemické látky a přípravky, ropné látky budou skladovány v předepsaných a k tomu 

účelu provedených obalech (zákaz přelévání do PET lahví), 

• při svařování nebo práci s otevřeným ohněm budou mít pracovníci v blízkosti hasicí 

přístroj, okolní prostředí bude chráněno proti zapálení (nehořlavé deky), 

• provádět pravidelné kontroly značení jednou týdně, odpovídá pověřená osoba 

zhotovitelem, 

• provádět kontroly na úseku BOZP. 

 

4.1.4 Desatero bezpečnosti práce kladené na zaměstnance stavby 

1) Při práci dodržuj právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP. 

2) Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které nemůžeš sám odstranit - informuj o nich 

neprodleně svého nadřízeného. 

3) Neprováděj práce, pro které nemáš odbornou způsobilost, oprávnění nebo jinou 

požadovanou kvalifikaci a nejsi pro ně zaškolen! 

4) Dodržuj požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a vymezující 

bezpečnostní vzdálenosti. 

5) Při práci dodržuj stanovené technologické a pracovní postupy. Přitom dodržuj 

pracovní kázeň a dbej pokynů nadřízených. 

6) Při práci používej stanovené pracovní prostředky, stroje, nástroje, nářadí a dopravní 

prostředky. 

Pamatuj, že činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, 

a obsluhu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života 
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a zdraví, můžeš vykonávat, jen jsi-li pro výkon těchto činností zdravotně a odborně 

způsobilý a byl jsi řádně proškolen a zacvičen! 

7) Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení, musíš toto zařízení odstavit 

a zabezpečit podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musíš označit výstrahou se 

zákazem spouštění. 

8) Strojní zařízení nesmíš uvádět do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním zařízení 

se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození. 

9) Každý pracovní úraz neprodleně ohlas svému nadřízenému a nech se řádně ošetřit. 

10) Používej vždy při práci předepsaná ochranná zařízení a OOPP. 

 

4.1.5 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance příslušnými OOPP zejména tam, kde 

nelze zajistit odstranění nebo dostatečné omezení působení rizik. Vzhledem k výkonu činnosti 

na staveništi musí být zhotovitelé a zaměstnanci bezpodmínečně vybaveni:  

• ochrannou přilbou (Obr. č. 1: Ochranná přilba),  

• reflexní vestou s jednoznačným označením firmy (Obr. č. 2: Reflexní vesta),  

• pracovní obuv s ocelovou špicí a planžetou – dle vyhodnocených rizik  

(Obr. č. 3: Pracovní obuv), 

• dalšími OOPP dle charakteru prováděných prací dle vyhodnocených rizik. 

 

                                           

 Obr. č. 1: Ochranná přilba           Obr. č. 2: Reflexní vesta        Obr. č. 3: Pracovní obuv 
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4.1.6 Zakázané činnosti 

1) Svévolně poškozovat nebo odstraňovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí: 

� osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky, 

� ostatní technické vybavení, přispívající k prevenci mimořádné události na 

staveništi. 

2) Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných 

pracovních prostředků. 

3) Požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

(staveništích) zaměstnavatele v pracovní době i mimo tato pracoviště (staveniště), 

vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště (staveniště) zaměstnavatele. 

4) Kouření na místech, která nejsou k tomuto účelu vyhrazená!  

� Vyhrazená místa ke kouření budou vyznačena cedulkou.  

                Obr. č. 4: Prostor vyhrazený pro kouření 

� V celém areálu staveniště je Zákaz kouření. Cedulky budou umístěny na 

mobilním oplocení při vstupu na staveniště. 

               Obr. č. 5: Zákaz kouření v celém areálu 

5) Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení 

nebo pod kryty, dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému 

spuštění. 

6) Umísťovat nebo skladovat předměty (např. stavební materiál) v průchozích nebo 

únikových cestách! 

7) Při práci v noci vstupovat na pracoviště (staveniště) do míst, která nejsou řádně 

osvětlená 
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5 Situační plán staveniště 

Situační plán (nákres) staveniště vypracuje hlavní zhotovitel při zahájení stavby 

a seznámí s ním všechny podzhotovitele. Nákres bude přiložen k plánu a aktualizace bude 

provedena dle postupu výstavby. Příloha č. 1E - Situační plán 

Situační plán (nákres) s rozkreslením zařízení staveniště, skladů, cest k dopravě 

materiálů, zaznamenání rozvodů elektrické energie s vymezením rizikového prostoru pro 

pohyb mechanizace a zaměstnanců.  

