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ANOTACE 

Předložená diplomová práce uvádí a rozebírá specifikaci povinností všech účastníků  ve 

stavebnictví, a to při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a stanovení zásad ke 

snižování úrazovosti při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stěžejní části 

práce je vyhodnocení vlivu selhání lidského činitele na bezpečnost práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou za použití metody HTA-PHEA 1.0. Konkrétně je zde popsáno 

modelování typu chyb v systému člověk - stroj, které lze očekávat při provádění 

lešenářských prací. 
 

Klíčová slova:  

Stavba, staveniště, práce ve výšce a nad volnou hloubkou, zadavatel, zhotovitel, 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, riziko, analýza úrazovosti, lidský 

činitel, lidská chyba, selhání lidského činitele, hodnocení spolehlivosti lidského činitele, 

metoda HTA-PHEA. 

 

 

ANNOTATION 

This thesis presents and discusses the specification of the responsibilities of all participants 

in the construction industry, while working at height and rescue principles and 

determination to reduce accidents in the safety and health at work. The central part of this 

work is to evaluate the impact of human error in safety at height and rescue using the 

methods of HTA-PHEA 1.0. Specifically, there is described the type of modeling errors in 

man-machine systém that can be expected in carrying out scaffolding work. 

 

Key words:  

Construction, construction sites, work at height and rescue, contracting, contractor, 

coordinator of health and safety at work, risk, accident analysis, human factor, human 

error, human error, human factors evaluation of reliability, the method of HTA-PHEA. 
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ÚVOD 
 

       Tématem mé diplomové práce je „Vliv selhání lidského činitele na bezpečnost práce ve 

výškách a nad volnou hloubkou“. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří 

k nejnebezpečnějším pracím, zejména v odvětví stavebnictví, a dle statistiky jsou 

nejčastějším zdrojem závažných nebo smrtelných úrazů. Toto téma jsem si vybrala proto, 

že se o problematiku stavebnictví velmi zajímám a chtěla bych navrhnout způsob řešení pro 

snížení výskytu chyb vlivem lidského činitele. Cílem mé diplomové práce je vyhodnocení 

vlivu selhání lidského činitele na bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou a 

stanovení přijatelného řešení pro snížení výskytu chyb vlivem lidského činitele pro 

jednotlivé pracovní činnosti tak, aby riziko těchto prací bylo co nejnižší a mohlo dojít ke 

snížení úrazovosti. Podíl lidského činitele při těchto pracích je i přes zavádění nových 

technologií stále vysoký, a proto se tolik zaměřuje pozornost na události způsobené 

lidským faktorem, který byl do současné doby příčinou 80% úrazů v odvětví 

„stavebnictví“.  

Proto se v této diplomové práci konkrétně zabývám výskytem jednotlivých chyb při 

provádění stavebních prací ve výškách a nad volnou hloubkou, možnostmi jednotlivých 

metod pro identifikaci nebezpečí a doporučení nejvhodnější metody pro vyhodnocení vlivu 

selhání lidského činitele na bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou.  

 

Diplomová práce má 2 části. V první je řešena teoretická část a v druhé praktická část.  

První kapitola popisuje práce ve výškách a nad volnou hloubkou a její požadavky na 

bezpečnost. Druhá část obsahuje analýzu a vyhodnocení úrazovosti ve stavebnictví. Třetí 

kapitola řeší management rizik. Čtvrtá kapitola hodnotí spolehlivost lidského činitele 

pomocí metod HTA, HTA-PHEA. Pátá kapitola provádí hodnocení lidského činitele při 

montáži 20 patrového fasádního lešení typu ALXIX 70 do výšky 40m od paty lešení. Šestá 

kapitola řeší diskuzi a vyhodnocení vlivů selhání lidského činitele pomocí metody HTA-

PHEA 1.0. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST 
 
 1.  PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 

 

      S pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou se můžeme setkat ve všech oborech 

lidské činnosti, ale nejčastěji ve stavebnictví při provádění stavebních prací (např. při  

rekonstrukci nebo realizaci nových staveb, lešenářských prací apod.) na staveništích, kde se 

tyto práce vyskytují dlouhodobě a navíc v neustále se měnících situacích v souvislosti 

s postupem výstavby, kde spolehlivost lidského činitele hraje prvořadou roli v prevenci 

předcházení pracovním úrazům.  

 

Stavební práce na staveništích patří k nejnebezpečnějším pracím v odvětví stavebnictví a 

dle statistiky jsou nejčastějším zdrojem závažných nebo smrtelných pracovních úrazů. 

 

Profese, které vyžadující zvláštní odbornou způsobilost pro práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou ve stavebnictví, např.: 

 

- pomocní dělníci,  stavební dělníci, montéři, lešenáři, provádějící práce, při kterých 

hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, 

- ostatní pracovníci, např. mistři, stavbyvedoucí, techničtí pracovníci, projektanti, 

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

koordinátor BOZP) provádějící práce (např. řídící, technické, kontrolní), při kterých 

hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. [7] 

 

Při jejich provádění vzniká povinnost zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 

na staveništi (dále jen  Plán BOZP). [3] 
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1.1  Pracoviště a pracovní prostředí ve stavebnictví 
 

       Stavební práce mají proti jiným oblastem svoje specifické podmínky a rizika, neboť 

jsou prováděné ve velké míře ve venkovních podmínkách a v náročném pracovním 

prostředí (jako jsou např. vysoká teplota na slunci, déšť, chlad, zima, mráz). Tyto práce 

samy o sobě vytváří rizikové situace, které mohou vést k selhání lidského činitele, zejména 

při provádění prácí ve výškách a nad volnou hloubkou a následně mohou vést až k 

pracovnímu úrazu nebo nehodě.  

Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je: 

- zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu, 

- dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být 

nižší než 18 let, 

- zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v 

němž působil pod dohledem osoby, popřípadě osoby touto osobou určené.  

- zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let [3]. 

Nejčastěji se vyskytující pracoviště, kde se provádí práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou (kde hrozí pád z výšky, propadnutí, sklouznutí, přepadnutí) je např. práce na 

střechách,  montáž a demontáž lešení, montáž výškových konstrukcí, nátěry výškových 

konstrukcí, práce na žebříku. 

 

 

1.2 Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP 

 

       Vzhledem k tomu, že cílem práce je vyhodnocení vlivu selhání lidského činitele na 

bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou, tak se diplomová práce bude zabývat 

i stanovenými požadavky pro tyto činnosti. Pro provádění těchto prací jsou stanoveny 

zákonné povinnosti i odpovědnosti zadavatelů, zhotovitelů, koordinátorů za zajišťování a 

dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velmi 

významný je zde i vliv selhání lidského činitele na bezpečnost práce, jeho chování, 
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vlastnosti, zkušenosti a dovednosti, které opět zvyšují (nebo snižují) pravděpodobnost 

vzniku úrazu. Seznam nejdůležitějších právních předpisů pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou je uveden v Tabulce 1. 

Tabulka  1 – Seznam právních předpisů 

Číslo předpisu Název předpisu 
 

Řeší 

Z  262/2006 Sb., ve 
zn. pozd. předp. 

zákoník práce  povinnosti a práva zaměstnanců 
a zaměstnavatelů 

Z  251/2005 Sb.,ve 
zn. pozd. předp. 

o inspekci práce   přestupky, správní delikty 

Z  309/2006 Sb., ve 
zn. pozd. předp. 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy 

požadavky na pracoviště 
(staveniště) povinnosti 
zadavatele, zhotovitele, 
koordinátora BOZP 

NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 

zajištění proti pádu technickou 
konstrukcí, OOPP, žebříky 

NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

další bezpečnostní požadavky na 
provádění stavebních prací  

NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

normové požadavky na 
pracoviště budov, komunikací 

NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 

požadavky na provozní 
dokumentaci strojů, technických 
zařízení apod. 

NV 11/2002 Sb., ve 
zn. pozd. předp. 

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 

zákazové značky, příkazové 
značky a pokyny 

NV 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

vzor záznamu o úraze, změna 

NV 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků 

pokyny pro zpracování seznamu, 
na základě vyhodnocených rizik 
 

Z 258/2000 Sb., ve 
zn. pozd. předp. 

o ochraně veřejného zdraví stanovené hygienické limity 

Z 22/1997 Sb., ve 
zn. pozd. předp. 

o technických požadavcích na výrobky prohlášení o shodě, 
certifikace 

NV 361/2007 Sb., 
ve zn. pozd. předp. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci  

hygienické požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí 

Z 183/2006 Sb., ve 
zn. pozd. předp. 

o územním plánování a stavebním řádu, (stavební 
zákon) 

požadavky na provádění staveb, 
úprav na nich, ohlášení, stavební 
povolení, územní souhlas 

Z 360/1992 Sb., ve 
zn. pozd. předp. 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu  povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě 

požadavky na kvalifikaci 
stavbyvedoucího, projektanta, 
stavebního  a technického 
dozoru 

Z 592/2006 Sb.  o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 
odborné způsobilosti 

pro osoby odborně způsobilé 
v prevenci rizik, koordinátora 
BOZP na staveništi 

V 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb zásady organizace výstavby, 
Plán BOZP 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Zákoník práce přímo stanovuje že: 

- právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví (jedná se např. o předpisy hygienické a 

protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, 

stavební předpisy apd.), 

- pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny 

dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni. [1]  

 

 

1.2.1 Výklad pojmů 

 

a) Výklad pojmů a povinností uvedených v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o  

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky   

 

Toto nařízení upravuje: 

- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí 

pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky, 

- bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

Co je práce ve  výškách nebo nad volnou hloubkou ? 

Za práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou jsou považovány práce a pohyb 

pracovníka:  

- na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 

nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob 

například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,  
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- na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 

nad 1,5m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 

1,5m.  

 

b) Výklad pojmů a povinností uvedených v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

      staveništích 

 

Toto nařízení upravuje: 

- způsob organizace práce a pracovních postupů pro práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.  

 

Co je práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m? 

- Jedná se o práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat Plán. 

