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1 Úvod 

V mé bakalářské práci se zabývám řešením bezpečnosti práce ve výškách při rekonstrukci 

výškových budov. Ze statistik vychází, ţe stavebnictví a především práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou je stále jednou z nejrizikovějších pracovních činností s nejvyšší úrazovostí. 

Pády z lešení a ze střech jsou přitom nejčastějšími příčinami vzniku smrtelných úrazů. 

Rovněţ počet dnů pracovní neschopnosti je vyšší, coţ znamená, ţe následky úrazů jsou 

závaţnější neţ u ostatních pracovních činností. Proto je třeba dbát na zvýšenou pozornost a 

na dodrţování obecných zásad bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou.  

V České republice se v současné době nachází na 60% výškových a panelových budov, které 

vzhledem ke stávajícímu stavu vyţadují rekonstrukci. Jedná se především o zateplovací práce 

a úpravy fasád, výměny oken a opravy střech. Především těm se v práci věnuji. 

Na přání koordinátora BOZP a hlavního stavbyvedoucího neuvádím podrobné informace o 

stavbě ani zhotovitelích, z důvodu nedokončení prací na projektu. Jedná se tedy o obecnou 

stavbu. 
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2 Legislativa 

Dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) během rekonstrukce 

objektu je v souladu s těmito právními předpisy. 

2.1 Právní předpisy ČR 

2.1.1 Zákony 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména §101 – 108 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce 

práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních 

podmínek 

 Zákon č. 435/2005 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých dalších zákonů, úplné znění zákonu č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

2.1.2 Vyhlášky 

 Vyhláška MŢP č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence 

závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu 

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

kategorií 

 Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poţární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách 
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 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s přílohami č. 1-5 

  Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 

2.1.3 Nařízení vlády 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

vč. příloh č. 1-12 

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

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 NV č. 11/2001 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

signálů  

 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

 NV č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na strojní zařízení, 

vybraná ustanovení 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků 

 NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

2.2 Základní povinnosti zaměstnavatele 

Ve smyslu zákona č. 262/2006 ve znění pozdějších předpisů. 

 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, které se týkají výkonu práce 

  zajistit bezpečnost a ochranu zdraví také u fyzických osob, které se s jeho vědomím 

zdrţují na jeho pracovištích 
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 vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k prevenci rizik 

 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a 

pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje 

 pravidelně kontrolovat úroveň BOZP 

 o všech provedených bezpečnostních opatřeních informovat zaměstnance 

 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP  

 poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní pomůcky (dále OOPP), přičemţ 

je povinen kontrolovat jejich uţití a pouţivatelný stav 

3 Termíny a definice 

Základní termíny a definice související s bezpečností práce ve výškách. 

3.1 Práce ve výškách 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou je jakákoli práce, při níţ je zaměstnanec ohroţen 

pádem z výšky, pádem do hloubky, propadnutím či sklouznutím. Přičemţ se jedná 

o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a 

případným pádem hrozí nebezpečí vzniku pracovního úrazu. [3] 

3.1.1 Pád z výšky 

Pád zaměstnance svislým směrem k zemskému povrchu, způsobený zemskou přitaţlivostí. 

3.1.2 Pád do hloubky 

Pád zaměstnance pod úroveň zemského povrchu. 

3.1.3 Propadnutí 

Propadnutí zaměstnance vlivem špatného technického stavu neúnosné konstrukce. 

3.1.4 Sklouznutí 

Sklouznutí zaměstnance vlivem zešikmení konstrukce. 
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3.2 Riziko 

Kombinace pravděpodobnosti a rozsahu moţného ohroţení, nebo poškození zdraví 

zaměstnance, vystaveného v pracovním poměru jednomu nebo více potencionálním zdrojům 

pracovních úrazů, nebo ohroţení zdraví zaměstnance. Pracovní rizika obvykle dělíme na 

fyzikální (například hluk, vibrace), chemická (například karcinogeny), biologická (například 

viry, bakterie, plísně) a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, 

teplo a vlhkost). [9] 

3.3 Prevence rizik 

Všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a 

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

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. [9] 

3.4 Analýza rizik 

Proces vyhledávání, posuzování a vyhodnocování informací o bezpečnosti provozu či 

zařízení. [9] 

3.5 Hodnocení rizik 

Komplexní proces určení závaţnosti a pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a určení 

jejich následků. [9] 

3.6 Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a 

vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. 
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4 Popis Stavebních činností souvisejících s rekonstrukcí 

 

Obr. 4-1 Objekt rekonstrukce 

4.1 Popis objektu 

Rekonstruovaný objekt je komplex budov situován v řadě bývalých gotických domů. 

Nejvyšší z budov je šestipatrová výšková budova s podkrovím a dále dvě budovy o čtyřech 

nadzemních podlaţích. V objektu se nachází 53 bytových jednotek. Stavba byla dokončena v 

roce 1964 a do dnešního dne se zachovala bez větších změn. 

4.2 Důvody rekonstrukce 

Povodně, které zasáhly město Prahu roku 2002, poničily technické zázemí objektu včetně 

plynové kotelny. S výjimkou nebytových prostor v přízemí objektu, je dům v posledních 8 

letech neobýván, coţ se významně projevilo na jeho celkovém stavebně-technickém stavu. 

Rekonstruovaný objekt je postiţen vlhkým zdivem, z důvodů špatné izolace, způsobeným 

dlouhodobě zanedbávanou údrţbou objektu. Předmětem rekonstrukce je tedy zvýšení 
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celkového komfortu bytových prostor a zamezení teplotních a energetických ztrát. Coţ se 

také projeví coby přínos ţivotnímu prostředí.  

4.3 Projekt rekonstrukce 

V rámci projektu se tedy jedná o rekonstrukce fasád (bez zateplení a zásadních zásahů do 

vzhledu). Rekonstrukce střešních plášťů (s jejich zateplením tam, kde se pod nimi nalézají 

bytové jednotky) a výměna oken. Tyto stavební činnosti mají kromě izolačního také další 

významy. Především u rekonstrukce fasád se jedná o zamezení tvorby plísní (jak na fasádě, 

tak i na vnitřním povrchu stěn) a odstranění statických poruch staré fasády. Dále pak zvýšení 

odolnosti obvodového pláště budovy, vůči povětrnostním vlivům, čímţ se zamezí degradaci 

stavební konstrukce a prodlouţí se tak celková ţivotnost stavby.  