Pravidelné upřesňování dopravních tras je nedílnou součástí koordinace mezi 

zhotovitelem a (pod)zhotoviteli. 

5.1 Zajištění staveniště 

Vzhledem k umístění stavby bude staveniště uzavřeno uzamykatelným vjezdem 

a vstupem. Po dobu provádění prací na stavbě budou všichni vedoucí zaměstnanci povinni 

vykázat cizí osoby ze staveniště, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi. 

 

5.1.1 Požadavky na zajištění staveniště v zastavěném území 

• Staveniště bude na jeho hranici oploceno do výšky min. 1,8 m. 

• Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, příjezdech a na přístupových komunikacích, 

které k nim vedou. 

• Přechodová místa na komunikacích musí splňovat obecné technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

Zhotovitel jmenuje konkrétní osobu zodpovědnou za zajištění staveniště, která bude 

mít za každodenní povinnost kontrolu stavu oplocení staveniště a zda je dostatečně zajištěn 

zákaz vstupu nepovolaným osobám.  

 

Staveniště bude v době od 19.00 hod. do 6.00 hod. hlídáno bezpečnostní agenturou. 
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5.1.2 Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se 

s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 

Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od 

odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat. 

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

zdržuje na stavbě s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. Povinností každého z vedoucích 

zaměstnanců kteréhokoliv zhotovitele bude sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném 

úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod po staveništi až do doby opuštění 

staveniště. 

V případě, že osoba příchozí na staveniště, přišla plnit některé úkoly v souvislosti 

s realizací stavby, stavbyvedoucí zajistí její poučení v rozsahu potřebném pro zajištění 

bezpečnosti práce při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními 

ochrannými pracovními prostředky. 

 

5.1.3 Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob 

na staveništi 

Každý zhotovitel musí vést dle § 3 zákona č. 309/2006 Sb. vlastní evidenci 

o přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního 

postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části staveniště, která mu byla předána a tuto 

evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucímu a koordinátorovi 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

Denní evidence o přítomnosti všech zaměstnanců musí být vedena podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., přílohy 5, písmena B ve stavebním deníku. Je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, 

která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v rozsahu 

povinností pro zaměstnavatele a není proto povinna tuto evidenci vést (nemá vlastní 

pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – zaměstnavatele, na jehož pracovišti se pohybuje). 

Zhotovitel je povinen prokazatelně (písemně) seznámit každou novou osobu vstupující 

na jeho staveniště s riziky, které mohou ohrozit její život nebo zdraví. 
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5.1.4 Předpokládaný počet zaměstnanců 

Potřebné stavy zaměstnanců budou stanoveny před zahájením prací na základě 

zpracovaného časového plánu a stanovených termínů dokončení stavby. 

5.2 Dopravně provozní řád 

Příjezd ke staveništi po dobu výstavby bude ze silnice Mírová s odbočením na 

zpevněnou plochu u obecního úřadu. Zde je možnost parkování pro zaměstnance staveniště 

a odtud je pak příjezdová komunikace k samotné stavbě, která je v předstihu vytvořena 

zpevňujícími násypy pro transport konstrukcí a vjezd montážních mechanismů.  

Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení 

dopravy (nakládka - vykládka materiálu nebo těžké techniky) bude řešeno přímo při 

provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi.  

Musí být přijata taková technická a organizační opatření, která eliminují jakákoliv 

rizika jak pro samotný provoz, tak i pro přítomnost osob pohybujících se po stavbě. 

Pro dopravní značení bude použito ustanovení dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 

Bezpečnostní značky a signály s tím, že pro všechny výjezdy ze stavby bude vždy použita 

značka „Stůj, dej přednost v jízdě“ Obr. č. 8: Dopravní značka „Stůj, dej přednost 

v jízdě“. Na celém území staveniště bude platit nejvyšší povolená rychlost 15 km v hodině. 

Ve vzdálenosti 100 metrů k vjezdům na staveniště z různých směrů jsou umístěny značky 

přikazující snížení rychlosti jízdy (podle doporučení a vyjádření dopravní policie). V místech, 

kde se komunikace budou protínat, či v bezprostřední blízkosti kopírovat zastavěné území, 

bude rychlost snížena na 30 km v hodině.  