BOZP.[7]  Plán BOZP je nutno zpracovat v rámci projektové dokumentace Zásady 

organizace výstavby, která musí obsahovat úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

 

c) Výklad pojmů a povinností uvedených ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

Výklad je uveden v Tabulce .2 

       Tabulka č. 2: Výklad pojmů 
Pojem Odkaz § Výklad, povinnosti 

 
stavba 
 

§ 2 odst. 3 
  

veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 
použité stavební výrobky, materiály a konstrukce,  

staveniště 
 

§ 3 odst. 3   místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; 
zahrnuje stavební pozemek 

stavební 
podnikatel 
 

§ 2 odst. 2 písm. b). osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních 
prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních 
předpisů  
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stavebník § 2 odst. 2 písm. c)  osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo 
ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož 
i její právní nástupce, stavebníkem se rozumí též investor a 
objednatel stavby 

stavbyvedoucí 
 
 

§ 153 odst. 1  
 

osoba, která je  povinna řídit provádění stavby v souladu s 
rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s 
ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce 

zhotovitel  
 

§ 160 odst. 1  
 

jako zhotovitel může provádět stavbu jen stavební podnikatel, 
který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění 
stavby stavbyvedoucím.  

stavební 
dozor 

§ 2  odst. 2 písm. d)  odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí  

      Zdroj: vlastní zpracování 
 

d) Výklad pojmů uvedených v právních a ostatních předpisech, týkající se  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

      Výklad je uveden v Tabulce 3 

      Tabulka č. 3: Výklad pojmů 
Pojem Odkaz § Výklad, povinnosti 

 
zhotovitel  
 
 

§ 16 písm. a), b), § 17 
odst. 1  

 je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na 
staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví na staveništi (dále jen koordinátorovi BOZP), 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu BOZP 

zadavatel  
 

§ 12 písm. d) zákona  
č. 309/2006 Sb.  
 
§ 14 odst. 1, 3, 4  

fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby 
(stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na 
zhotovení stavby podílí 
je povinen, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než 
jednoho zhotovitele stavby, určit potřebný počet koordinátorů 
BOZP  přípravy a ve fázi jeho realizace.  

Koordinátor 
BOZP 
 

§ 14 odst. 2  je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem  k 
provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě 
při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem BOZP může 
být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat 
činnost koordinátora BOZP, zabezpečí-li její výkon odborně 
způsobilou fyzickou osobou.  

Plán BOZP § 16 písm. b)  zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení 
plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 
koordinátora BOZP 

      Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro jednodušší orientaci a rychlý přehled je v Tabulkách č. 2 a č. 3 uveden přehledný výčet 

pojmů v návaznosti na povinnosti jednotlivých účastníků výstavby. Jejich názvy uváděných 

v jednotlivých zákonech nejsou totožné, i když se jedná o stejného účastníka výstavby.  

Zhotovitel stavby uvedený v zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  zde 

není totožný s pojmem ve stavebním zákoně, ale je tím míněn každý zaměstnavatel 

účastnící se výstavby. 

 

 

1.3   Povinnosti účastníku výstavby na BOZP 

 

       Pro provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny povinnosti: 

- pro zadavatele  

- dodavatele  

- koordinátora BOZP 

pro osoby uvedené v § 12 zákona č. 309/2006 Sb.,  kterými jsou: 

a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též 

pracuje, 

b) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v 

písmenu a) nebo b), 

c) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem 

stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, 

popřípadě se na zhotovení stavby podílí, 

se vztahuje zákoník práce s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo 

poskytování služeb a jejich rozsahu.. Pokud se v zákoníku práce uvádí zaměstnavatel nebo 

zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v §12 v případě zajištění BOZP při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy. [1] [3] 
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1.3.1  Povinnosti zadavatele  

 

      Zadavatel stavby (také investor, objednatel, stavebník) je tím, kdo hodlá investovat 

vlastní prostředky do realizace stavby nebo kdo si objednává dílčí stavební práce v rámci 

údržby staveb. Ten musí nejpozději před dokončením prací na projektové dokumentaci  

pro stavební povolení posoudit stavbu podle zákonných požadavků. [3] [7] 

 

Na základě požadavku, zda bude stavba realizována více zhotoviteli, se posuzují, nikoliv 

počet, se kterými zadavatel uzavírá smlouvu, ale podle skutečně zúčastněných 

zaměstnavatelů na staveništi. Ze zkušenosti většina dokončovacích prací bývá realizována 

dalšími zhotoviteli a tím je podmínka pro zadavatele stavby, ustanovit koordinátora BOZP, 

splněna. V případě staveb prováděných svépomocí v souladu se stavebním zákonem, se 

tato stavba posuzuje jako stavba s jedním zhotovitelem. Stavební povolení a ohlášení je 

upraveno stavebním zákonem.[4] 

- Rozsah 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

- Obdobně platí pro druhé kriterium, kdy stačí, aby stavba trvala více jak 30 dní, 

přičemž více než 1 pracovní den zde bude pracovat více než 20 pracovníků.  

- Práce s rizikem [7] 

- Závazné náležitosti oznámení, která řeší náležitosti oznámení o zahájení prací. 

[7] 

- Požadavky na zpracování plánu BOZP na staveniště jsou uvedeny v části 

Zásady organizace výstavby. [10] 

 

 

1.3.2  Povinnosti zhotovitele  

 

      Zhotovitel je ten,  kdo provádí realizaci stavby.  Při jejím provádění je povinen:   
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- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 

koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil, 

- poskytovat koordinátorovi BOZP při práci součinnost potřebnou pro plnění 

jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy  

a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 

potřebné pro zhotovení Plánu BOZP. 

 

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 

zaměstnance (dále jen "jiná osoba") je povinna: 

- poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi BOZP potřebnou součinnost a 

postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje 

zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím 

pracoviště, 

- používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, 

přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním 

předpisem. 

 

Některé zákony a další předpisy pojmenovávají osoby někdy jako “zaměstnanec”, někdy 

jako “pracovník”, někdy jako “fyzická osoba”.  Jedná se o postavení vůči někomu, ale 

bezpečnostní požadavky pro provádění práce ve výšce a nad volnou hloubkou, platí pro 

všechny naprosto stejně, pokud se na takovém pracovišti vyskytují. 

 

Společný postup  

Pro zadavatele, zhotovitele stavby, koordinátora BOZP prováděné ve výšce a nad volnou 

hloubkou v rámci prováděných stavebních prací na staveništi platí společný postup: 

- základní povinností zadavatele stavby je určení koordinátora BOZP při práci 

pro přípravu a koordinátora BOZP pro realizaci na staveništi. Určit může 
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pouze osobu, která splňuje zákonné požadavky. [3] Těchto koordinátorů 

může být více, koordinátor pro přípravu může být totožný s koordinátorem 

pro realizaci. Koordinátorem BOZP na staveništi nemůže být osoba, 

která stavbu přímo řídí (stavbyvedoucí). 

- oznámení o zahájení stavby se zasílá na OIP, příslušný místu stavby, 8 dní 

před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli. Musí být vyplněno ve všech 

rubrikách a podepsáno zadavatelem. Zadavatel uzavírá smlouvu s 

koordinátorem BOZP. 

- zhotovitelé musí 8 dní před nástupem na staveniště předat koordinátorovi 

BOZP informace o rizicích vyplývajících z prováděné činnosti, pracovní a 

technologické postupy (řešící bezpečnost práce). [3] [7] 

- koordinátor BOZP pro přípravu informuje zadavatele a projektanta o 

předpisech vztahujících se k projektované stavbě, zpracovává Plán BOZP. 

 

 

1.3.3  Povinnosti koordinátora BOZP 

 

V přípravné fázi stavby např. 

- před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled 

právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 

mohou při realizaci stavby vyskytnout,  

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl 

již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a 

zdravotních rizicích. 

 

Ve fázi realizace (výstavby) např.  

- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a 

zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,  



 
 
 

 18

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 

zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn 

navrhovat přiměřená opatření.[3] [7] 

 

 

1.4  Požadavky BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou 

 

       Jedná se o požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

povinen zaměstnavatel zajistit ochranu pracovníků před pádem z výšky: 

 

Kolektivní ochrana před pádem 

Ochranu proti pádu přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 

zejména technické konstrukce (např. ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná 

lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení). Zajištění proti 

pádu technickou konstrukcí: 

- pracovník nemá žádné speciální ochranné vybavení proti pádu osob, plocha 

pracoviště je zabezpečena tak, že pracovník není vystaven riziku pádu 

z výšky do hloubky při provádění stavebních prací. Pracovník není 

omezován v pohybu délkou přípojného prostředku. Pracovník se nemůže 

dostat do situace, kdy by hrozilo riziko pádu. Jedná se například o zábradlí, 

přenosné zábrany, ochranné koše apod.  

 

Individuální ochrana před pádem 

Pracovník je jištěn k pevnému kotvícímu bodu lanovému systému, nebo závěsnému háku 

pomocí prostředků osobní ochrany (musí být projektantem stanoveno v projektové 

dokumentaci nebo v technologickém postupu pro práce ve výšce nebo nad volnou 

hloubkou, a to vždy před zahájením těchto prací). Individuální ochrana je vhodnější pro 

provádění udržovacích prací nebo jednorázových prací. Zaměstnanec musí být vybaven pro 



 
 
 

 19

práce ve výšce a nad volnou hloubkou osobními ochranými pracovními prostředky (dále 

jen OOPP) dle povahy práce, kterou vykonávají. [16]  

 

Při zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP): 

- Prostředky osobní ochrany, kterými jsou OOPP proti pádu používány, kdy 

není možno použití prostředků kolektivní ochrany. 

- Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 

samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání 

mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím 

zaměstnancem. Zaměstnanec musí být poučen o povinnosti přerušit práci, 

pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce 

musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě 

zaměstnavatele. 

 

Povinnosti zaměstnavatele  

Zpracovat směrnici o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (dále jen 

OOPP), která je zpracována na základě vyhodnocení rizik a následného vytvořeného 

seznamu a rozsahu poskytování OOPP, stanovených lhůt použitelnosti a způsobu evidence 

OOPP. Směrnice stanovuje podmínky a dobu používání ochranných prostředků a musí 

obsahovat seznam OOPP podle charakteru prováděných činností u zaměstnavatele a režim 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům a ochranných nápojů dle 

pracovních profesí seznam ochranných nápojů na pracovištích s nevyhovujícími 

mikroklimatickými podmínkami.  

 

Pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

Pokud pracoviště není vybaveno ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi a je nebezpečí 

zranění pádem předmětů na hlavu pracovníka, musí být pracovník kromě ostatních OOPP 

ještě vybaven ochrannou přilbou, bezpečnostním postrojem, polohovacím zařízením, 

zádržným zařízením.  