4.4 Vybavení a provoz objektu 

Na staveništi bude kancelář, sklady, šatny a sociální zařízení. Reţim vstupu na staveniště, 

délka pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontraktu se zhotovitelem. 

Staveniště bude označeno viditelnou cedulí se základními informacemi o stavbě a 

stanoveným kontaktem na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. 

Vstup na jednotlivá staveniště bude vţdy přes hlavní vrátnici v budově, kde bude zřízena 

stálá ostraha objektu. Na stavbě bude nepřetrţitě kontaktní osoba pro případ havárie nebo 

narušení vyhrazeného prostoru. Zhotovitel bude mít ve smlouvě stanoven způsob napojení 

jednotlivých pracovišť na zdroj vody a elektrické energie. Předpokládá se, ţe se bude jednat o 

lokální odběry v daném místě pracoviště a napojení bude na stávající rozvody v objektu.  

4.5 Práce vyskytující se na stavbě 

Přehled všech pracovních úkonů vyskytujících se na stavbě.  

 příprava zařízení staveniště a jeho zajištění 

 výkopové a zemní práce 

 betonářské a zednické práce 

 manipulační práce, skladování, doprava 

 stavba a práce na lešení 

 práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
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 práce nad sebou, shazování materiálu 

 práce s drobnou mechanizací 

 průběţné třídění a likvidace vzniklých odpadů a stavební suti 

 práce se zdvihacími zařízeními - jeřáby, kladky, výtahy 

4.5.1 Návaznost prací 

Při rekonstrukci výškové budovy je důleţité dodrţet návaznost jednotlivých regeneračních 

kroků a tím i postup řemesel na stavbě tak, aby na sebe plynule navazovala, aby jedna profese 

neničila práci druhé a aby mohly být správně provedeny detaily stavby. [10] 

Jelikoţ se na stavbě bude vyskytovat více zhotovitelů najednou, je potřeba sjednat rámcovou 

dohodu o zajišťování BOZP. 

4.5.2 Rámcová dohoda o zajišťování koordinovaného postupu při 

zajišťování BOZP  

Se zpracovává mezi objednatelem a zhotovitelem dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., 

Zákoníku práce. 

1. Vedoucí zaměstnanci se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by 

při provádění prací mohly vést k ohroţení zdraví zaměstnanců jiných organizací a o 

opatřeních provedených k zajištění bezpečnosti. Účastníci dohody si vzájemně předají 

písemné seznamy rizik a preventivních opatření, která vzniknou při jejich pracovní 

činnosti, a při kterých můţe dojít k ohroţení bezpečnosti zaměstnanců jiných 

zaměstnavatelů. Tento seznam rizik je pak nedílnou součástí dohody. 

2. Při vzájemném souběhu prací, nebo při provádění prací v těsné blízkosti jsou vedoucí 

zaměstnanci povinni se před zahájením prací dohodnout na koordinovaném 

pracovním postupu tak, aby se vyloučila moţnost vzájemného ohroţení bezpečnosti a 

zdraví zaměstnanců. 

3. Při změně podmínek nebo místa práce, které by svým charakterem nebo umístěním 

mohly vést k ohroţení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů, jsou vedoucí zaměstnanci 

této organizace povinni informovat neprodleně vedoucí zaměstnance dotčené 

organizace o vzniklých skutečnostech. V návaznosti na vzniklé změny budou 

doplňovány seznamy rizik. 
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 4.6 Popis vybraných pracovních činností ve výškách 

4.6.1 Výměna oken 

Zhotovuje se dle dané projektové dokumentace. Nejdříve se zajistí bezpečné odstranění 

stávající okenní tabule a okenního rámu. Vzniklý otvor se očistí a pomocí rámových 

kotvících šroubů se do něj nové okno ukotví. Spáry mezi oknem a ostěním je nutno vyplnit 

těsnícími materiály, které zaručují tepelnou, vzduchovou a akustickou izolaci. Lze k tomu 

zvolit minerální vlnu, těsnící pásku nebo montáţní pěnu. Aby tyto materiály dobře a 

dlouhodobě plnily svoji funkci, je třeba je ochránit před vlhkostí - zpravidla se pouţívá 

silikon, expanzní pásky, a parotěsné či paropropustné fólie nebo jiné vodotěsné materiály. 

Následuje montáţ vnitřních a vnějších parapetů. V konečné fázi se nanáší omítka. [7] 

4.6.1 Rekonstrukce střechy 

Při navrhování a realizaci oprav střech je důleţité nezávislé komplexní posouzení stávajících 

konstrukcích a odpovědný návrh na opatření, které musí respektovat konstrukční, 

materiálové, tepelně technické i statické aspekty. Komplexní rekonstrukce střechy zahrnuje 

výměnu střešní krytiny, dodatečnou tepelnou izolaci pomocí minerální vlny a rekonstrukci 

hromosvodu. Pro dopravu střešní krytiny bude smontován výtah. [10] 

4.6.3 Rekonstrukce fasády 

Pro správné provedení rekonstrukce fasády pomocí sanační omítky je potřeba odstranit 

stávající omítku, očistit zdivo od nečistot a nanést sanační omítku. Sanační omítka činí 

omítku vysoce prodyšnou, porézní, vlhkost je odváděna ve formě vodních par. Zdivu je 

umoţněno dýchat, přičemţ povrch omítky je suchý. K sanačním pracím je nutné přistupovat 

komplexně, nezaměřit se pouze na odstranění následků, ale hlavně příčin vzniku poruch ve 

zdivu, které jsou většinou důsledkem absence hydroizolace. Pro dosaţení maximálního efektu 

a účinku sanačních omítek je vhodné nejdříve ve zdivu provést dodatečnou hydroizolaci. K 

odstranění vzlínající zemní vlhkosti se pouţívá velmi účinná a šetrná metoda tlakových 

chemických injektáţí, na zdivo situované pod úrovní terénu v kombinaci s  aplikací minerální 

stěrky. Pro práci na fasádě se bude montovat lešení. [11] 
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Obr. 4-2 Lešení a výtah pro přepravu střešní krytiny 

 

Obr. 4-3 Pohled na objekt 
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5 Identifikace a hodnocení rizik 

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. 

Hodnocení rizik pomáhá minimalizovat moţnost poškození zdraví zaměstnanců nebo 

ţivotního prostředí v důsledku aktivit souvisejících s prací. V souladu s §101-108 Zákoníku 

práce, zejména §102 je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a 

zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. [9] 

Hodnocení rizik a ohroţení je prováděno formou zváţení a porovnávání následujících kritérií. 

a) Pravděpodobnost ohrožení (P; stupnice 1-5) 

Odhad pravděpodobnosti, se kterou můţe uvaţované nebezpečí opravdu nastat, je stanoven 

dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně, kde je zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň 

a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohroţení. 