V případě sucha bude prováděno pravidelné kropení a čištění těchto úseků 

komunikací. Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci budou vybavena 

prostředky proti úkapům PHM a na každém takovém místě je umístěna “Havarijní souprava“ 

odpovídající velikostí podle počtu strojů a zařízení. Doplňování PHM a údržba strojů 

a zařízení bude probíhat na předem určeném místě, které bude projednáno s příslušnými 

orgány. 

Všechna vozidla, stroje, mechanismy pohybující se po staveništi musí být 

v dokonalém technickém stavu. Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných látek. 

Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu zaměstnanci 

a zabezpečit jejímu dalšímu úniku. 
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Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý 

řidič vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Očista komunikací 

bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění. 

Všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí 

dodržovat zásadu pravosměrného pohybu. 

Komunikace na staveništi musí být stálé průjezdné, je na nich zakázáno stát, parkovat 

a skladovat materiály. 

Vjezd soukromých vozidel zaměstnanců na staveniště je zakázán. Mají možnost 

parkovat na přilehlém parkovišti u Obecního úřadu Podlesí. 

Všechny nákladní automobily, stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny 

akustickým signálem při zpětném chodu. 

Řidiči nákladních automobilů a strojů pohybujících se na staveništi budou taktéž 

vybaveni předepsanými OOPP (ochranná přilba, výstražná vesta, pracovní obuv). OOPP 

budou používat při pohybu po staveništi mimo kabinu vozu. 

 

 

 

                    Obr. č. 8: Dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“ 
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6 Hygienické požadavky na pracoviště 

WC na jednotlivých pracovištích musí být instalovány zásadně jako přenosné 

s těsnými nádobami na fekálie. Fekálie se prokazatelně musí pravidelně odvážet do sběrné 

čističky odpadních vod. Záchody se zřizují oddělené podle pohlaví. 

Každý zhotovitel je povinen zajistit zásobování pitnou vodou v množství postačujícím 

pro krytí potřeby pití zaměstnanců a teplou tekoucí vodou pro zajištění jejich osobní hygieny. 

 

Každý zhotovitel je povinen zajistit odpovídající počet WC a to podle vzorce: 

• 1 sedadlo pro max. 10 mužů, 

• 2 sedadla na 11 až 50 mužů, 

• na každých dalších 50 mužů - 1 sedadlo. 

 

Každý zhotovitel je povinen zajistit zásobování pitnou vodou v množství postačujícím 

pro krytí potřeby pití zaměstnanců a zajištění první pomoci a teplou tekoucí vodou pro 

zajištění osobní hygieny. 
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7 Požární ochrana 

Zhotovitel bude po celou dobu realizace stavby dodržovat veškeré právní a ostatní 

předpisy související s požární ochranou tak jak to požaduje zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

Dodržovat protipožární opatření (při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo tam 

kde dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti dostatečný počet hasicích přístrojů). 

 

Místo uložení hasicích přístrojů bude označeno příslušnou značkou. 

Obr. č. 9: Hasicí přístroj 

Obr. č. 10: Ohlašovna požáru 

 

Všichni zaměstnanci budou seznámeni s požárně poplachovou směrnicí.  

Příloha č. 1G - Požárně poplachová směrnice 

 

V případě požárů použijte ruční hasicí přístroj podle jednotlivých druhů hořlavých materiálů: 

 

Vodní …………………………voda, pevné hořlavé materiály 

Pěnový ………………………..oleje / rozpouštědla 

Sněhový (CO2) ……………….požáry elektrického zařízení pod proudem 

KOUŘENÍ JE POVOLENO POUZE NA MÍSTECH K TOMU URČENÝCH. 

 

.- 

                                                    Obr. č. 9: Hasicí přístroj                          

 

                                                    Obr. č. 10: Ohlašovna požáru 
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8 Pracovní úrazy a mimořádná událost 

8.1 Pracovní úrazy 

Na vyžádání koordinátora BOZP zhotovitel stavby předloží ke kontrole knihu 

pracovních úrazů. 

V případě závažného pracovního úrazu je povinností zhotovitele stavby o tomto 

NEPRODLENĚ informovat koordinátora BOZP! 