 
 
 

 20

1.4.1 Požadavky BOZP při provádění lešenářských prací 

 

        Jedná se o práce, které se provádějí většinou ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

Doporučený postup před zahájením montáže lešení:  

- Vypracovat Plán BOZP pro lešenářské práce ve výšce nad 10m, a to před 

zahájením těchto prací. Plán BOZP musí být vypracován v písemné a 

grafické podobě se všemi nutnými požadavky a pracovními postupy a musí 

být po celou dobu na staveništi k dispozici.  

- Splnit požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pro lešenářské 

práce (montáž a demontáž). 

- Ověřit odbornou způsobilost lešenářů. Zajistit školení a ověření znalostí 

lešenářů. Školení může provádět pouze instruktor lešenářské techniky, a to 

ve lhůtě (1 x za 12 měsíců): 

                  -    pro práce ve výškách nad 1,5m, 

                  -    pokud pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných  

                       podlah, 

                  -   na  pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce větší  

                       než 5m, 

- Lešenáři musí být prokazatelně seznámeni s návodem k montáži od výrobce 

lešení. 

- Vyhotovit protokol o předání lešení po skončení montáže, který musí 

potvrdit úplné dokončení lešení. 

- Lešenáři musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 

 

Přerušení prací ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací.  

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 

se při pracích ve výškách považuje:  
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- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 

výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 

v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů 

Bf), 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. [6]        

 

Beaufortova stupnice síly větru  (Bf) 

Jedná se o stupnici pro měření síly (rychlosti) větru. Beaufortova stupnice prodělala 

množství změn, které reagovaly na aktuální potřeby měření síly větru., např. v roce 1946 se 

rozšířil počet stupňů na 17 (z původních 12 stupňů) a definoval stupně rozsahem rychlostí 

větru měřených ve výšce 10 metrů nad povrchem. Tím byla Beaufortova stupnice síly větru 

změněna na Beaufortovu stupnici rychlosti větru. Výhodou stupnice je její praktičnost, 

představitelnost a použitelnost bez jakýchkoliv přístrojů. Níže je uvedena Tabulka 4 s 

popisem pro souš.  

 

Tabulka  4 : Beaufortova stupnice síly větru (stupeň 5,6¨) 

stupeň  Vítr rychlost m/s rychlost km/s na souši 

5 čerstvý vítr ~ 9,5         29-30 listnaté keře se začínají hýbat 

6 silný vítr ~ 14.5         40-49 telegrafní dráty sviští, používání 

deštníků je nesnadné 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Od výšky 20 m musí být na nejvyšším pracovním místě zabezpečeno měření rychlosti 

větru. 
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Vymezení ochranného pásma pro práce ve výškách   

Při práci na vysokých objektech musí být vyznačený ohrožený prostor od pracoviště, který 

musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 

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

- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

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

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

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. [6]      
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2. ANALÝZA A VYHODNOCENÍ ÚRAZOVOSTI VE STAVEBNICTVÍ 

 

       Stavebnictví patří k odvětvím s vysokým počtem pracovních úrazů. V posledních 

letech dochází k nejvyššímu počtu smrtelných a závažných pracovních úrazů při pracích ve 

výškách, kde je zdrojem pád z výšky, do hloubky, propadnutí nebo sesutí z volného okraje.   

Míra pracovní úrazovosti je odrazem nejen stavu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na pracovištích ze strany zaměstnavatele, ale také osobního přístupu jednotlivého 

zaměstnance (lidského činitele) k vlastní bezpečnosti při výkonu pracovních povinností. 

Jedná se o vzájemnou vazbu zaměstnanec a pracoviště (staveniště). Rozbor pracovní 

úrazovosti by tedy měl tvořit nedílnou součást prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci s cílem vyhodnotit příčiny vzniku úrazů. Následně by měla být navržena technická 

opatření (např. odstranění závadného stavu technických zařízení) a organizační opatření 

(např. zlepšení systému školení, změna pracovních podmínek), jejichž účinnost bude po 

jejich realizaci dále ve stanovených lhůtách kontrolována. 

   

 

2. 1  Výklad pojmů   

 

Co je pracovní úraz? 

Definice: 

- dle § 380 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů zní: Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození 

zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, 

 

- dle § 380 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů zní: Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec 

utrpěl pro plnění pracovních úkolů. 
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Jaké jsou druhy pracovních úrazů? 

-   Smrtelný pracovní úraz  

Definice:  Je takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec 

zemřel.  

Poznámka: Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození 

zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel (dle § 

3 nařízení vlády č. 201/2010Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu). 

 

-   Pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dní  

Definice:  Je takové poškození zdraví, jehož ošetřování si vyžádalo pobyt v nemocnici delší 

než 5 kalendářních dnů.  

Poznámka: (v grafech,  je uveden pod pojmem „závažný“). 

 

-   Ostatní pracovní úraz  

Definice: Je takové poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné pracovní 

neschopnosti. 

 

 

2. 2  Způsob evidence pracovních úrazů, hlášení a zasílání záznamu o  

        úrazu 

 

Tento způsob evidence pracovních úrazů, hlášení se řídí zákoníkem práce: 

- dle § 105 odst. 1 musí zaměstnavatel vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku každého 

pracovního úrazu, 

-  dle § 105 odst. 2 zákona musí v knize úrazů vést evidenci všech pracovních úrazů, i když 

jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny (popř. žádná 

pracovní neschopnost), 
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-  dle § 105 odst. 3 při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí 

zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu 

vyhotovit záznam  (dle nařízení vlády č. 201/2010Sb.).   

 

 

2.3  Pracovní úrazovost 

 

       Ukazatelé pracovní úrazovosti se v posledních 5 letech vztahují k cca 5 mil. 

nemocensky pojištěným osobám, které byly v rámci ČR  zahrnuty  ve statistickém 

zjišťování pracovní neschopnosti.  

 

 

2.4 Vývoj pracovní úrazovosti v ČR (ve stavebnictví) za posledních 5 let  

       (tj. od roku 2006 až do roku 2010) 

     

        Počty případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy jsou uvedeny  Tabulce 5 a 

grafu. Počet závažných pracovních úrazů v roce 2010 klesl z 175 na 141 oproti  roku 2009, 

tj. o 34. Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2010 vzrostl z 19 na 25 oproti  roku 

2009, tj. o 6. Počet ostatních pracovních úrazů v roce 2010 klesl z 3 670 na 3 873 oproti  

roku 2009, tj. o 203. 

Vyhodnocení: 

Nárůst ! Smrtelné neklesají, ale opět vzrůstají ! Pokles závažné i ostatní. 
 

Tabulka č. 5: Pracovní úrazy v ČR (ve stavebnictví) 

Rok  Závažné (SUIP)  smrtelné (VUBP- ČSÚ)  ostatní (SUIP)  
2006  161   VUBP - 48  5 325  
2007  188  VUBP - 53  4 897  
2008  185  VUBP - 57  4 511  
2009  175  VUBP - 19  3 670  
2010  141  CSU - 25  3 537  
 
Pracovní úrazy v tabulce a v grafu označené za závažné – jedná se o pracovní úrazy s hospitalizaci nad 5 dnů. 
Zdroj: VÚBP, ČSÚ, SÚIP 
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Zdroj: VÚBP, ČSÚ, SÚIP 

 

 
 
 

 

Zdroj: VÚBP, ČSÚ, SÚIP 
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Zdroj: VÚBP, ČSÚ, SÚIP 

 

2.5 Vývoj pracovní úrazovosti v MS (ve stavebnictví) za posledních 5 let  

      (tj. od roku 2006 až do roku 2010) 

 

       Počty případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy jsou uvedeny v  Tabulce 6 a 

grafu. Počet závažných pracovních úrazů v roce 2010 vzrostl z 12 na 25 oproti  roku 2009, 

tj. o 13. Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2010 klesl z 5 na 4 oproti  roku 2009, tj. 

o 1. Počet ostatních pracovních úrazů v roce 2010 vzrostl z 41 282 na 298 oproti  roku 

2009, tj. o 17.  

Vyhodnocení: 

Nárůst závažných a ostatních úrazů! Smrtelné úrazy, zde nastal mírný pokles! 

 
Tabulka 6: Pracovní úrazy v Moravskoslezském kraji (ve stavebnictví)  

rok  závažné (SUIP)  smrtelné (VUBP- ČSÚ)  ostatní (SUIP)  
2006  18  VUBP - 7  426  
2007  20  VUBP - 7  415  
2008  20  CSU - 3  361  
2009  12  CSU - 5  282  
2010  25  CSU – 4  298  
  
Pracovní úrazy v tabulce a v grafu označené za závažné – jedná se o pracovní úrazy s hospitalizaci nad 5 dnů. 
Zdroj: VÚBP, ČSÚ, SÚIP 
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Zdroj: VÚBP, ČSÚ, SÚIP 
 
 
 

 

Zdroj: VÚBP, ČSÚ, SÚIP 
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Zdroj: VÚBP, ČSÚ, SÚIP 

 

 

2.6  Příčiny pracovních úrazů a poznatky z praxe 

 

Příčiny závažných pracovních úrazů 

Nejčastější příčinou závažných pracovních úrazů uváděnou zaměstnavateli (získaný údaj 

VÚBP z roku 2009 ): 

 „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (46,6 %) 

 „Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání bez oprávnění, 

proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru“ (13,1 %) 

 „Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící 

tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy) a riziko práce“ (8,7 %) 
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 „Ohrožení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná 

nesprávná či nebezpečná jednání druhých osob)“ (7,4 %)  

 „Vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoli pracoviště)“ (6,2 %) 

 

Příčiny smrtelných pracovních úrazů  

Nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů uváděnou zaměstnavateli (získaný údaj 

VÚBP z roku 2009): 

 „Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce vč. jednání bez oprávnění, 

proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru“ (19,7 %) 

 „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (19,7 %) 

 „Ohrožení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná 

nesprávná či nebezpečná jednáni druhých osob)“, zde se jednalo převážně o 

dopravní nehody. Tato příčina je uváděna (10,2 %)  

 „Nesprávná organizace práce“ byla jako příčina uvedena ( 8,7 % případů) 

 U 15,7 % případů příčina nebyla zjištěna, zpravidla z důvodu dosud probíhajícího 

šetření.  