 Vysoká 

 Střední 

 Nízká 

b) Závažnost následků (N; stupnice 1-5) 

 Mírně škodlivé – poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 

 Škodlivé – váţnější úraz vyţadující například hospitalizaci 

 Velmi škodlivé – dlouhodobá pracovní neschopnost, smrt 

c) Názor hodnotitele (H; stupnice 1-5) 

 Stav BOZP – aktuální moţnost ohroţení osob 

 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Vysoká 
R3 

Průměrné riziko 

R4 

Závaţné riziko 

R5 

Nepřijatelné riziko 

Střední 
R2 

Mírné riziko 

R3 

Průměrné riziko 

R4 

Závaţné riziko 

Nízká 

R1 

Zanedbatelné 

riziko 

R2 

Mírné riziko 

R3 

Průměrné riziko 

 Mírně škodlivé Škodlivé Velmi škodlivé 

Závažnost 

Tab. 5-1 Míra rizika 
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5.1 Míra rizika 

R1 -  Zanedbatelné riziko 

Není vyţadováno ţádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100 % bezpečnost, proto je 

nutno na existující riziko upozornit a uvést například jaká organizační a výchovná opatření je 

třeba realizovat. [9] 

R2 - Mírné riziko 

Riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zváţit náklady na případné řešení nebo 

zlepšení, v případě ţe se nepodaří provést technická bezpečnostní opatření ke sníţení rizika, 

je třeba zavést alespoň vhodná a přiměřená opatření organizační. Většinou postačuje školení 

obsluhy či běţný dozor. [9] 

R3 - Průměrné riziko 

Urgentnost opatření není tak závaţná jako u rizik kategorie R2. je zpravidla nutno 

bezpečnostní opatření realizovat dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí vedení podniku. 

Prostředky na sníţení rizika musí být implementovány ve stanoveném časovém období. [9] 

R4 - Závažné riziko 

Vyţadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření sniţujících riziko na 

přijatelnější úroveň, na sníţení rizika se musí přidělit potřebné zdroje. Je-li toto riziko 

spojeno se značnými nebezpečnými následky, musí se provést jeho další vyhodnocení, aby se 

přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, jako podklad pro stanovení potřeby 

dosaţení zlepšení a sníţení rizika. [9] 

R5 - Vážné riziko 

Velmi vysoké riziko, permanentní moţnost úrazů, závaţné nehody, nutnost okamţitého 

zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového 

vyhodnocení rizik a přijetí potřebných opatření. Práce nesmí být zahájena nebo v ní nesmí 

být pokračováno, dokud se riziko nesníţí. [9] 
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5.2 Stanovení míry rizika 

Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je pouţita jednoduchá bodová polokvantitativní 

metoda PNH. Celkové hodnocení rizika lze pak následovně po stanovení jednotlivých 

činitelů získat součinem, jehoţ výsledkem je pak ukazatel míry rizika (mR = P x N x H). [9] 

 

Riziko Míra rizika Opatření Časový rámec 

R1 
Zanedbatelné riziko 

mR ≥ 8 

Riziko je moţné přijmout, není 

potřeba dalšího opatření  
Není potřeba 

R2 
Mírné riziko 

mR = <9; 18> 
Zvýšit pozornost, zváţit opatření Není potřeba 

R3 
Průměrné riziko 

mR = <19; 44> 

Potřeba nápravného opatření, omezit 

riziko a zváţit náklady 
Nutno stanovit 

R4 
Závaţné riziko 

mR = <45; 89> 

Bezprostřední bezpečnostní opatření, 

práce nemůţe začít, či pokračovat, 

pokud nebude riziko sníţeno 

Stanovit, 

popřípadě 

okamţitě 

R5 
Nepřijatelné riziko 

mR ≤ 90 

Zastavit činnost, práce nemůţe začít, 

či pokračovat, dokud nebude riziko 

významně sníţeno 

Okamžitě 

Tab. 5-2 Stanovení míry rizika 

5.3 Identifikace rizik 

Při práci ve výškách, tedy zaměstnanci hrozí pád z výšky, pád do hloubky, sklouznutí a 

propadnutí. Tyto mimořádné události mohou mít za následek váţná zranění s hospitalizací 

delší jak tři dny, včetně úrazů způsobujících smrt. Proto je velmi vhodné věnovat pozornost 

identifikaci a analýze rizik a učinit preventivní opatření zabraňující vzniku neţádoucích 

katastrof. V identifikaci rizik jsem zohlednil, kdo je čím ohroţen a vypsal vţdy pár 

základních identifikací k vybraným pracovním činnostem z kapitoly 4.5, za jednotlivými 

riziky je míra rizika určená analýzou. Hodnoty analýzy včetně návrhu na opatření jsou 

součástí přílohy 1. 
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5.3.1 Identifikace a vyhodnocení rizik při výměně oken 

1. Všechny osoby pohybující se a pracující pod pracovištěm, jsou ohroţeny zasaţením 

padajícím materiálem, částí zdiva a nářadí z výšky. R2 

2. Pracovníci na zvýšených pracovištích jsou ohroţeni pádem z výšky, z lešení nebo 

jiných konstrukcí. R3 

3. Pracovníci pracující se stavebními součástmi jsou ohroţeni pádem instalované 

stavební součásti (okna). R2 

4. Osoby pracující při odstraňování okenního rámu a pohybující se okolo pracoviště jsou 

ohroţeny odletujícím materiálem vznikajícím při bourání částí zdí. R1 

5. Všechny osoby v prostoru jsou ohroţeny odletem jisker, materiálu při práci s nářadím. 

R1 

5.3.2 Identifikace a vyhodnocení rizik při práci na střeše 

Zaměstnanci pracující ve výšce jsou ohroţeni pádem z výšky v důsledku: 

1. nezajištěných volných okrajů střech, světlíků a jiných otvorů, R4 

2. odebírání, nakládání břemen dopravovaných zdvihacím zařízením, R3 

3. propadnutí střechou zapříčiněným jejím špatným technickým stavem, nebo 

překročením její únosnosti, R2 

4. sklouznutí ze střechy. R2 

5. Osoby nacházející se v prostoru, nad kterým se pracuje, ohroţeny pádem předmětů, 

materiálu z těchto pracovišť. R2 

5.3.3 Identifikace a vyhodnocení rizik při práci na lešení při rekonstrukci 

fasády 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby, vyskytující se v blízkosti, jsou ohroţeni zraněním 

z důvodu: 