 

Závažné pracovní úrazy: 

• smrtelný úraz, 

• úraz, jehož následky si vyžádaly pracovní neschopnost zaměstnance delší než 

3 kalendářní dny, 

• úraz, jehož následky si vyžádaly hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní, 

• úraz, kvůli kterému byla na staveništi volána rychlá záchranná zdravotní pomoc, 

• úraz, kdy při jediném úrazovém ději bylo zraněno dva a více zaměstnanců, 

• úrazy, jejichž příčinou byla vyhrazená technické zařízení (elektrická, zdvihací, tlaková 

a plynová). 

 

Při pracovním úrazu, jehož doba pracovní neschopností je kratší než 3 kalendářní dny 

je povinností zhotovitele stavby koordinátorovi BOZP zaslat na email v kopii zápis o PÚ, 

který je uveden v knize úrazu a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne pracovního úrazu. 

8.1.1 První pomoc 

První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. 

První pomoc musí být účelná a rychlá. Buňka stavbyvedoucího na staveništi bude 

označena zeleným křížem, který upozorňuje na uložení pomůcek určených k poskytování 

první pomoci (lékárnička první pomoci, nosítka k přepravě zraněného, přikrývky). 

Při poskytování první pomoci postupujeme klidně, rozvážně, šetrně, svědomitě 

a cílevědomě. 
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Na každém trvalém pracovišti, kde obvykle pracuje pět a více osob, musí být umístěná 

lékárnička. 

• Lékárnička a její náplň musí být udržována v čistotě a v pohotovostním stavu. 

• Lékárnička musí být umístěna v suché místnosti za pokojové teploty. 

• Došlo-li jakýmkoliv způsobem k porušení léčiva, k jeho znehodnocení zvlhnutím, 

rozpadem, znečištěním nebo skončením doby použitelnosti, je třeba léčivo vyřadit 

a nahradit novým. 

• Obsah lékárničky musí být uložen v samostatném pouzdře s charakteristickým 

označením Obr. č. 11: (bílý kříž na zeleném podkladu) nebo nápis lékárnička.  

 

 

Obr. č. 11: Označení lékárničky 

8.2 Mimořádná událost 

V případě mimořádné události je povinností zhotovitele stavby o tomto 

NEPRODLENĚ informovat koordinátora BOZP! 

 

Mimořádné události: 

• havárie, při kterých došlo k pracovním úrazům, 

• střet stavební činnosti s veřejností (ohrožení pozemní komunikace, železnice, vodní 

cesty, komunikace pro pěší, apod.), 

• vážné havárie, které způsobily značnou hmotnou škodu, 

• události, kvůli nimž byla na staveniště přivolána Policie ČR. 
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9 Kontrola dodržování BOZP 

Kontrola dodržování BOZP na stavbě bude probíhat minimálně v následujících intervalech: 

• 2 x za měsíc – stavbyvedoucí, 

• 4 x za měsíc – mistr, 

• 1 x za měsíc - bezpečnostní technik.  

Koordinátor BOZP - počet kontrol koordinátora BOZP bude závislá na vyhodnocení 

rizikových činností vznikajících v průběhu výstavby. 

O kontrolách bude proveden zápis do knihy BOZP. Na následujícím  KDK bude 

provedeno vyhodnocení těchto kontrol do Tabulky č. 1: Záznam o četnosti návštěv osob 

odpovědných za stav BOZP na stavbě, zejména zda je plněna dohodnutá četnost.   

 

Tabulka č. 1: Záznam o četnosti návštěv osob odpovědných za stav BOZP na stavbě 

 

FIRMA:  PLÁN KONTROL/SKUTE ČNOST 

ODPOVĚDNÁ 
OSOBA FUNKCE  MĚSÍC (……………….) POZNÁMKA  

  stavbyvedoucí 2 x za měsíc         

  mistr 4 x za měsíc   

  

specialista 
BOZP 1 x měsíčně   

  

koordinátor 
BOZP 1/   
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10 Opatření při činnostech vystavující zaměstnance ohrožení 

života nebo zdraví 

Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi realizace stavby identifikovány 

činnosti představující zvýšenou míru rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Na staveništi budou prováděny práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví: 

• práce ve výškách, 

• práce ve výkopech, 

• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů. 