 

Příčiny ostatních pracovních úrazů  

Nejčastější příčinou ostatních pracovních úrazů uváděnou zaměstnavateli (získaný údaj 

VÚBP z roku 2009): 

 „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (75,7 % )  

 „Nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící 

tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité 

psychofyziologické stavy) a riziko práce“ (12,7 %) 

 „Vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu (nikoli pracoviště)“ (3,0 %) 

 

Poznatky z inspektorské praxe 

Lze to uvést na příkladu, kdy zaměstnanec utrpěl smrtelný pracovní úraz v několika 

vteřinách tím, že jednoznačně porušil bezpečnostní předpisy. Na svém pracovišti na 
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staveništi byl seznámen s riziky a byl si jich vědom, že se ještě nesmí vystoupit na střechu, 

že tam platí zákaz do doby dokončení dalších přípravných prací pro práce na rekonstrukci 

střechy. Z nevysvětlitelných důvodů tohoto nařízení nedbal a na střechu vystoupil. Při 

chůzi po stávající střešní krytině se propadl světlíkem do prostoru haly z výšky 12m, kde 

byly uskladněny kovové palety. Na tu nohama narazil a následně se ještě odrazil „jako na 

trampolíně“  a dopadl hlavou na betonovou podlahu.  

Dle svědectví zaměstnanců haly, kde probíhal normální provoz, byl okamžitě mrtev. 

Opatření vedení společnosti zahájilo vlastní šetření a přijalo vlastní zodpovědnost 

v provedení opatření v systému (organizační a technické opatření), proti opakování této 

nehody. Kontrolu a šetření tohoto smrtelného pracovního úrazu prováděl SÚIP a sice 

příslušný OIP.  Přesto jako příčina byla stanovena že:  

- Kontrolovaná osoba, jako zhotovitel stavby, nesplnila povinnost, jestliže po 

omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací 

nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 

pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády 

101/2005 Sb.), a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště 

hrozí nebezpečí pádu fyzických osob z výšky, zajistit bezpečné provádění těchto 

prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního 

právního předpisu (nařízení vlády 362/2005 Sb.), čímž nedodržela povinnost jí 

stanovenou § 4 nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, neboť toho dne připustila výkon práce 

postiženým na střeše haly a tím porušila zákon č. 309/2006 Sb. 

 

K výše uvedenému zjištění lze jen konstatovat, že na tomto smrtelném pracovním úraze se 

podepsaly právě vlivy selhání lidského činitele v plné výši, ale zákoník práce a ani ostatní 

právní předpisy týkající se práce ve výškách a nad volnou hloubkou neřeší pojem „selhání 

lidského činitele“ a právní předpisy např. zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto problematiku „selhání lidského činitele“ neřeší a je to velký 

nedostatek, neboť nelze nařídit hodnocení „lidského činitele“ pomocí metod jako mají 
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ostatní provozy např. Chemické, které vykonávají činnost uvedenou v zákoně č. 59/2006 

Sb., o závažných haváriích. Metody, které se zde k hodnocení „lidského činitele“ používají 

je možno pouze jen doporučit. Určitě by přispěli ke snížení počtu všech pracovních úrazů. 

Vhodné metody jsou uvedeny v kapitole 4.3, neboť se jedná o metody ke snížení četnosti 

lidských chyb, které stojí na začátku každého pracovního úrazu nebo nehody. Pokud  se 

k tomu přičtou ještě i technické nedostatky na pracovišti a špatný stav nářadí a pomůcek, 

tak většinou dochází k vážným nebo smrtelným pracovním úrazům. Příčina u tohoto 

smrtelného pracovního úrazu byla jednoznačně „selhání lidského činitele“, ale  

zaměstnavatel je zodpovědný za veškeré konání na pracovišti a  neměl by toto připustit. 

V tomto případě byla na vině lidská chyba a systém. 

 

Že tomu tak je,  najdeme ve statistice a můžeme si provést jednoduchý rozbor PÚ 

uvedených v Tabulce č. 5, neboť v  roce 2010 v ČR (stavebnictví) se stalo 141 PÚ 

závažných, 25 PÚ smrtelných, 3537 PÚ ostatních a dle výpočtu průměrně u 15 pracujících 

osob dojde každý den ke zranění. A každý v průměru 10. den se z pracovního procesu už 

nevrátí ke své rodině 1 pracující osoba.  

 

- Je proto nutné zvýšit odpovědnost pracovníků, kteří na tuto oblast pracovních rizik 

dohlížejí tak, aby došlo k pozitivnímu ovlivnění bezpečnosti práce při pracích ve 

výškách, nad volnou hloubkou. K tomu přispívá vypracování Plánu BOZP na 

staveništi a zásady vedoucí ke snižování pracovní úrazovosti. 

 

Nejčastější zjištěné technické nedostatky na staveništích, kde probíhají práce ve výšce 

a nad volnou hloubkou, např.: 

 

1)  Kolektivní ochrana proti pádu z výšky 

- nepoužívá se přednostně kolektivní ochrany proti pádu z výšky anebo do hloubky 

před prostředky individuální ochrany, 

- volné hrany pádu jsou ohrazeny pouze páskou, 
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- není rozlišováno mezi zábranou a zábradlím. 

Přitom pády z výšky patří mezi nejčastější příčiny smrtelných pracovních úrazů. 

 

2)  OOPP proti pádu  

- zde nejsou prováděny pravidelné prohlídky a předepsané zkoušky ve lhůtách 

stanovené výrobcem, 

- většinou nesplňují stanovené technické požadavky, 

- nemají určena kotvící místa pro jejich uchycení, 

- chybí jakékoliv písemné doklady o seznámení s návodem výrobce na jejich 

používání, 

- zaměstnanci, kteří provádějí práce ve výšce a nad volnou hloubkou nebyli vybaveni, 

neměli ani  kolektivního zajištění. 

Ve větší míře se jednalo o osoby uvedené v § 12 zákona č. 309/2006 Sb. O jaké osoby se 

jedná je vysvětleno v kapitole 1.3. Tito pracovníci prováděli např. lešenářské, tesařské a 

klempířské práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Při takových zjištěných technických 

nedostatcích a působících vlivů selhání lidského činitele pro práce ve výšce a nad volnou 

hloubkou, je jenom krůček k vážným pracovním úrazům a nehodám na takových to 

pracovištích. Zaměstnavatel v těchto případech nepřijal vhodná opatření proti tomuto 

nebezpečnému stavu. 

 

 

2.7  Kritické zhodnocení informačních zdrojů a zpracování dat  

        pracovních úrazů 

 

Poznatky z inspektorské praxe 

Současná legislativa v rámci inspekce práce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

ve znění pozdějších předpisů, jako příčinu pracovních úrazu v rámci kontrol šetření 

pracovních úrazů „selhání lidského činitele” neposuzuje a ani nehodnotí, není to v její 

kompetenci. Nemůže nařídit v rámci žádných opatření (zákaz ani příkaz) k tomu, aby 
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kontrolovaná osoba (zaměstnavatel) v prevenci proti snížení četnosti pracovních úrazů, 

řešila spolehlivost lidského činitele a zkoumala vlivy selhání lidského činitele.  

 

Pouze se objevuje výraz „selhání lidského činitele” ve vzoru „Záznam o úraze“ (příloha č. 

1 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.) pod bodem č. 7 – Proč k úrazu došlo? (Příčiny), je jako 

jedna z příčin uvedeno: „Pro nepředvídatelné riziko nebo selhání lidského činitele“, ale ve 

statistice úrazovosti, kterou vykazují zaměstnavatelé, se tato příčina u smrtelných 

pracovních úrazů taktéž neobjevuje a nedá se to tak jednoznačně zjistit. Můžeme se ale opět 

domnívat, že se tato příčina „selhání lidského činitele” také podílí na výše uvedených 

příčinách!  Prevenci úrazů je třeba zaměřit na systémové změny, které postihnou i nejčastěji 

uváděné příčiny („Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ a „Nedostatky osobních 

předpokladů“), které se podílí na vzniku pracovních úrazů v 88,4 % případů.  Takový stav 

zkresluje a komplikuje analýzu a vyhodnocení úrazovosti. Bylo by do budoucna potřebné 

rozdělit tuto příčinu samostatně :  „Pro nepředvídatelné riziko“     a     „Selhání lidského 

činitele“.  

 

Jelikož se údaje o počtech smrtelných pracovních úrazů příliš nemění ani po zavedení 

funkce koordinátora BOZP na staveništi, je nutné stále více apelovat na vedoucí pracovníky 

na stavbách, kteří svými postoji a přístupy mohou významným způsobem přispět k 

prevenci rizik v návaznosti na snižován četnosti pracovních úrazů. 

 

Zdroje dat  

1) Databáze je získána ze statistického zjišťování „Pracovní neschopnost pro nemoc a 

úraz v ČR“  prováděného Českým statistickým úřadem.  

2) Databáze z informačního systému o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce 

práce zpracovaná ze záznamů o úrazech.  

3) Databáze z informačního systému Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., o 

smrtelných pracovních úrazech a o pracovních úrazech podle metodiky evropské 

statistiky o pracovních úrazech. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i 
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Všechny tyto 3 uvedené databáze shromažďují rozdílné údaje, proto se nedají porovnat. 

Důvodem jsou rozdílné  výstupy dat. Proto jsou zpracovány tabulky č. 6 a č. 7, v kapitole 

2.4 a 2.5,  kde jsou patrné rozdíly o počtech.  Pro dlouhodobé sledování je možno doporučit 

vždy sledovat jednu databázi v případě vyhodnocování počtu pracovních úrazů. 

V databázích se neobjevuje nikde pojem nehoda nebo havárie. Rozdílné údaje spočívají 

např. v tom, že ČSÚ zachycuje všechny úrazy, které zapříčinili alespoň jednodenní 

pracovní neschopnost z důvodu pracovních úrazů u nemocensky pojištěných osob 

ukončených v daném roce. Oproti tomu SÚIP evidují pracovní úrazy i těch, kteří nejsou 

nemocensky pojištěny. Taktéž dle nařízení vlády č. 201/2010Sb., o způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu evidují pracovní úrazy při pracovní neschopnosti 

delší než tři kalendářní dny.  