1.  zřícení lešení vlivem špatného technického stavu konstrukce v důsledku neodborného 

provedení montáţe konstrukce, či z důvodu špatného technického stavu konstrukce 

v důsledku neprovádění předepsaných kontrol, R2 

2. pádu z lešení vlivem špatného technického stavu konstrukce v důsledku toho, ţe 

konstrukce netvoří tuhý celek zajištěný proti vybočení nebo pádu, R2 
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3. pádu z lešení vlivem nebezpečného přístupu po komunikacích konstrukce k 

jednotlivým pracovním místům, R3 

4. pádu z lešení vlivem špatného technického stavu konstrukce v důsledku zaloţení 

konstrukce na nedostatečně únosném podkladu, R2 

5. osoby, nacházející se v okolí místa, do něhoţ jsou shazovány předměty, stavební suť a 

jiný materiál, jsou ohroţeny jejich zasaţením. R3 

5.4 Zjištěné zdokumentované závady a návrh na jejich odstranění 

 

Obr. 5-1 Práce na střeše 

1. Práce na střeše bez zajištění. 

2. Nepouţívaní kompletních postrojů pro zachycení pádu. 

3. Absence pracovních přileb a obuvi. 

Návrh na opatření: 

Zvýšit dohled nad pouţíváním přidělených OOPP, při opakování prohřešků řešit pokutou, či 

vypovězením dotyčného ze stavby. 
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Obr. 5-2 Chybné lešení 

Zaměstnanci pracující na střeše musí být chráněni prvky kolektivní ochrany nebo pomocí 

OOPP. Tato technická konstrukce je z hlediska kolektivní ochrany nedostatečně vysoká pro 

zabránění pádu zaměstnance pracujícího na střeše. 

Návrh na opatření: 

Přistavit další patro s dvoutyčovým zábradlím o minimální výšce 1,1 m pro zvýšení 

bezpečnosti práce na střeše. Do té doby zakázat práce na střeše i lešení. 
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Obr. 5-3 Chybná komunikace 

Po náleţitém sestavení a předání lešení odborně způsobilou osobou, si zaměstnanci zhotovili 

vlastní „černou“ komunikaci mezi lešením z pětimetrových fošen. Nutno podotknout, ţe tato 

komunikace se nachází ve výšce dvaceti metrů nad zemí. 

Návrh na opatření: 

Komunikaci okamţitě odstranit. 
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6 Plán bezpečnosti práce pro práce ve výškách 

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP. 

Vypracování plánu BOZP ukládá zákon č. 309/2006 Sb. S plánem BOZP budou seznámeni 

všichni dodavatelé před vlastním zahájením rekonstrukčních prací a svými podpisy se 

zavazují k jeho plnění a k dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

realizaci projektu. 

Plán BOZP navrhuje projektant stavby nebo koordinátor BOZP (je-li ustanoven) a je 

přikládaný v projektové dokumentaci v etapě přípravy stavby. Následně pro etapu realizace 

stavby musí být koordinátorem BOZP neustále, podle skutečného stavu stavby, aktualizován. 

6.1 Koordinátor BOZP 

 zpracovává přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních 

rizicích vztahujících se ke stavbě, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví, 

 bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu 

zabezpečování BOZP a poţární ochrany (dále PO), při jednotlivých pracovních 

postupech zhotovitelů. [2] 

6.2 Cíle plánu BOZP 

Upozornit na nejzávaţnější rizika, co do stupně jejich moţného výskytu a poškození - 

ohroţení zdraví a ţivota, preventivně s nimi seznámit všechny zaměstnance a následně dbát 

zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizika - práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví. 

Předcházet rizikům ohroţení ţivota nebo poškození zdraví. 

Sledovat provádění činností na stavbě se zaměřením, zda jsou dodrţovány poţadavky na 

BOZP. 

V součinnosti se zadavatelem stavby provádět koordinací prací při přijímání opatření 

k zajištění BOZP na pracovištích, kde se budou vyskytovat zaměstnanci více neţ jednoho 

zaměstnavatele tak, aby bylo minimalizováno riziko ohroţení ţivota nebo poškození zdraví 

zaměstnanců s ohledem na průběh stavby. 
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V našem případě se jedná o níţe uvedené práce a je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost: 

1. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 10 m. 

2. Práce několika zhotovitelů v jednom prostoru, vzájemná koordinace postupu prací 

s ohledem na vzájemné neohroţování se riziky práce. 

3. Práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních stavebních dílů 

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

manipulační práce za pouţití zdvihacích zařízení. 

6.3 Odpovědnost při dodržování zásad BOZP 

Koordinaci BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., jmenování koordinátora BOZP, 

zajišťuje zadavatel. 

Odpovědnost za kontrolní činnost na staveništi, identifikaci nedostatků a uplatňování 

nápravných opatření u jednotlivých zhotovitelů má hlavní zhotovitel. 

Hlavní zhotovitel má odpovědnost za koordinaci BOZP na stavbě, ve smyslu Zákoníku práce, 

a za koordinaci opatření pro případ mimořádné události. 

Jednotliví zhotovitelé odpovídají za dodrţování zásad BOZP, PO a OŢP, dle platných 

právních a ostatních předpisů (viz kapitola 2.1). 

Zejména při souběţných pracích, profesí či zhotovitelů v jednom prostoru nebo vedle sebe, 

musí zhotovitelé prokazatelně zkoordinovat práce tak, aby nedocházelo ke vzájemnému 

ohroţení osob. Koordinace doporučuji provádět denně, vţdy ráno před zahájením prací, při 

podávání informací o pracích a rizicích na daný den. 

6.4 Zajištění proti případu mimořádných událostí 

6.4.1 Zajištění první pomoci 

1. Na pracovišti musí být na viditelném místě vyvěšeny seznamy s uvedením telefonních 

čísel pro poskytnutí první pomoci pro případ úrazu či mimořádných událostí. 

2. Vybavit pracoviště na stavbě funkčními telefony. 
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3. Na pracovištích musí být umístěna lékárnička první pomoci, řádně doplněná dle rizik 

zdravotnickým materiálem. S umístěním lékárniček musí být seznámeni všichni 

dodavatelé stavby. Je umístěna vţdy v kanceláři vedení stavby. 