10.1 Hlavní rizikové oblasti 

Na stavbě se vyskytují zejména tyto činnosti spojené s potencionálními riziky ohrožení 

zdraví: 

• zemní práce, 

���� zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech 

���� pád pracovníků, příp. jiných osob do výkopů z okrajů stěn 

���� poškození a narušení podzemních vedení (zasažení el. proudem při poškození 

el. kabelů, výbuch při narušení plyn. potrubí) 

���� manipulace s materiálem a jeho skladování 

• práce s elektřinou, 

• rizika vznikající při práci s mechanizací, 

���� přitlačení a zachycení osoby částí stroje 

���� zasažení pracovníka pracovním zařízením stroje 

���� přejetí, sražení, naražení na pevnou překážku 

���� zasažení osoby padajícím materiálem 

���� pád a převrácení stroje do výkopu 
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• komunikace (provoz), 

���� srážka vozidel (čelní, z boku, zezadu) 

���� náraz a najetí vozidla na překážku, sražení osoby na komunikaci vozidlem 

• práce ve výškách, 

���� pád pracovníka z výšky 

���� propadnutí a pád nebezpečnými otvory 

���� pád z volných nezajištěných okrajů  

���� převržení, pád pojízdného a volně stojícího lešení 

• další práce související se stavební činností. 

 

Rizika vyplývající z realizace dle technologických postupů, která dosud nejsou 

známá, budou doplněna před zahájením prací jednotlivými zhotoviteli a budou zapracována 

do aktualizace plánu. 

 Na všechny rizikové činnosti musí být zpracovány technologické postupy, se kterými musí být 

prokazatelně seznámeni všichni pracovníci. Tyto technologické postupy musí být nejpozději 8 dní 

před započetím prací zaslány koordinátorovi BOZP. 

10.2 Rizika a opatření 

Na stavbě budou probíhat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví. Všechny tyto činnosti musí probíhat za dodržení 

podmínek uvedených v příloze č. 2 a v příloze č. 3, NV č. 591/2006 Sb. dále pak dle NV 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí jakož i dalších předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.  
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Opatření pro minimalizaci rizik vyplývajících ze stavebních prací 

1. Souběžná práce vice zhotovitelů: 

• povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních 

zhotovitelů, 

• seznámení pracovníků s riziky a přijatými opatřeními ostatních zhotovitelů, 

• vymezení pracovišť jednotlivých zhotovitelů, při křížení prací informovat 

koordinátora BOZP. 

2. Pohyb a práce na staveništi:  

• zabezpečit prostory proti zasypání zeminou a materiálem, 

• zabezpečit obvod staveniště proti vstupu nepovolaných osob, 

• zabezpečit staveniště proti pádu do prohlubní, jam, otvorů apod., 

• vymezit pohyb osob v zařízení staveniště a skladech, 

• udržovat pořádek na pracovišti, minimalizovat rizika proti pádu na staveništních 

komunikacích a podlahách, 

• minimalizovat kontakt se silniční dopravou, 

• minimalizovat kontakt s kolejovou dopravou, 

• minimalizovat kontakt se stavebními stroji, 

• minimalizovat hluk, prašnost. 

3. Zemní práce: 

• dostatečně ohradit a zajistit výkopy proti pádu osob,  

• zřídit bezpečné přechodové lávky opatřené zábradlím, 

• identifikovat, vytyčit a vyznačit inženýrské sítě vedení před zahájením prací, 

• dodržovat technologické postupy vhodným způsobem práce v ochranných 

pásmech inženýrských sítí,  

• omezit strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů (ochranná pásma). 
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4. Zdění: 

• bezpečně ukládat materiál, 

• zajistit dostatečný pracovní prostor, 

• zajistit stabilitu, pevnost a tuhost vyzdívaných konstrukcí, 

• používat vhodný materiál, 

• dodržovat technologické postupy výroby, 

• používat předepsané OOPP. 

5. Betonové konstrukce: 

• dodržovat technologické postupy výroby, 

• dodržovat průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, 

• dodržovat bezpečnostní pokyny pro chemické přísady, 

• používat předepsané OOPP. 

6. Bednění: 

• dodržovat technologické postupy výroby, 

• zajistit pevnost a zajištění prvků bednění proti pádu, 

• zajistit kontrolu, předání a převzetí bednění – provedení zápisu do stavebního 

deníku, 

• používat předepsané OOPP. 

7. Montáž a demontáž zařízení: 

• dodržovat technologické postupy, 

• vymezit prostor pro manipulaci se zařízením, 

• používat předepsané OOPP. 