 

V současné době někteří zaměstnavatele většinou neplní ani zákonné povinnosti, např. při 

evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, natož aby se vůbec zajímali o možnosti 

předcházení pracovním úrazům a přijímali opatření proti jejich opakování a zjišťovat vlivy 

selhání lidského činitele. Důvodem jsou mnohdy sociální aspekty (např. špatná ekonomická 

situace uvnitř firmy, snižování stavebních zakázek s ohledem na ekonomické možnosti 

zadavatelů apod.), zaměstnavatel mnohdy nemá finanční prostředky na výplaty svých 

zaměstnanců natož řešit motivační stimuly jako nástroj pro snižování vlivů selhání lidského 

činitele v rámci pracovní úrazovosti. 

Ve stavebnictví na takové rozbory zatím nejsou zařízení, ale ti, co mají OHSAS 18001 

nebo Bezpečný podnik, tak toto hodnotit musí.  

V ČR mají některé organizace možnost splnit požadavky programu Bezpečný podnik, které 

zpracoval VÚBP, v.v.i., nebo zvýšení BOZP začít řešit pomocí OHSAS 18001. To však 

ukazuje zavést obecné systémové manažerské přístupy určené pro řízení výše uvedených 

oblastí a procedur, že hlavním článkem pracovního systému je člověk. [21]    
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3.   MANAGEMENT RIZIK 
 

Riziko (Risk)  

pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité 

doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace pravděpodobnosti 

vzniku negativního jevu a jeho následku. V komplexním pojetí je riziko chápáno jako 

relace mezi očekávanou ztrátou (poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou majetku atd.) a 

neurčitostí uvažované ztráty (zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí 

výskytu). 

 

Management rizik (Risk management) 

- je systematické uplatňování postupů a praktik manamegentu při řešní úkolů, 

analyzování, hodnocení a řízení rizik. 

 

Účinný management rizik v sobě musí vždy zahrnovat:  

- Analýzu rizik (Risk analysis) - je systematické použití dostupných informací k 

identifikaci potenciálního nebezpečí, odhadu rizika s ohledem na ochranu 

oprávněného zájmu společnosti z hlediska ochrany života, zdraví, majetku a 

životního prostředí. 

- Hodnocení rizik (Risk evaluation) - je proces, při kterém se utváří úsudek o 

přijatelnosti rizika na základě analýzy rizika, a při kterém se berou v úvahu faktory 

jako sociálně ekonomická hlediska a hlediska vlivu na životní prostředí. 

- Řízení rizik (Risk control) - je proces rozhodování pro zvládnutí nebo snížení 

rizika, realizace rozhodnutí, jeho prosazení a opakované hodnocení s použitím 

výsledků posuzování rizika jako vstupních údajů.  

 

Posuzování rizika  

Analýza rizika spolu s hodnocením rizika se nazývá dohromady posuzování rizika (risk 

assessment). Analýza, hodnocení a řízení se dohromady nazývá management rizika. 
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Úlohou každého zaměstnavatele proto je dostat riziko pod kontrolu, vytvořit takové 

podmínky až na hodnotu přijatelného rizika, rizika analyzovat a klasifikovat tak, aby bylo 

možné vykonat opatření na jejich ovládání s cílem je odstranit nebo minimalizovat, uplatnit 

komplex činností ze systému managementu rizika.  

 

 

3.1 Lidské chyby a systém 

 

Co je to lidská chyba ?  

Konstatování, že došlo k odchýlení od předem stanovené činnosti. (např. omyl, opomenutí, 

neporozumění, nedostatek zkušenosti, nedostatečné schopnosti). Systém zdokonalování 

učení pomocí chyb se již požívá v některých organizacích jako forma výcviku (u strojů 

formou simulátoru, v dopravě na otevřených cvičištích za mimořádných podmínek počasí 

apod.) Cílem tohoto výcviku je naučit rozlišovat chyby, které by mohly způsobit např. 

závažný úraz.  Systém zdokonalování učení je předvídat, znát příčinu a následek lidské 

chyby. 

 
 

3.2   Lidské chyby a ergonomie 

 

      V současnosti tento pojem představuje soubor vlastností a schopností člověka, 

posuzovaných především z hledisek psychologických a fyziologických, které vždy nějakým 

způsobem v dané situaci ovlivňují výkonnost, efektivnost a spolehlivost pracovního 

systému.  

 

3.3  Druhy lidských chyb a faktory ovlivňující lidskou spolehlivost 

 

Faktory ovlivňující lidskou spolehlivost 
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Jsou charakteristiky jednotlivých typů selhání a pochybení člověka při práci, které mají za 

důsledek ohrožení úrovně bezpečnosti. Spolehlivost lidského činitele je jedním z 

rozhodujících faktorů limitujících celkovou spolehlivost pracovního systému [22].     

Identifikaci příčin selhání lidského činitele je jednou z nejobtížnější částí hodnocení vlivu 

lidského činitele na bezpečnost pracovního systému, zejména pokud se jedná o rizikové 

práce např. práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Důvodem je  něco co se ještě nestalo 

(chyba), ale zároveň jsou hodnoceny faktory, které mohou k této chybě na stejném 

pracovišti vzniknout. 

 

Faktory, které ovlivňující lidskou spolehlivost, např.: 

- fyziologické předpoklady 

- psychologické předpoklady 

- sociální prostředí 

- úroveň bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- pracovní podmínky 

- pracovní prostředí 

- kvalifikace, odborná a zdravotní způsobilost 

- informovanost 

- motivace  

- podniková kultura bezpečnosti práce 

- psychická zátěž, přetížení, pracovní tempo 

- stres 

- šikana na pracovišti 

- okolní vlivy 

Pokud se vyskytují nějaké negativní činitele u těchto faktorů, může to mít za následek např. 

poškození zdraví nebo pracovní úrazy. Některé faktory jako např. pracovní riziko, 

přetížení, jsou dále rozebíraná v kapitolách 3.4.1 a  3.4.2.. 
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Poznatky z inspektorské praxe 

Zde můžeme vzpomenout  i problematiku osob (např. osoby samostatně výdělečně činné, 

zahraniční pracovníci apod.), kteří pracují ve stavebnictví, jejich znalosti nikdo neověřuje, i 

když mají dle zákoníku práce postavení zaměstnavatele nebo zaměstnance a jsou účastníky 

výstavby, jak je uvedeno v kapitole 1.3. Neznalost tohoto svého postavení v zákoně je 

možno považovat jako jeden z dalších  vlivů selhání lidského činitele na bezpečnost práce 

ve výškách a nad volnou hloubkou. Při případném hodnocení spolehlivosti lidského 

činitele, je nutno s tím počítat, zejména pokud pracují na společných pracovištích 

s ostatními zaměstnanci jiných subjektů. Zde je nezastupitelná úloha koordinátora BOZP, 

to se ovšem netýká stavebních prací malého rozsahu.  

 

 

3.4   Vlivy selhání lidského činitele na BOZP pro práce ve výškách a nad  

        volnou hloubkou 

 

Vlivy selhání lidského činitele mohou být způsobeny faktory ovlivňující lidskou 

spolehlivost, které jsou popsány v kapitole 3.3. Pokud tyto faktory působí na lidský činitel 

v běžných pracovištích a v procesu průmyslu, je náročné tyto vlivy zvládat. Pokud tyto 

faktory působí při práci ve  výšce a nad volnou hloubkou, je  velmi náročné až odvážné tyto 

vlivy zvládat, neboť se jedná o dočasné stavební konstrukce (např. montáž a demontáž 

lešení apod.). Zde zcela jistě působí více faktorů, které ovlivňují lidskou spolehlivost 

najednou, např. okolní vlivy (jako je hluk, sníh,, déšť, vítr, námraza), které se mohou náhle 

změnit a k tomu práce ve výšce 40m při montáži lešení viz Příloha č. 1 - Obrázek - Vnější 

okolí působící  na lešenáře. Nejdůležitější je proto neustálé zdokonalování a  praxe.  

Tyto vlivy nelze nikdy zcela vyloučit a proto je tak důležité dodržovat právní předpisy na 

požadavky na bezpečnost práce, které se týkají práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Tyto požadavky jsou popsány jako povinnosti zadavatele, zhotovitele a koordinátora BOZP 

v kapitolách  1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3.  
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Odhaduje, že příčinou asi 30 % všech mimořádných událostí (nehod), k nimž dochází v 

průmyslových provozech, je selhání lidského činitele. Některé zdroje uvádějí, že tato 

hodnota dosahuje až 50 % [31]. Jedná se o jednu z hlavních příčin nehod, kterým většinou 

není věnována dostatečná pozornost. Touto pozorností se myslí celý systém opatření 

zákonem stanovený nejen pro vyjmenované činnosti dle zákona č. 59/2006 Sb., ale je 

možno jej doporučit,  např.  pro činnosti se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, které 

se vyskytují např. ve stavebnictví, zejména pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. 

 

Poznatky z praxe 

Největším rizikovým faktorem je selhání lidského činitele: 

- pokud jsou nedostatky v informacích o rizicích na daném pracovišti, neměl by mít 

takto neinformovaný pracovník na dané pracoviště přístup 

- může nastat situace, kdy pracovník neví, jak bezpečně používat  přidělené OOPP 

pro dané pracoviště 

- je ukončení pracovní směny, kdy pracovník po svém odchodu nezabezpečí dané 

pracoviště 

- kdy pracovník je velmi dobře informován o rizicích pro dané pracoviště, ale nedbá 

pokynů a předpisů, nepoužívá přidělené OOPP a vědomě porušuje bezpečnostní 

předpisy. 

 

3.4.1 Pracovní riziko 

 

     Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, zaměstnavatel je povinen: 

- zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně  uspořádaná a vybavena tak, 

aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní 

prostředí a pracoviště [3]  

- zpracovat návrh kategorizaci prací podle míry výskytu faktorů, které mohou 

ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví a zařadit pracoviště do 4 
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kategorií.[14] Tento návrh je povinnen zaměstnavatel předložit příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení výkonu práce, a to 

včetně všech údajů a podkladů rozhodných pro toto zařazení (je nutno uvést faktory, 

rozhodující ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek, např. fyzická 

zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, a které zařízení závodní 

preventivní péče zaměstnancům poskytuje závodní preventivní péči.[1] Současně 

stanovit podmínky kategorizace a limitní hodnoty zátěže. [20] 

 

3.4.2 Přetížení 

 

        Rozdělujeme přetížení na fyzické, fyziologické nebo psychologické. My se zde 

budeme zabývat psychickou zátěží a stresem. 

Psychická zátěž a stres na pracovišti jsou stejně vážným problémem, s kterým je spojeno 

zvýšené riziko úrazovosti na pracovišti.  