V případě úrazu zaměstnanců, či osob zdrţujících se na stavbě s vědomím vedoucího stavby, 

je třeba dodrţet tento postup: 

 poskytnout postiţenému první pomoc, dle svých moţností a schopností, zajistit ho ve 

stabilizované poloze, podloţit, aby neprochladl a přikrýt ho, 

 zavolat nadřízeného a zajistit rychlou záchrannou zdravotnickou pomoc, 

 v případě pracovního úrazu vţdy informovat nadřízeného, učinit zápis do knihy úrazů 

a nadřízený pracovník provede další kroky v souladu s platnými právními předpisy. 

6.4.2 Požární ochrana 

Povinností zhotovitele je plnit úkoly na úseku PO, dle platné legislativy, zejména: 

 řídit se platnými dokumenty PO, 

 proškolit zaměstnance na stavbě z předpisů o PO, z předpisů a dokumentů PO pro 

konkrétní staveniště, o zákazu kouření na staveništi, 

 jmenovat odpovědnou osobu za zajištění a kontrolu PO na převzatých pracovištích,  

 udrţovat únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim, včetně přístupových 

cest, označené a stále volné, 

 vybavit pracoviště dostatečným mnoţstvím a druhy hasicích prostředků, udrţovat je v 

provozu a zajistit k nim trvale přístup - nezakládat je materiálem, nábytkem, atd., 

 práce se zvýšeným poţárním nebezpečím (sváření, rozbrušování, natavování 

ţivičných pásů, atd.) provádět jen po zajištění poţární bezpečnosti a splnění právních 

poţadavků, 

 udrţovat mnoţství hořlavých materiálů, tekutin a plynů na minimální úrovni a řádně 

uskladnit, 

 udrţovat řádně tlakové nádoby a s nimi spojené hadice a příslušenství v dobrém stavu, 

včetně jejich zajištění proti zneuţití, 

 skladovat hořlavý odpad jen v minimálním mnoţství na určeném místě a 

v nehořlavých nádobách, 

 provádět preventivní kontroly PO pracovišť se zápisy do poţární knihy. 
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6.4.3 Docházka 

Zhotovitelé vedou prokazatelně docházku přítomných osob na pracovišti od nástupu aţ po 

ukončení pracovní směny. Dále zhotovitelé provádí denní seznámení osob s připravovanými 

činnostmi na pracovištích a současně s riziky, kterými mohou být pracovníci ohroţeni při 

těchto činnostech, zejména při souběhu více firem, činností na jednom pracovišti. 

6.4.4 Zajištění staveniště v mimopracovní době 

Po ukončení denních prací musí být stavba na přístupových místech uzavřena, přičemţ 

ostrahu staveniště zajistí zhotovitel. Staveniště je náleţitě označeno - název zhotovitele a 

investora stavby, odpovědná osoba za vedení stavby, kontaktní telefonní spojení, včetně 

bezpečnostních tabulek. Pokud staveniště zasahuje do přilehlé plochy nebo pozemní 

komunikace, musí být na této zúţené komunikaci oploceno a v noci, nebo za sníţené 

viditelnosti, řádně osvětleno. Na začátku a na konci oplocení podél komunikace musí být 

umístěno výstraţné červené světlo. Další světla se umisťují na oplocení ve vzdálenostech 

maximálně po 50 m. 

   

Obr. 6-1 Bezpečnostní tabulky 

6.4.5 Hygienické a sociální zázemí 

Zaměstnavatel zajistí svým zaměstnancům denní dostatek pitné vody, v případě nefunkčnosti 

vodovodního řadu s pitnou vodou v objektu, zajistit vodu v PET lahvích. 

Do doby neţ bude na staveništi napojena uţitková voda, zajistí zaměstnavatel zaměstnancům 

uţitkovou vodu prostřednictvím k tomu určených uzavřených nádob. Na staveništi musí být k 
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dispozici hygienická zařízení - WC (případně mobilní), šatna, místo na jídlo, odpočinek, 

ohřívárna. Za hygienické a sociální zajištění stavby odpovídá vedoucí stavby. 

6.4.6 Poučení BOZP zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci pracující na stavbě (i OSVČ) musí být prokazatelně seznámeni s 

předpisy o BOZP a PO, dále například s řádem staveniště, technologickými postupy a 

konkrétními riziky jejich práce.  

Toto seznámení pracovníků musí být předloţeno zadavateli a nezávislému koordinátorovi 

BOZP před zahájením prací na stavbě. 

Dodavatelé stavebních a ostatních prací jsou povinni provádět vzájemnou informaci o 

rizicích práce po celou dobu prací. 

6.5 Práce ve výškách 

Jak jiţ bylo řečeno, práce ve výškách je jakákoli práce, při níţ je zaměstnanec během 

pracovního úkonu vystaven riziku vzniku pracovního úrazu v důsledku pádu z výšky. Aby 

zaměstnavatel předešel vzniku pracovních úrazů, přijímá technická a organizační opatření 

proti pádu zaměstnanců. Do výškového rozdílu 1,5m není způsob zabezpečení stanoven 

(pokud se nejedná o činnosti nad vodou nebo jinými látkami), kaţdá práce či pohyb 

pracovníka v této úrovni však vyţaduje náleţitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se 

však nesmí pouţívat vratkých předmětů nedostatečných rozměrů, a nebo takových, které 

nejsou k tomuto účelu určeny. Na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích 

nacházejících se ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná 

hloubka přesahuje 1,5 m, musí být zajištěna ochrana proti pádu. Ochranu proti pádu zajišťuje 

zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, dále pak pomocí prostředků 

osobní ochrany. [3] 

Před započetím bouracích, nebo rekonstrukčních prací se musí vţdy uskutečnit odborná 

prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí. Ze získaných údajů, informací a dostupných 

podkladů se zpracovává projektová dokumentace. Bourací práce je moţno zahájit aţ po 

vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. 
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6.6 Návrh metodického postupu pro práce ve výškách 

6.6.1 Zajištění ohrožených prostorů 

Nejdříve je nutné zajistit prostory pod budoucím pracovištěm výškových prací tak, aby se 

zamezilo ohroţení ostatních pracovníků na staveništi, dle následujícího schéma. 

1. Určit ohroţené prostory. Coţ jsou prostory, nad kterými se bude pracovat, a v nichţ tedy 

vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob, nebo předmětů. 

