
 

Příloha č. 1:  Základní pojmy, termíny a definice 

 

Rekonstrukce - fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu nebo pro znázornění 

takového stavu (kresebná rekonstrukce). Základem slova je konstrukce (stavba, forma, 

skladba), s předponou re (znovu-postavení, znovu-sestrojení). Je to obecný termín, se kterým 

se setkáme nejen v architektuře, ale i v jiných oborech (rekonstrukce literárního textu, 

rekonstrukce vlády, rekonstrukce trestného činu). 

Rekonstrukce – zásahy do konstrukční a technologické části stávajících staveb, které mají za 

následek změnu technických parametrů, popř. změnu funkce a účelu staveb. Rekonstrukcí se 

odstraňují účinky opotřebení a zajišťuje se požadovaná provozní kvalita stavby. Rekonstrukcí 

se rozumí uvedení konstrukce do jejího původního stavu a dosažení projektovaných 

parametrů, které konstrukce vykazovala po svém dokončení před porušením, resp. 

znehodnocením např. degradačními a korozívními procesy nebo měla vykazovat, pokud by 

byla navržena, vyrobena a postavena bez vad. 

Bourací práce – práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 

stavy nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování popřípadě změně stavby za 

podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (§ 128 a 130 stavebního zákona). 

Odstraňování celých objektů se nezývá demolicí. 

Porucha konstrukce – změna konstrukce proti původnímu stavu, která zhoršuje její 

spolehlivost; nekontrolovatelné a nežádoucí porušení stability objektu nebo jeho části vede 

k havárii. 

Zabezpečení konstrukce – přechodné nebo trvalé opatření zajišťující spolehlivost 

a bezpečnost stavební konstrukce, především funkční a statickou. 

Sanace – zesílení konstrukcí, zlepšení jejich statických vlastností v požadovaném směru 

a velikosti. 

Zesilování konstrukce – úprava konstrukce za účelem zvýšení její únosnosti a spolehlivosti. 

Pomocné stavební konstrukce – konstrukce, které slouží k provádění stavebních prací 

a nejsou trvalou součástí stavby; patří mezi ně konstrukce pracovních, podpěrných 

a přístupových lešení, ochranné a záchytné konstrukce proti pádu, dočasné podlahy pro práci, 

včetně spojovacích součástí. 
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Ochranná konstrukce – dočasná technická konstrukce zabraňující pádu osob, popřípadě 

materiálu a předmětů z volných okrajů staveb a jejich částím která se umisťuje v úrovni 

pracoviště nebo komunikace ve výšce. 

Záchytná konstrukce - dočasná technická konstrukce určená k zachycení osob, popřípadě 

materiálu nebo předmětů padajících z výšky, která se umisťuje pod úroveň pracoviště nebo 

komunikace. 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou – práce a pohyb fyzické osoby, při kterých je tato 

osoba ohrožena pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. 

 

Riziko - kombinace pravděpodobnosti výskytu škody (úrazu) a závažnosti této škody (tohoto 

úrazu); matematická pravděpodobnost, se kterou za definovaných podmínek dojde 

k poškození zdraví, k nemoci nebo ke smrti. Zdravotním rizikem se rozumí 

pravděpodobnost poškození lidského zdraví účinkem expozice člověka určitému faktoru 

(chemickému, fyzikálnímu nebo biologickému). 

Riziko může být odstranitelné, neodstranitelné, přijatelné, nepřijatelné, významné, 

nevýznamné. 

Expozice – vystavení organismu působení faktorů prostředí (například hluku, vibracím, 

prachu, záření) nebo účinkům látky. V úvahu se bere objektivně zjištěná (změřená) hodnota 

zátěže faktory pracovního prostředí a doba, po kterou je v práci člověk této zátěži vystaven. 

Neodstranitelné riziko – ne všechna rizika je možno odstranit zcela, beze zbytku. V tomto 

případě musí být toto riziko sníženo na akceptovatelnou (přijatelnou) úroveň. 

Akceptovatelné (přijatelné) riziko  - pravděpodobnost vzniku negativního jevu je relativně 

nízká (1x za 100 tis. Až 10 mil. jevů) a taktéž velikost důsledku je nízká. 

Zůstatkové riziko – obvykle se spojuje s technickými zařízeními. Jedná se o riziko, které 

nebylo odstraněno v etapě projektu a montáže zařízení a bývá uváděno v návodu na obsluhu. 

Zůstatkové riziko nemusí být akceptovatelné. 

Odhad rizika – vymezení pravděpodobnosti závažnosti škody (úrazu) a pravděpodobnosti 

jejího (jeho) výskytu. 

Zbytkové riziko – riziko, které zůstává i po použití ochranných opatření 
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Hodnocení a řízení rizik - proces (tzv. analýza rizik), kombinace specifikace mezních 

hodnot stroje, identifikace nebezpečí a odhadu rizika - cílem je optimalizace rizika. První část 

procesu analýzy rizik – hodnocení rizik, která se zabývá identifikací a charakterizací rizik, 

přináší podklady potřebné pro druhou část procesu – řízení rizik, ve které jsou přijímána 

opatření pro snížení rizik na únosnou míru. Cílem analýzy rizik je navrhnout a prakticky 

zavést taková opatření, která jsou nezbytná pro ochranu zdraví pracovníků. 

Ochranná opatření – opatření určená k dosažení snížení rizika 

 

Hodnocení rizika – rozhodnutí na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů snížení 

rizika. Souhrnný proces posouzení velikosti rizika a jeho přijatelnosti pro zdraví a bezpečnost 

pracovníka. Užívá se různých metod a postupů, jejichž cílem je odhadnout možnost poškození 

lidského zdraví. 