Práce v kolektivu v návaznosti na pracovní a technologické postupy vyžadují určitý výkon 

a pracovní tempo, nebo ve vnuceném pracovním tempu, kterému nemusí slabší jedinec 

stačit. Tento faktor může mít vliv na selhání lidského činitele. Stres na pracovišti je však 

zcela odlišný faktor od psychické zátěže. Stres jsou objektivní pocity lidského činitele, 

konkrétního jednotlivého zaměstnance. V některých případech může u jednotlivce 

převažovat stres na pracovišti, jiný žije v osobních stresových situacích, u třetího 

zaměstnance se může kombinovat stres z práce se stresem z domova. Říkáme tomu 

nekonečný řetěz kombinací.  

Pracovní stres způsobuje především špatná organizace práce, nejstresovitější typ práce je 

ten, kde nadměrné požadavky a tlaky nejsou v rovnováze se znalostmi a schopnostmi 

zaměstnanců. Zákoník práce stanovuje pro zaměstnavatele nastolit zásady organizace práce 

a pracovních postupů v souvislosti s psychickou zátěží. Na základě zmocnění k tomuto 

ustanovení bylo vydáno nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

volné hloubky. Spojuje jedno, snahu organizovat práci a pracovní postupy v souladu se 
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zásadami bezpečné a zdraví neohrožující práce, v zájmu snižování psychické zátěže 

pracovního procesu, a nakonec i stres spojený s prací.  

U stavebních prací vzhledem k venkovnímu prostředí a technologickým postupům, které 

neumožňují mnohdy dodržení pracovní směny může docházet i k častým přesčasům. 

Vznikají tak další rizika z přetížení, vyčerpání, která zvyšují četnost pracovních úrazů. 
 
 

 

3.5 Nástroje ke snížení četnosti lidských chyb 

 

      Mimo hodnocení spolehlivosti lidského činitele je možno pomocí managementu 

předcházet pracovním úrazům dalšími nástroji: 

- šetření příčin pracovních úrazů 

- školením a praxí zaměstnanců s přijatými opatřeními proti opakování pracovních 

úrazů 

- vedení dokumentace o těchto školeních a praxi 

Tyto nástroje jsou důležité pro snižování pracovních úrazů.  

 

 

3.5.1 Bezpečnostní management 

      Management v oblasti BOZP zajišťuje následující problematiku: 

 

- řízení BOZP, zajištění plnění povinností zaměstnavatele v prevenci rizik dle 

zákoníku práce, zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce [1], a to dle zákona č. 309/2006 Sb.,  prostřednictvím odborně způsobilým 

zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového 

zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou fyzickou osobou 

v případě, že zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, při 26 až 500 zaměstnanců, 

může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo 
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jednou nebo více odborně způsobilými osobami a více než 500 zaměstnanců, 

zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými 

osobami. [3]    

- politiky na úseku BOZP a stanovení jejich cílů,organizace a kontroly, 

- plnění stanovených úkolů, 

- vyhodnocování BOZP na pracovištích a při jednotlivých činnostech, 

- motivace vedoucích pracovníků ke zlepšení činnosti v oblasti BOZP, 

- rozhodovací proces, 

- hodnocení spolehlivosti lidského činitele tak, aby nedocházelo k selhání lidského 

činitele v co nejmenší míře a to prostřednictvím doporučených metod hodnocení 

spolehlivosti lidského činitele. 

 

Snížení počtu lidských chyb  

Management pro zlepšení celkové úrovně BOZP: 

- prevence proti výskytu pracovních úrazů a nehod ,  

- vyšetřování příčin,  

- školení vedoucích zaměstnanců, školení a výcvik zaměstnanců,  

kontroly pracovišť a stanovení opatření, komunikace a spolupráce zaměstnanců na všech 

úrovních. 

 

 

3.5.2   Podniková kultura bezpečnosti práce 

 

        Management pomocí jeho cílů, vizí, upřímných opravdových hodnot, systémem 

opatření a odměn a jeho každodenními rozhodnutími vytváří kulturu organizace. Jejich 

záměrem je předcházet ztrátám a snížení počtu výskytu lidských chyb. 

Ve firemní praxi je každá kultura bezpečnosti odrazem hodnot, které jsou respektovány na 

všech úrovních pracovních pozic a profesí a uznávají, že bezpečnost je důležitá a je za ní 

každý odpovědný. Bezpečností klima by mnělo ve firmě zajišťovat pracovní pohodu 
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(pozitivní, emoční stav, který vychází z pracovní zkušenosti a ocenění práce) a příjemné 

vjemy pracovníků, pokud jde o bezpečnost na svých pracovištích. Pracovní pohoda a 

dodržování bezpečnostních předpisů přispívají k dobrému bezpečnostnímu klimatu, který 

snižuje počty pracovních úrazů a nehodovost. Důvěra a respekt mezi managementem a 

pracovníky je považován za ideální stav. 

Celková úroveň bezpečnosti je ovlivněna oblastmi, jako jsou např. důvěra, zájem o 

budoucnost podřízených, výcvik a pomoc podřízeným, poskytování podpory, předávání 

informací, přístupnost. [29] 

Orientaci na kulturu bezpečnosti podporuje dominance lidského činitele. Jeho přístup k 

pracovním činnostem, zkušenosti s technikou, vztahy na pracovišti. V popředí vždy stojí 

lidský činitel a jeho přístup k bezpečnosti, který má své charakteristiky a schopnosti zvládat 

určité úkoly na základě dovedností, temperamentu, charakteru, postoje a motivace. [28] 

 

Zaměstnanec pracuje spolehlivě, když jsou splněny následující 4 předpoklady: 

1) ví, co má dělat, má dané povinnosti a úkoly, cíle, odpovědnost a pravomoc 

2) má k tomu vytvořeny pracovní podmínky, vybavení, prostředí 

3) ví, jak provádět požadované činnosti, má potřebnou kvalifikaci, pokyny k práci  

4) je ke spolehlivé práci dostatečně motivován  

Negativním důsledkem je tedy selhání lidského činitele v rámci pracovního systému.[28] 

Působí zde aktuální vlivy (např. stres, přetížení apod.). Z výše uvedeného je zřejmé, že 

úlohu lidského činitele v pracovním systému v žádném případě nelze přehlížet a pokud není 

přehlížena, má to vliv na zvýšení úrovně BOZP a tím na kulturu bezpečnosti. 

 

 

3.5.3   Motivace 

 

        Motivační systém je celý komplex opatření a má za cíl ovlivňovat pracovní pozitivní 

chování lidského činitele, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, např. ekonomických 
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nebo bezpečnostních. Motivační stimuly patří mezi faktory výrazně ovlivňující spolehlivost 

a bezpečnost výkonu lidského činitele.  

 

Faktory ovlivňující motivaci  

např. finance, pracovní prostředí, jistota zaměstnání, adaptace a orientace, informace, 

kolektiv (vztahy), zaměstnanecké výhody. 

 

Motivace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňujících lidského činitele. Významný vliv 

při motivování lidského činitele k dodržování předpisů BOZP, by mělo dojít již v průběhu 

vstupního školení, kdy školitel seznamuje zaměstnance s možnými riziky, která 

se vyskytují na daném pracovišti.  Prakticky mohou působit periodická školení stanovená 

ve lhůtách zaměstnavatelem. Tento postup může být velmi přínosný z důvodů, že většina 

zaměstnanců se nesetkala s následky porušení předpisů BOZP, popřípadě selháním 

lidského faktoru  na stavbách, kde se provádějí práce ve výškách a nad volnou hloubkou.    
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4.  SPOLEHLIVOST LIDSKÉHO ČINITELE  
 

      Historické souvislosti   

Problematika lidského činitele a jeho pracovního prostředí, je stále více chápána jako oblast 

s rozhodujícím vlivem na bezpečnost provozu zařízení a technologií. Ve Spojených státech 

se první aplikace analýz spolehlivosti lidského činitele objevily již počátkem 50-tých let 20. 

století. [25]  Jednalo se o „Posouzení spolehlivosti člověka v pracovním systému, proto 

představuje zhodnocení správnosti prováděných úkonů, spolehlivosti výkonu, úrovně i 

dokonalosti a vhodnosti provozních předpisů, a to vše v přímé vazbě na management rizik”  

[21].  

Tyto analýzy se ve stavebních firmách příliš nepoužívají, neboť tato povinnost není 

stanovena žádnou legislativou, provádí se pouze hodnocení rizik a přijímá se opatření 

k jejich odstranění, jak požaduje § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje:  

a) zaměstnavatel je povinen hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a 

provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně 

rozhodujících faktorů práce, dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako 

rizikové, mohly být zařazeny do kategorie nižší,  

b) zaměstnavatel je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň 

rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a 

hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu 

c) zaměstnavatel je povinen vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení rizik 

tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření 

jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních 
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řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel 

dokumentaci. ”[1]. 

Bezpečnost v pracovním procesu je zásadním způsobem ovlivňována jednáním člověka. 

Pravděpodobnost, že se člověk během provádění prací (např. obsluhy, pracovního nebo 

technologického postupu ve výšce a nad volnou hloubkou) dopustí chyby, muže být 

vysoká, ale pravděpodobnost zůstává přesto malá. Lidské chyby je možné definovat jako 

poruchy v prováděné činnosti. Tyto chyby si člověk muže a nemusí uvědomovat.  

Spolehlivost lidského činitele je jedním z rozhodujících faktorů limitujících celkovou 

spolehlivost pracovního systému ”.[22]   

 

4.1 Další nástroje ke snížení četnosti lidských chyb 
 

Jedná se o předcházení vzniku pracovních úrazů a nehod na pracovištích. Mimo hodnocení 

spolehlivosti lidského činitele je možno ze strany bezpečnostního managementu použít 

další nástroje:  

- v případě pracovních úrazů nebo nehod důsledně vyšetřit příčiny, zda nedošlo ke 

zranění z důvodů selhání lidského činitele nebo kombinací většího počtu selhání 

(např. selhání lidského činitele a selhání technického zařízení), po kterých 

následovalo zranění zaměstnance. Výsledkem by mělo být nalezení kořenové 

příčiny, tzv. slabý článek v systému a stanovení opatření proti opakování 

pracovních úrazů nebo nehod, 

- v případě nedokonalého zácviku zaměstnanců na pracovištích, důsledně kontrolovat 

ze strany jednotlivých vedoucích pracovišť nebezpečné chování a posílit prvky 

kultury bezpečnosti, případně motivační stimuly, komunikace a týmová spolupráce, 

která vede ke snižování pracovní úrazovosti a nehodám, 

- v případě řízení vedoucích zaměstnanců, tzv. bezpečnostním managementu posílit 

jejich úlohu v zajišťování předcházení pracovních úrazů a nehod tak, aby poklesl 

jejich počet. 
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4.2    Hodnocení spolehlivosti lidského činitele 

 

        Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pro činnosti dané zákonem č. 59/2006 Sb., o 

prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, je v české republice vyžadována 

a patří mezi povinnosti managementu. Je součástí analýzy rizik při těchto činnostech, např. 

chemické provozy. Analýza se provádí dle vyhlášky č. 256/2006 Sb., pro normální a 

mimořádné provozní podmínky a požadavky na zpracování části věnované lidskému 

činiteli. 