8. Lešení: 

• používat vhodný a kvalitní materiál pro nosné prvky, 

• používat spolehlivé zajištění proti nežádoucímu pohybu (svlakování apod.), 

• nepřetěžovat podlahy ani jiné konstrukce, 
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• při přemisťování pojízdného lešení vyloučit přítomnost osob na lešení, 

• zajistit stabilitu lešení, 

• osadit zábradlí a okopové lišty, 

• provádět montáž osobami s odpovědnou kvalifikací, 

• zajistit kontrolu, předání a převzetí bednění – provedení zápisu do stavebního 

deníku. 

9. Práce ve výšce: 

• materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly 

po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během práce 

i po jejím ukončení, 

• vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, 

• vyloučit práce nad sebou, 

• zajistit kolektivní nebo osobní jištění proti pádu, 

• při činnostech vykonávaných horolezeckým způsobem nutno doložit platné 

oprávnění. 

10. Elektrické vrátky 

• seřídit koncový vypínač zdvihu, 

• vyloučit vstup osob pod zavěšené břemeno, 

• zajistit správné zatížení a zakotvení vrátku s ohledem na jeho nosnost, 

• dodržovat správné zavěšení břemene, 

• dodržovat zákaz dopravy břemen nevhodných rozměrů a neznámé hmotnosti, 

• používat kladky s krytem a dodržovat zákaz zachycování nosného lana, 

• zřídit minimálně jednotyčové zábradlí v místě odběru břemene, 

• kontrolovat, předávat a převzít zdvihací zařízení – provést zápis do stavebního 

deníku. 
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11. Jeřáby a zdvihací zařízení: 

• zajistit správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka, 

• zajistit správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vázacích 

prostředků s odpovídající nosností, 

• zajistit vazače s odpovídající kvalifikací, 

• dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru ohroženého pádem břemene, 

• dodržovat správné ukládání a zajištění břemene, 

• zajistit stabilitu jeřábu (podpěry, úprava podkladu, nepřetěžování jeřábu, 

zabrzdění podvozku), 

• dodržovat pravidla bezpečného pohybu jeřábníka (používat madla a úchyty, 

zákaz seskakování z kabiny a ložné plochy, čištění nášlapných ploch atd.), 

• vyloučit přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti el. vedení pod napětím. 

12. Nebezpečné látky, žíraviny, ředidla: 

• zabránit přímému kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami, 

• používat speciální OOPP (brýle, obličejové štíty, rukavice, návleky, zástěry 

apod.), 

• zajistit dostatečné větrání, 

• zajistit zaškolení pracovníků, poučení o práci s látkami a první pomoci při 

zasažení látkami, 

• zajistit správné skladování hořlavých látek a plynů, 

• zajistit pravidelné lékařské prohlídky. 

13. Práce svářečské, natavovací práce pomocí  P-B: 

• dodržovat stanovený TP, 

• zabezpečit pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím (Příkazem k práci 

s otevřeným ohněm, vybavit pracoviště hasícími prostředky a po skončení prací 

min. 8 hodin a to každou hodinu zajistit průkaznou kontrolu – např. hlídací 

službou), 

• zajistit řádné odvětrání, 
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• zabránit oslnění ostatních osob, 

• používat předepsané OOPP. 

14. Rizika při práci na elektrickém zařízení: 

• minimalizovat rizika úrazu elektrickým proudem při práci s el. nářadím 

a přístroji, 

• minimalizovat rizika úrazu elektrickým proudem při nebezpečném dotyku živých 

i neživých částí, 

• minimalizovat nebezpečí nahodilého zapnutí, 

• minimalizovat nebezpečí vzniku požáru, popálení, 

• minimalizovat nemožnost rychlého vypnutí elektrického zařízení, 

• zamezit riziku úrazu při práci v prostoru pod napětím, 

• minimalizovat nebezpečí spojené s pokládkou kabelů – uvolnění bubnu, skřípnutí 

ruky atd., 

• zajistit dostatečnou kvalifikaci pracovníků. 

 

Na všechny rizikové činnosti musí být zpracované technologické postupy, se 

kterými musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci. Tyto technologické 

postupy musí být nejpozději 8 dní před započetím prací zaslány koordinátorovi BOZP. 

 

Vnější vlivy 

1. Lidský faktor: 

• práce pod vlivem alkoholu a toxických látek, 

• neznalost nebo porušení BOZP a PO, 

• nedodržování návodu k obsluze a TP, 

• porušení bezpečnostních přestávek a času mezi směnami, 

• kontakt s veřejnou dopravou. 
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2. Ohrožení okolím: 

• kontakt civilistů – vstup na stavbu, 

• poškozování bezpečnostních prvků stavby, 

• krádeže – zábradlí / oplocení, inženýrské sítě, PHM, chemické látky. 