2. Vyměřit a vytyčit šířku ohroţeného prostoru od vnější hrany volného okraje pracoviště ve 

výšce a to nejméně: 

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

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

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

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

Při práci na plochách se sklonem větším neţ 25° od vodorovné roviny se šířka ohroţeného 

prostoru zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od 

půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. [3] 

Při práci na vysokých objektech, například na komínech je ohroţeným prostorem pás kolem 

celého obvodu paty objektu. [3] 

3. Bezpečně zajistit vytyčené ohroţené prostory: 

a) vyloučením provozu, 

b) montáţí konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 

výšce, nebo pod místem práce ve výšce, 

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

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. Pakliţe práce 

nepřesáhne rozsah jedné pracovní směny, postačí vymezit ohroţený prostor 

jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) zřízením dozoru ohroţených prostorů k tomu určeným zaměstnancem, po celou dobu 

ohroţení. [3] 
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4. Práce nad sebou budou prováděny pouze výjimečně, a to tehdy nebude-li moţné zajistit 

provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců na niţších pracovních úrovních. [3] 

5. Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný volný 

prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být do ohroţeného 

prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni zajištěním 

ohroţeného prostoru. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce musí být zajištěna 

ochrana fyzických osob proti pádu z výšky pomocí zábradlí, či OOPP. Pokud by střední tyč 

zábradlí nebo zaráţka u podlahy znemoţňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným 

břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě odstranit. 

6.6.2 Zajištění pracoviště prvky kolektivní ochrany 

Jedná se o hlavní způsob zajištění ochrany proti pádu, pomocí technických konstrukcí 

jakýmiţ jsou: 

 ochranná zábradlí a ohrazení, 

 poklopy, 

 sítě, 

 záchytná, ochranná lešení, 

 dočasné stavební konstrukce (lešení, pracovní plošiny). 

Přičemţ způsob zajištění a rozměry těchto konstrukcí musí odpovídat povaze prováděných 

prací, předpokládanému namáhání, dále pak musí umoţňovat bezpečný průchod, či evakuaci 

v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních plochách ve výšce a přístupy k nim 

nesmí vytvářet ţádná další rizika pádu. [3] 

Dále ke sníţení rizik spojených s pouţíváním technických konstrukcí musí být přijata 

odpovídající opatření v závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukcí. 

6.6.2.1 Dočasné stavební konstrukce - konstrukční požadavky na lešení 

Nejprve je potřeba řádně připravit prostor určený pro stavbu lešení, včetně prostoru 

potřebného pro skladování a manipulaci se součástmi lešení. Tyto pracovní plochy se musí 

vyklidit, odvodnit, urovnat, zpevnit a popřípadě zabezpečit proti dalšímu případnému 

ohroţení, jakým můţe být například nadzemní rozvod elektrické energie. 
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V montáţním prostoru se mohou provádět pouze práce a činnosti, které souvisí se stavbou, 

provozem a funkcí lešení. Prostranství kolem lešení ohroţené jeho provozem (v průběhu 

montáţe, uţívání a demontáţe) bude chráněno dle předchozího bodu. 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 

návodem na montáţ a demontáţ, obsaţeným v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 

která je k tomu odborně způsobilá. 

Podchodné výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1m. [12] 

Konstrukční výška patra lešení je zpravidla u lehkých lešení 2m, aby podchodová (světlá) 

výška patra lešení, měřená mezi podlahou a příčníkem, který nese horní podlahu, nebo mezi 

podlahou a vodorovným úhlopříčným ztuţením, byla nejméně 1,75 m. Podchodová výška 

měřená mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m. U průmyslových lešení lze místně sníţit 

podchodovou výšku aţ na 1,5 m za předpokladu, ţe všichni pracovníci na lešení pouţívají 

ochrannou přilbu. [12] 

Šířka podlahy pracovních lešení je nejméně 60 cm, zpravidla je však podstatně větší z 

důvodu nutnosti zajištění bezpečného pracovního a komunikačního prostoru na lešení. 

Jednotlivé konstrukční prvky podlah lešení (prkna, fošny, dílce) musí být zajištěny proti 

posunutí nebo pootočení a osazeny na sraz tak, aby podlaha byla co nejvíce těsná. Mezery 

mezi podlahovými prvky, fošnami nebo dílci, smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v 

místech svislých nosných prvků. Podlahy mají mít rovný povrch s max. výstupky do 3 cm, u 

nároţí lešení do 5c m. Větší nerovnosti se musí vyrovnat klínem ve sklonu nejvýše 1:6. 

Nejmenší tloušťka prken pouţívaných na podlahovou konstrukci je 2,4 cm. Přednostně mají 

být pouţívány podlahové dílce (typ X, Y, Z, V) s přípustnou tolerancí ±1 cm pro celkové 

rozměry. [12] 

Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím, upevněným na vnitřní straně 

sloupků nebo jiných opor. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m 

můţe být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové nebo 

jednotyčové doplněné sítí. Při podlaze se z vnitřní strany osazuje ochranná lišta (zaráţka) na 

ochranu osob pod lešením před ohroţením padajícím materiálem nebo předměty. Výška 

zábradlí je nejméně 1,1 m, výška zaráţky pak minimálně 15 cm. Zábradlí u vnitřních okrajů 

pracovních podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou není 

širší neţ 25 cm. [12] 
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Přístup pracovníků na podlahy lešení se zpravidla zajišťuje pomocí výstupových ţebříků. 

Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou a nelze je provádět průběţně přes 

dvě a více pater. Ţebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m (mimo lešení 

dílcová, u kterých otvory v podlaze umoţňující výstup nebo sestup chráněnými 

automatickým poklopem), jejich osazení musí být zabezpečeno proti zvrácení, sesmeknutí, 

apod. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze pouţít i dřevěné sbíjecí ţebříky o 

největší délce 3,5 m s příčlemi, vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 

doloţené výpočtem. Otvory v podlaze, umoţňující výstup nebo sestup po ţebřících, musí mít 

rozměry nejméně 50 x 60 cm. Přistavených ţebříků se smí pouţívat jen u lešení, která jsou 

vyšší neţ 5 m. [12] 

Ţebříky se nesmí pouţívat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou 

ţebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. [3] 

6.6.2.2 Dokumentace a technická bezpečnost konstrukce 

1. Dočasné stavební konstrukce lze pouţít jen v provedení, které odpovídá průvodní 

dokumentaci a návodům na montáţ a pouţívání těchto konstrukcí. Návod na montáţ, včetně 

potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 

konstrukci montují, pouţívají a demontují. [3] 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 

dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 

osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 

montována ve shodě s uspořádáním obsaţeným v české technické normě. [3] 