 U ostatních činností, jako je činnost stavebnictví, hodnocení spolehlivosti lidského činitele 

je možno proto pouze doporučit, nikoliv nařídit, zejména při provádění stavebních prácí 

vystavujících zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti, při kterých hrozí pád z 

výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. Toto hodnocení lidského činitele by mělo 

přispět ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochraně zdraví a snížení celkového počtu 

závažných a smrtelných pracovních úrazů. 

 

Poznatky z praxe 

Při preventivních kontrolách na pracovištích a staveništích jednotlivých staveb, ani při 

kontrolách šetření pracovních úrazů, které provádějí příslušné OIP SÚIP nevyplývá 

z kompetenčního zákona o inspekci práce, kterým je zákon č. 251/2006 Sb, ve znění 

pozdějších předpisů, a ani v zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

řešení problematiky „selhání lidského činitele“ v úrovní povinností pro zaměstnavatele. 

Zákonná povinnost není stanovena žádnou legislativou, provádí se pouze hodnocení rizik a 

přijímá se opatření k jejich odstranění, jak požaduje § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel je povinen pouze soustavně vyhledávat 

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje.  

Pouze v  § 287 odst. 2 zákoníku práce,  najdeme požadavek, že zaměstnavatel je povinen 

projednat s odborovou organizací množství práce a pracovní tempo, na které navazuje 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  které v § 30 odst. 1 písm. c) stanovuje v rámci  požadavků 



 
 
 

 49

na pracovní postupy, že zaměstnanec musí být seznámen s rizikem u „práce ve vnuceném 

pracovním tempu“   Toto je dále uváděno v kapitole 3.4.2 

Z výše uvedeného tak vyplývá zjištění, že zaměstnavatelé, by alespoň v rámci této 

povinnosti měli přijímat opatření pro snížení vlivů „selhání lidského činitele“ u tohoto 

faktoru. 

 

 

4. 3   Metody pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele  

           

      Doporučené metody používané pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele. 

 

- Metoda HUMAN RELIABILITY ASSESSMENT –  HRA (Analýza lidského 

faktoru) 

- Metoda HIERARCHICAL TASK ANALYSIS - HTA (Hierarchická analýza 

úkolů). Metoda je dále popsána v kapitole 4.6 

- Metoda PREDICTIVE HUMAN ERROR ANALYSIS – PHEA (Prediktivní 

analýza chybování lidského činitele) . Metoda je dále popsána v kapitole 4.7 

 

Metoda HUMAN RELIABILITY ASSESSMENT –  HRA (Analýza lidského faktoru) 

Je možno konstatovat, že se jedná o Analýzu lidské spolehlivosti založené na 

systematickém hodnocení faktoru ovlivňujících práci techniků, údržbářů, stavebních 

dělníků a jiných zaměstnanců podílejících se na chodu řízení. Cílem metody je 

identifikovat a potlačit případné lidské chyby, jejich příčiny a následky. Podle způsobu 

realizace jsou to chyby způsobené omylem z neznalosti, nevědomou nepozorností nebo 

vědomým omylem. K posuzování spolehlivosti lidského činitele nám pomáhá 

pravděpodobnostní odhad lidské spolehlivosti - HRA, která  informuje:  

- o velikosti bezpečnosti technického systému se zřetelem na lidské zásahy 

- o rozsahu a velikosti lidských chyb v porovnání s technickými chybami 

- o možnostech, které vedou ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti systému  
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Cílem je identifikovat potenciální lidské chyby, jejich příčiny a následky. Principem jsou 

dotazy na fyzikální charakter procesu, charakteristiku prostředí, na dovednosti, znalosti a 

schopnosti zaměstnanců.  

Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pomocí analýzy lidského faktoru HRA je 

nedílnou součástí pravděpodobnostního odhadu rizika - Analýza pravděpodobnosti vzniku 

chyby PRA (Probabilistic Risk Assessment),  Cílem je identifikovat výkonnost člověka 

v pracovním systému, kde faktor ovlivňující výkon PIF (Performance Influencing Factors) 

lze provázat také s typickými chybami a k nim přiřadit příslušné pravděpodobnosti jejich 

vzniku. Tím lze posoudit také spolehlivost člověka. Nebo se tohoto přístupu používá 

v Analýze stromech poruch  FTA (Ralt Tree Analysis), která je obvykle používána ve 

spojení s jinými metodami (např. FTA). [25] [26], do kterých tyto hodnoty vstupují 

nazývané jako odhad pravděpodobnosti lidské chyby HEP  (Human Error Probability) [22]   

 

Analýza lidské spolehlivosti HRA hodnotí posouzení vlivu lidského činitele na výskyt 

nehod, havárií apod., či jejich dopadů. Jde o posouzení činitelů lidského faktoru a lidské 

chyby. Zahrnuje také přístupy mikroergonomické (vztah „člověk – stroj“). 

 

 

4.4   Analýza úkolů 

 

       Cílem analýzy úkolů je zajistit informace pro další hodnocení lidského činitele. 

Informace a úkolové šetření rozdělujeme do série subúkolu (dílčí pracovní aktivity, místo, 

kde je prováděna činnost lidského činitele k dalším úkolům, cílům) a dále stejným 

způsobem až do nejdetailnějších výkonových jednotek – akcí.  Tento postup vyžaduje 

schopnosti a znalosti.  Jednotlivé úkoly postupně rozdělené do subúkolů je nutno 

analyzovat podrobněji, tak aby bylo možno identifikovat úroveň spolehlivosti lidského 

činitele, který tento úkol vykonává.  Vyhledat kritická místa, u kterých může vzniknout 

chyba.[21]   
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Výsledek hodnocení je výčet psychologických požadavků úkolu a odpovědí na 

pravděpodobnostní výskyt chyby.[29]   

 

 Popis chyby :  

1. Vysoká pravděpodobnost výskytu chyby (HEP>0,5) 

2. Reálně existující pravděpodobnost výskytu chyby (HEP<0,5) 

3. Velmi malá pravděpodobnost výskytu chyby (HEP velmi blízká 0) 

 

Poznámka: 

HEP – Human Error Probability, česky Odhad pravděpodobnosti lidské chyby 

 

Číselný údaj vyjadřující pravděpodobnost, že lidský činitel u daného úkolu udělá chybu, se 

nazývá  HEP. Tento HEP je vyjádření poměru počtu chybných úkolů n k celkovému počtu 

N provedených úkolů. 

 

Rovnice: Výpočet HEP  

 

                                  n 

Výpočet HEP =                                                                                                   (1) 

 

                               N                                                                             

 

Pokud lidský činitel vykoná chybnou akci, tak HEP má hodnotu 1.[30]   

 

Následky na systém v důsledku, např. lidské chyby, by měly být popsány např. 

1. Zhoršení výkonu systému 

2. Malý vliv na výkon systému 

3. Zhoršení výkonu podsystému [29]   
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4.5  Lidská chyba, její příčiny a následek 

 

       Lidská chyba  

Konstatování, že došlo k odchýlení od předem stanovené činnosti. (např. omyl, opomenutí, 

neporozumění, nedostatek zkušenosti, nedostatečné schopnosti) je rozvedena i v kapitole 

3.1 a 3.2 

 

Příčiny lidské chyby např.: 

- nesprávný postup, nepochopení pokynů k práci, nedbalost pokynů, 

- nedostatečná kontrola a sebekontrola, nepozornosti, neodhadnutí situace. 

- nedostatečné školení, 

Každý lidský činitel má rozdílné chování a působí na něj faktory a chyby ovlivňující 

výkon. V praxi se to projevuje tak, že aniž si to uvědomuje, udělá něco, co nechtěl udělat, 

ale mnohdy již tento stav nelze vrátit zpět. Následkem toho může dojít, např. až 

k závažnému pracovnímu úrazu.  

 

Lidskou chybu je možno zjistit při hodnocení pomocí analýzy odhadu chybování lidského 

činitele metodou HTA-PHEA [30]   

Je nutno hledat kořenové příčiny problému. Faktory jsou uvedeny v rámci metody HTA-

PHEA [30] v Tabulce č. 6, kde jsou jednotlivé PIF přiřazeny do skupin a vzájemně 

propojeny. 

 
Následek lidské chyby 

Následek lidské chyby, např. smrtelný pracovní úraz, má většinou velké následky (finanční 

ztráty, soudní spory, poškození jména zaměstnavatele, případný zánik činnosti). A to 

zejména v případě zvyšování četností těchto skutečností. 

Zaměstnavatel, který má vytvořen fungující systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

dodržuje právní předpisy a má zájem o veškeré dostupné analýzy spolehlivosti lidského 

činitele, tím snižuje riziko lidských chyb. 
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.Lidské chyby mohou být  rozděleny do různých klasifikačních taxonomií, např. dle metody 

PHEA, které jsou rozdělené v Tabulce 7   

 

                                Tabulka  7 : Taxonomie metody PHEA[30]   

 
Chyby činností 

A1 Příliš krátká/dlouhá akce 

A2 Špatně načasovaná akce 

A3 Akce v opačném směru 

A4 Příliš málo/mnoho akce 

A5 Špatně uspořádaná akce (ve smyslu prostorového uspořádání) 

A6 Správná akce na špatném objektu 

A7 Špatná akce na správném objektu 

A8 Akce opomenuta 

A9 Akce nedokončena 

A10 Špatná akce na špatném objektu 

Chyby kontroly 

C1 Kontrola opomenuta 

C2 Nekompletní kontrola 

C3 Správná kontrola na špatném objektu 

C4 Špatná kontrola na správném objektu 

C5 Kontrola špatně načasována 

C6 Špatná kontrola na špatném objektu 

Chyby získávání informací 

R1 Informace není obdržena 

R2 Je získána špatná informace 

R3 Nekompletní získání informace 

Chyby sdělování/přenosu informací 

T1 Informace není předána dále 

T2 Je předána špatná informace 

T3 Nekompletní přenos informace 

Chyby výběru   

S1 Opomenutí výběru 

S2 Provedení špatného výběru 

Chyby plánování 

P1 Vykonán špatný plán v důsledku špatné diagnózy 

P2 Diagnóza je správná, zvolen špatný postup k vykonání plánu 
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Faktory  PIF jsou sdruženy v Tabulce 8.. Jak moc bude lidský činitel ovlivněn faktory 

budou rozhodovat faktory, které jsou uvedeny v této tabulce.  