3. Ohrožení přírodními vlivy: 

• kousnutí, pobodání, uštknutí, 

• nepřízeň počasí – teplo, chlad, blesk, déšť, vítr, námraza, oslnění, 

• zemětřesení, 

• pád stromů nebo jeho částí. 

 

 

     

 

Podrobné preventivní opatření k minimalizaci rizik vyplývajících z provádění 

pracovních činností jsou uvedeny v Příloze č. 1 H: RIZIKA. 

 

V případě, že bude prováděna práce na stavbě, která v tomto plánu 

není zahrnuta a nebudou u ní stanoveny bezpečnostní opatření, musí dotyčný zhotovitel před 

zahájením prací tuto změnu projednat s koordinátorem BOZP. 
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11 Školení BOZP 

Zhotovitel zodpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci 

s řádnou kvalifikací s platným školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon 

příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy 

a jsou ověřeny jejich znalosti. Pokud pracovníci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba 

zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník, vyhrazená technická zařízení, atd.) 

zodpovídá zhotovitel za to, že tito pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti 

nebo osvědčení. 

Zhotovitel dokládá dokumentaci o provedeném následujícím školení BOZP:  

Zaměstnanci absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP, seznámení 

s riziky vyskytujícími se na stavbě a s  plánem BOZP. Účelem je seznámit zaměstnance 

s místními podmínkami. Vstupní školení nenahrazuje roční periodické školení BOZP. 

11.1 Osvědčení pro specializované profese 

Pokud zhotovitel stavby bude provádět činnosti, k nimž jsou potřebné specializované 

profese, musí předložit na vyžádání koordinátora BOZP potřebná osvědčení a to: 

• práce ve výškách = prezenční listina o školení prací ve výškách a nad volnou 

hloubkou, 

• lešenář = lešenářský průkaz, osvědčení, 

• svářeč = svářečský průkaz, 

• strojník = strojnický průkaz, 

• jeřábník = jeřábnický průkaz, 

• vazač = vazačský průkaz (vazač bude viditelně označen oranžovou nálepkou s černým 

nápisem VAZAČ na ochranné přilbě. Obr. č. 6: Označení vazače  

 
 

                                      Obr. č. 6: Označení vazače (nálepka) 

 VAZAČ 
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12  Dokumenty na staveništi 

V kanceláři stavby musí být po celou dobu výstavby k dispozici: 

• stavební povolení,  

• stavební a montážní deníky zhotovitelů a deník koordinátora BOZP, 

• aktuální evidence zaměstnanců, 

• doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce,  

• doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků zejména u činností: vazač, svářeč, 

lešenář, jeřábník, strojník, 

• doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní dokumentace, průvodní 

dokumentace, návody k obsluze apod.), 

• systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele), 

technologické a pracovní postupy, 

• revizní zprávy staveništního rozvodu elektrické energie, 

• vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi BOZP) – pro 

prováděné činnosti na této stavbě, 

• kniha úrazů,  

• bezpečnostní listy – NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány, 

• identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při výstavbě 

vznikají, 

• zápisy o předání staveniště, 

• platná, trvale aktualizovaná projektová dokumentace stavby, 

• doklady o dílčích kontrolách a zkouškách provedených v průběhu stavby, 

• požární poplachová směrnice, havarijní a evakuační plán, 

• zápisy z kontrolních dnů stavby. 
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13 Závěr 

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

z projektové dokumentace. V případě změny projektové dokumentace, jejího doplnění, je 

nutné plán aktualizovat. 

Plán je rovněž nutné doplnit a zkontrolovat jeho kompletnost před zahájením 

jednotlivých prací po zapracování opatření a technologických postupů jednotlivých 

zhotovitelů. Konkrétní postupy je potřeba v plánu zkoordinovat tak, aby se zaměstnanci 

vzájemně neohrožovali a porovnat časovou potřebu prací pro jednotlivé postupy. S plánem 

musí být před zahájením stavebních prací seznámeni zhotovitelé, kteří jej musí odsouhlasit 

a v případě jejich nesouhlasu se musí podílet na jeho aktualizaci. 