3. V závislosti na sloţitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá 

osoba konkrétní postup montáţe, pouţívání a demontáţe. [3] 

4. Dočasné stavební konstrukce lze povaţovat za bezpečné pouze tehdy, pokud: 

a) jsou zaloţeny na dostatečně únosném terénu nebo konstrukci, jejíţ únosnost je 

staticky prokázána. Konstrukce lešení se kotví do pevných částí objektu nebo 

konstrukce, která má sama dostatečnou stabilitu, popřípadě do země pomocí 

kotevních lan a šikmých vzpěr (vzepření). Kotvení a vzepření, se provádí zpravidla 

rovnoměrně po celé ploše lešení ve styčnících, především v uzlech kříţení 

úhlopříčného podélného ztuţení tak, aby se zamezilo výkyvům, deformacím lešení 

nebo jeho konstrukčních součástí. Únosnost kotvení při pouţití kotev osazených do 
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zdiva nebo podobné konstrukce ověřuje v provozních podmínkách montáţní firma. 

Konstrukce kotev a kotvení normalizovaných pracovních lešení musí při zkoušce 

přenést osovou tíhu v tlaku i tahu minimálně 2 kN.  

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, 

nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; 

pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během 

práce,  

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 

celkovému vybočení, proti překlopení nebo proti posunutí. Prostorové tuhosti a 

stability konstrukce lešení se dosahuje zpravidla systémem úhlopříčného ztuţení ve 

třech vzájemných kolmých rovinách kotvením nebo vzepřením, případně opěrnými 

příhradovými pilíři. U konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita 

zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny v poměru k výšce lešení nebo pouţitím 

přídavné zátěţe v dolní části lešení, případně zvětšením rozměrů základny pomocí 

stabilizátorů,  

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 

schopné přenést předpokládané zatíţení a jejich funkce je prokázána statickým 

výpočtem nebo jiným dokumentem,  

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 

umoţňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běţném pouţití 

neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou 

proti pádu nejsou nebezpečné mezery,  

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (ţebříky, schody, 

rampy nebo výtahy). [3] 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k pouţívání, například 

během montáţe, demontáţe nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 

stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami.[3] 

5. Dočasné stavební konstrukce lze uţívat pouze po jejich náleţitém předání odborně 

způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáţ a převzetí do uţívání osobou odpovědnou za 

jejich uţívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis, 

potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. [3] 
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6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 

způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 

okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá 

povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. [3] 

6.6.2.3 Používání a prohlídky lešení 

Provoz na lešení smí být zahájen aţ po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle 

dokumentace, to jest v projektu, nebo (a to zpravidla) ve smyslu poţadavků technických 

norem, případně návodů výrobce. Provádí-li práce na lešení jiná právnická či fyzická osoba, 

neţ jeho zhotovitel, musí být lešení před započetím prací předáno a převzato. Zhotovitel 

lešení je zodpovědný za jeho úplnost a soulad s poţadavky legislativy. Akt předání a převzetí 

se uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být dokladován zápisem do stavebního 

deníku nebo jiného provozního dokladu. [3] 

Zápis o předání a převzetí se nevyţaduje u: 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,  

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 

demontovány jejich nosné části, přičemţ za demontáţ se nepovaţuje úprava nosných 

částí do přepravní polohy.  

Lešení se smějí pouţívat pouze k účelům, pro které byla projektována, předána a převzata do 

provozu. Při změněném způsobu uţívání, který by mohl mít za následek sníţení statické, 

funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z uvedených hledisek 

přehodnotit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit. [3] 

Dočasné stavební konstrukce musí být udrţovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro 

kterou byly zřízeny a pravidelně odborně prohlédnuty v intervalech stanovených v průvodní 

dokumentaci. V případě déletrvajícího nepouţívání se prohlídky provádějí vţdy před 

zahájením prací. Prohlídka musí být provedena kvalifikovaným lešenářem. Po mimořádných 

událostech (vichřice, bouře) se odborná prohlídka lešení provádí ihned. Mimo tyto kontroly 

provádí zaměstnanec pracující na lešení zběţnou prohlídku denně, vţdy před zahájením 

práce. Zjištěné závady u všech prohlídek musí být neprodleně odstraněny. [3] 
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6.6.3 Zajištění pracoviště na střeše 

Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů (nejen po obvodu, ale i do světlíků 

a technologických otvorů), sklouznutí ze šikmých ploch a propadnutí střešních konstrukcí. Z 

těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomoci ochranné, nebo záchytné 

konstrukce, případně pouţitím OOPP. 

1. Zajistit střešní konstrukci proti sklouznutí zaměstnance pouţitím ţebříků upevněných v 

místě práce, případně pouţitím ochranné konstrukce, nebo OOPP proti pádu. U střech se 

sklonem nad 45° od vodorovné roviny se musí pouţít vedle ţebříků ještě OOPP proti pádu. 

2. Zajistit střešní konstrukci proti propadnutí zaměstnance instalací pomocné podlahy z lávek, 

fošen, apod. o minimální šířce 60cm. Toto zajištění se provede na všech střešních pláštích, kde je 

půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší neţ 

0,25m a dále všude tam, kde není zaručeno, ţe jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti 

prolomení zatíţením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není 

toto zatíţení vhodně rozloţeno pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha 

apod.). 

3. Zamezit přístupu k místům na střechách, kde se nepracuje a jejichţ volné okraje nejsou 

zajištěny proti pádu, vyloučením provozu. 

4. Na ploše střechy budou pracovníci ukládat materiál v bezpečné vzdálenosti od volných okrajů 

střechy a jen v takovém mnoţství, aby jeho hmotnost nepřesáhla nosnost střešního pláště. Skladovaný 

materiál musí být zabezpečen proti shození. Za bezpečnou vzdálenost od volných okrajů střech 

povaţujeme vzdálenost 1,5 m. Volné okraje se zabezpečí ochrannou konstrukcí se zaráţkou při 

podlaze, popřípadě obedněním, sítí, či plachtou pro zabránění pádu materiálu a předmětů. 