Posuzování rizika - celkový proces zahrnující analýzu rizika a hodnocení rizika 

Řízení rizika je proces, který na základě podkladů získaných při hodnocení rizika, přijímá 

opatření pro snížení rizik na únosnou míru resp. pro jejich udržení na únosné míře. Řízení 

rizik znamená přednostně určit řešení konkrétních rizik a přijmout opatření, která umožní 

snížit popř. zcela odstranit výskyt rizika.  

Nebezpečná událost – událost, která může způsobit škodu (úraz) 

Nebezpečí – činitel (stroj, strojní systém, technologie, systém práce, materiál, surovina, 

chemická látka) se schopností způsobit za určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo na 

majetku (jako nebezpečnost je označována vnitřní vlastnost nebo schopnost tohoto činitele 

způsobit škodu). 

Identifikace nebezpečí - proces zjišťování, zda nebezpečí existuje a definování jeho 

charakteristik. 

Nebezpečná situace – okolnosti, při kterých je osoba vystavena alespoň jednomu nebezpečí 

 

Úraz – zevní událost působící na organismus náhle nebo poměrně krátkou, určitým časem 

vymezenou dobu a mající za následek poruchu zdraví postižené osoby 

Pracovní úraz – poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na 

jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

 

 

Vladimír Sýkora, Zajištění bezpečnosti práce při stavebních rekonstrukcích 



 

 

 

Bezpečnost - stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno nebo 

sníženo na přijatelnou úroveň. 

Cíle na úseku BOZP - celkové cíle týkající se úrovně BOZP, které vyplývají z politiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro jejihž realizaci se organizace sama rozhodla, 

a které jsou, je-li to prakticky možné, kvantifikovány. 

Efektivnost systému řízení BOZP - rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány, 

a plánované cíle dosaženy. 

Kategorizace prací – posouzení stavu pracovních podmínek v závislosti na identifikaci rizik 

v pracovním prostředí a znehodnocení vyskytujících se rizikových faktorů u dané profese, 

které mohou ovlivnit zdraví zaměstnance. Součástí je rovněž posouzení úrovně ochrany 

zdraví a stanovení opatření k eliminaci rizik. 

 

Strojní zařízení; stroj – montážní celek sestavený z části nebo součástí, z nichž je alespoň 

jedna pohyblivá, a příslušnými pohonnými zařízeními, ovládacími a silovými obvody, 

vzájemně spojenými za účelem specificky stanoveného použití, zejména pro zpracování, 

úpravu, dopravu nebo balení materiálu 

Předvídatelné nesprávné použití – používání stroje způsobem, který není předpokládán 

konstruktérem, ale který může vyplývat ze snadno odhadnutelného lidského chování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Dokumentace stavby, ČSN EN ISO 12100-1 (2) Bezpečnost strojních zařízení, 

            http://www.bozpinfo.cz 

 

Vladimír Sýkora, Zajištění bezpečnosti práce při stavebních rekonstrukcích 

http://www.bozpinfo.cz/


 

 

Příloha č. 2:  Další platná legislativa pro oblast BOZP 

 

 Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění 

 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, 

v platném znění 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, v platném znění 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění 

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, 

v platném znění 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění 

pozdějších předpisů, v platném znění (zákon o prevenci závažných havárií) 

 NV č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, 

v platném znění 

 NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, v platném znění 

 NV č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 

označované CE, v platném znění 

 NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

 Vyhláška MST č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů 
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 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

v platném znění 

 Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

zařízení, v platném znění 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění 

 Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých 

kotelnách 

 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu 

a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat 

z důvodu přípravy na povolání 

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

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

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

 Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 ČSN EN ISO 12100-1   Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné 

zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie. 

 ČSN EN ISO 12100-2   Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné 

zásady pro konstrukci - Část 1: Technické zásady. 
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 ČSN EN ISO 14121-1   Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – 

      Část 1: Zásady. 

 ČSN 33 2000-4   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. 

 ČSN 26 9030   Skladování. Základy bezpečné manipulace. 

 ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  http://www.bozpinfo.cz, http://www.mvcr.cz 
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Příloha č. 4:  Fotodokumentace dosavadního průběhu rekonstrukce 

 

Průčelí objektu před rekonstrukcí 

 
 

Zahájení prací montáží konstrukce lešení 

 

Zdroj:  Fotodokumentace stavby 
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Montáže lešeňových konstrukcí 

 

 

Stav římsy na objektu 

 

Zdroj:  Fotodokumentace stavby 
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Havarijní stav meziokenních pilířů                         Kotvení izolantu 

      

 

Meziokenní pilíře po provedení statického zabezpečení 

 

Zdroj:  Autor 
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Montáž ocelové konstrukce nástavby 

 

Zdroj:  Autor 

 

Stávající ocelová konstrukce zavěšeného stropu nad „radní místností“ 

 

Zdroj:  Fotodokumentace stavby 
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Kabelový vstup přípojky NN 

 
 

Výškové práce na fasádě                                      Ochranné sítě a zabezpečení vstupu 

    

Zdroj:  Autor 
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Montáže vzduchotechniky 

 

Zdroj:  Autor 

 

Vizualizace osvětlení průčelí „Radnice“ 

 

 

Zdroj:  Architektonická studie 
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Příloha č. 5: Vzor osvědčení „Koordinátor BOZP při práci na staveništi 
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