5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10° se bude provádět z bezpečné 

pracovní plochy o minimální šířce 0,6 m. [3] 

6.6.4 Ochrana proti pádu pomocí OOPP 

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (dále OSVČ) jsou povinni uţívat jim 

přidělené OOPP. Jejich nepouţívání je klasifikováno jako hrubé porušení pracovní kázně. 
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OOPP jsou pracovníkům zhotovitele přidělovány na základě zpracovaného seznamu funkcí a 

moţných rizik při pracovních činnostech. Ostatní dodavatelé musí své pracovníky vybavit 

OOPP podle druhů prováděných prací a konkrétních rizik. 

Pouţívá se tehdy: 

 vylučuje-li povaha práce pouţití prostředků kolektivní ochrany, 

 není-li pouţití prostředků kolektivní ochrany účelné z hlediska na povahu, 

předpokládaný rozsah a dobu trvání práce, 

 není-li dostatečně zajištěna bezpečnost zaměstnance. 

Podle účelu a způsobu pouţití se OOPP rozlišují jako: 

 OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 

polohovací systém), 

 OOPP proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 

OOPP se mohou pouţívat samostatně nebo v kombinaci bezpečnostních prvků a to vţdy 

v souladu s návodem k pouţití dodaným výrobcem tak, ţe je zaměstnanci zamezen přístup do 

prostoru, v němţ hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje). Popřípadě je zaměstnanec 

udrţován v pracovní poloze tak, ţe je pádu z výšky zcela zabráněno, nebo je pád bezpečně 

zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a hlavně bezpečně vyprostit. [3] 

Vhodný OOPP proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, včetně kotvících míst, 

musí být určen v technologickém postupu. 

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména:  

a) bezpečnostní lano, 

b) pracovní polohovací pás, 

c) zachycovací postroj, 

d) zkracovač lana, 

e) samonavíjecí kladka,  

f) bezpečnostní brzda, 

g) přípravky pro spouštění a vytahování pracovníků, včetně příslušenství. 

Nedílnou součástí zvýšení bezpečnosti OOPP je jejich správné skladování a údrţba. Přičemţ 

je kaţdý zaměstnanec povinen se před jejich pouţitím přesvědčit o jejich kompletnosti, 
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provozuschopnosti a nezávadném stavu. Vyskytnou-li se pochybnosti o bezpečnosti pouţití 

daného OOPP, musí být neprodleně vyřazen z provozu. Autorizovaná prohlídka a zkouška se 

provádí v periodickém intervalu jednou ročně, není-li v návodu výrobce určeno jinak. [4] 

V souladu s poţadavkem zadavatele musí všechny osoby pohybující se na stavbě pouţívat: 

 ochrannou přilbu, 

 pracovní oděv, včetně výstraţné bezpečnostní vesty, 

 obuv s vyztuţenou špičkou. 

Výstraţnou bezpečnostní vestu nutno pouţívat v případě rizika střetu s dopravními 

prostředky na veřejné komunikaci. 

Vedoucí stavby a ostatní vedoucí zaměstnanci provádějí průběţnou kontrolu uţívání OOPP. 

V případech, kdy zjistí, ţe zaměstnanci OOPP nepouţívají, ač jim byly přiděleny, provedou o 

této skutečnosti písemný záznam a stanoví následná opatření (pokuta, vypovězení ze stavby). 

6.6.5 Pokyny pro skladování materiálu ve výšce 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány ve výškách 

tak, aby byly po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během 

práce i po jejím ukončení. [3] 

2. Pro upevnění nářadí, uloţení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být pouţita 

vhodná výstroj, nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv (pás s upínkami, brašny, kapsáře, 

pouzdra). [3] 

3. Konstrukce pro práce ve výškách se za ţádných okolností nesmí přetěţovat. Hmotnost 

materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 

průvodní dokumentaci. [3] 
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6.6.6 Pokyny pro shoz materiálu z výšky 

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níţe poloţená pracoviště, 

komunikace nebo podobné plochy je dovoleno pouze za předpokladu, ţe: 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střeţením apod.), a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem aţ do místa uloţení,  

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 

jiných neţádoucích účinků. 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není moţné bezpečně předpokládat místo 

dopadu, jakoţ ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. [3] 

6.6.7 Pokyny pro přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé meteorologické situaci je zaměstnavatel povinen zajistit okamţité přerušení 

prací. Za nepříznivé meteorologické situace, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách povaţuje: 

a) bouře, déšť, sněţení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5° Bf) při práci na zavěšených pracovních 

plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a při pouţití závěsu na 

laně u pracovních polohovacích systémů. V ostatních případech silný vítr o rychlosti 

nad 11 m/s (síla větru 6° Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší neţ 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací niţší neţ -10° C. [3] 

6.6.8 Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých montáţních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 

prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 

jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztuţujících příhradovou konstrukci nebo 

podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce pouţije osobní 

ochranné pracovní prostředky proti pádu. [3] 
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6.6.9 Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 

výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 

podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách a o pouţívání osobních ochranných 

pracovních prostředků. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika 

práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení určí zaměstnavatel. [3] 
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7 Závěr 

V bakalářské práci se věnuji identifikaci a vyhodnocování rizik a navrhuji metodický postup 

zajištění bezpečnosti práce. 

Cílem mé práce bylo navrţení metodického postupu zajištění bezpečnosti práce ve výškách. 

Při navrhování tohoto postupu jsem vyšel z platných zákonů a norem. Tento postup je však 

pouze základním pilířem pro zajištění bezpečnosti. Jelikoţ při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou stále hrozí vysoké riziko vzniku závaţných pracovních úrazů, je potřeba 

přistupovat k zajištění bezpečnosti komplexně. To jest od identifikace a vyhodnocení míry 

rizika aţ po jeho odstranění, či zmírnění, pomocí prvků kolektivní nebo osobní ochrany pro 

práce ve výškách. I při sebelepším vybavení staveniště po technické stránce a vybavení 

zaměstnanců OOPP není riziko zcela odstraněno. Jde především o selhání lidského faktoru, 

(viz obrázek 5-3), kdy snaha zaměstnanců zjednodušit si práci zkrácením cesty nad úrovní 

terénu  bez jakéhokoliv zabezpečení, mohla mít katastrofální následky. Naštěstí tomu včasné 

zakročení koordinátora BOZP zabránilo.  

Jedním z nejčastějších prohřešků mnoha zaměstnanců je nepouţívání OOPP. Především se 

nerespektuje povinnost pouţívání ochranných přileb. Je tedy potřeba, zajišťovat pravidelná 

školení, pravidelné kontroly dodrţování bezpečnosti práce a pouţívání přidělených OOPP. 
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