 

Tabulka  8: Faktory ovlivňující výkon dle HTA-PHEA [30]   

 

Oblast klíčová z hlediska výkonu a spolehlivosti 

Skupina PIF PIF                                                                              přiřadit I, N, W 

I. Pracovní prostředí 

I.1 Provádění procesů 

  I.1.1 Neshody uvnitř pracovního týmu 

  I.1.2 Náročnost vykonávaných úkolů 

  I.1.3 Uvědomování si nebezpečí 

  I.1.4 Pracovní vytížení 

  I.1.5 Náhlost výskytu problému 

I.2 Faktory pracovního prostředí 

  I.2.1 Hluk na pracovišti 

  I.2.2 Osvětlení 

  I.2.3 Teplota prostředí 

  I.2.4 Kvalita vzduchu 

I.3 Časové dispozice 

  I.3.1 Pracovní doba a pracovní prostředky 

  I.3.2 Pracovní směny a práce v noci 

  I.3.3 Časová náročnost pracovního úkolu 

II. Charakteristiky pracoviště a prováděného úkolu 

II.1 Vybavení a design 

  II.1.1 Umístění zařízení a přístup k němu 

  II.1.2 Značení a popisky 

  II.1.3 Používání ochranných pracovních pomůcek 

II.2 Design řídícího pultu 

  II.2.1 Kvalita předávaných informací 

  II.2.2 Rozlišení sdělovačů a ovládačů 

  II.2.3 Kompatibilita uživatelského interfence 

  II.2.4 Seskupování informací 

  II.2.5 Přehlednost hlášení o kritických stavech 

II.3. Pracovní vybavení a předpisy 

  II.3.1 Jednoznačnost a srozumitelnost předpisů 

  II.3.2 Obsahová stránka předpisů 

  II.3.3 Specifikace vstupních a výstupních údajů 

  II.3.4 Kvalita kontrol a varování 

  II.3.5 Podpora pro diagnózu chyb 

  II.3.6 Kompatibilita předpisů s provozními zkušenostmi 

  II.3.7 Provádění aktualizace předpisů 

II.4 Výcvik 
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II.4.1 Různé požadavky na bezpečnost provozu vs. Požadavky na objem 
výroby 

  II.4.2 Využití nových poznatků a znalostí ve výcviku 

  II.4.3 Nácvik neznámých a mimořádných situací 

  II.4.4 Havarijní výcvik a připravenost 

  II.4.5 Výcvik ovládání automatiky a systémů řízení 

III. Organizační a sociální faktory 

III.1 Týmová práce a komunikace 

  III.1.1 Vymezení pracovní náplně zaměstnanců 

  III.1.2 Jednoznačné zodpovědnosti 

  III.1.3 Komunikace mezi pracovníky 

  III.1.4 Role/autorita vedoucího 

  III.1.5 Skupinové plánování a orientace v problematice 

III.2 Politika managementu 

  III.2.1 Přístup managementu 

  III.2.2 Bezpečnostní požadavky a pravidla (příručky, nařízení apod.) 

  
III.2.3 Využívání systémových zabezpečovacích prvků a bezpečnostních 
bariér 

IV. Charakteristika pracovníka 

IV.1 Zkušenosti a mentální dovednosti 

  IV.1.1 Praktické schopnosti a dovednosti pracovníka 

  IV.1.2 Zkušenosti se zvládáním stresových situací 

  IV.1.3 Schopnost logického uvažování 

IV.2 Osobnostní faktory 

  IV.2.1 Motivace 

  IV.2.2 Schopnost pracovat v riziku (zvládání rizik) 

  IV.2.3 Sebekontrola 

  IV.2.4 Komunikativnost 

  IV.2.5 Odolnost proti stresu 

  IV.2.6 Sebeovládání emocí 

  IV.2.7 Duchapřítomnost 

IV.3 Fyzická kondice a věk 

  IV.3.1 Odpočinek po práci 

  IV.3.2 Zdravotní stav 

  IV.3.3 Stav pohybového aparátu 

  IV.3.4 Následky zranění 

 

 

4.6  Analýza úkolu pomocí metody HTA 

     Metoda HTA (Hierarchical Task Analysis), do češtiny překládaná jako Hierarchická 

analýza úkolů.  Je to systematická metoda pro identifikaci různých cílů kombinovány jako 

úkolový diagram (obrázek 1) při plnění úkolů, dále jsou uvedeny subúkoly.[30]   
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Obrázek 1: Ukázka výstupu metody HTA (grafický výstup) 
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4.7 Analýza odhadu chybování lidského činitele pomocí metody PHEA 

 

        Metoda PHEA (Predictive Human Error Analysis), do češtiny překládaná jako 

Analýza odhadu chybování lidského činitele. Pomocí metody PHEA je možno realizovat 

proces na stanovení konkrétní chyby lidského činitele. Modelování typu chyb v systému 

člověk-stroj. Tato metoda dokáže využít metody HTA a  metody lze spojit v jednu 

integrovanou metodu HTA-PHEA. Nejčastěji zadáváme chyby činnosti, chyby kontroly. 

[30]   

 

 

4.8 Analýza chybování lidského činitele pomocí integrované metody 

HTA-PHEA  

 

       Metoda HTA (Hierarchical Task Analysis), do češtiny překládaná jako Hierarchická 

analýza úkolů ve spojení s metodou PHEA (Predictive Human Error Analysis), do češtiny 

překládaná jako Analýza odhadu chybování lidského činitele. Spojením dvou metod 

(HTA+PHEA) vznikla integrovaná metoda HTA-PHEA, která byla zpracována do podoby 

autorizovaného software. Hlavním cílem Analýzy HTA-PHEA je poskytnout uživateli 

nástroj pro zpracování analýzy chybování lidského činitele pomocí  HTA-PHEA 

 

Pravděpodobnost vzniku chyby 

PIF lze provázat také s typickými chybami, ke kterým lze přiradit příslušné 

pravděpodobnosti jejich vzniku, čímž lze posoudit také spolehlivost člověka. Tohoto 

přístupu se využívá zejména při analýze PRA (Probabilistic Risk Assessment) nebo ve 

stromech poruch, do kterých tyto hodnoty vstupují (zde nazývané HEP – Human Error 

Probability). Získat absolutní hodnoty pravděpodobností (HEP) není jednoduché. V zásadě 

pro to existují tri přístupy založené na statistickém zpracování dat odvozených z dlouholeté 

provozní zkušenosti (tzv. generická data) a zkoušek.[30]   
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Hodnoty HEP jsou provedena výběrem z jednotlivých kategorií závažnosti: 

- Nízká (L) - vznik dané chyby se nepředpokládá 

- Střední (M) - daná chyba byla v minulosti již zaznamenána 

- Vysoké (H) - daná chyba se již vyskytla několikrát a musí se sní počítat 

Hodnoty HEP jsou uvedeny u 48 různých chyb spojených s provozními situacemi, které 

mohou vznikat jako následek nežádoucího působení některých PIF.  

 

.PIF má tři úrovně, které hodnotí spolehlivost lidského činitele: 

- Zvýšena - kategorie I (zlepšit) 

- Neovlivněna - kategorie N (normální stav) 

- Snížena  -  kategorie W (zhoršit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Ukázka výstupu metody HTA-PHEA 1.0 (počítačový výstup) 
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B.   PRAKTICKÁ ČÁST 
 

      V praktické části je na základě poznatků z teorie zpracována analýza HTA-PHEA 1.0 

pro montáž lešení, pro ukázku aplikace v praxi, viz Příloha č. 2 – HTA-PHEA Úkolový 

diagram a Popis návrhu.  Kapitola metodologie se skládá z formulace řešeného problému a 

cíle výzkumu, metody a designu sběru dat a způsobu zpracování dat. Formulace řešeného 

problému a cíl výzkumu. 

 
 
5.   HODNOCENÍ LIDSKÉHO ČINITELE PŘI MONTÁŽI  
      LEŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU  
 
Hodnocení  se provádělo pomocí integrované metody HTA-PHEA popsanou v kapitole 4.8. 

Členové: Bc. Anna Mandrlová, Daniel Klus, vedoucí pobočky společnosti ALS, s. r. o. 

Hodnocení bylo provedeno v těchto krocích: 

- Analýza HTA pro provádění montáže lešení dle návodu montáže lešení ALFIX 70 a 

uvedení do provozu 

- Analýza PHEA 

- Výstupy z hodnocení lidského činitele pro provádění montáže lešení dle návodu 

montáže lešení ALFIX 70 a uvedení do provozu viz Příloha 2: HTA-PHEA1.0 

Úkolový diagram a Popis návrhu 

- Návrhy na opatření 

 

5.1  Popis lešení  - typ (Dílcové lešení „ALFIX 70“) 

 

Jedná se o ocelové rámové lešení složené z jednotlivých prefabrikovaných součástí.  

 
Typ lešení        Dílcové lešení „ALFIX 70“ 

 
délka pole 3,07 m, 2,57 m, 2,07 a 1,57 m 
šířka lešení 0,73 m 
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Dovozcem tohoto fasádního lešení je společnosti ALFIX ČR, s.r.o., která má pro výrobek – 

Dílcové lešení „ALFIX 70“ vydaný platný certifikát do 31. 12. 2011 od VÚBP, v.v.i., dle: 

ČSN 73 8101:2005 „Lešení. Společná ustanovení“.  

ČSN EN 12 811-1:2004 „Dočasné stavební konstrukce-Část 1: Pracovní lešení – 

Požadavky na provedení a obecný návrh“.  

ČSN EN 12 810-1:2004 „Fasádní dílcová lešení-Část 1: Požadavky na výrobky“ 

CERTIFIKÁT č. 235/007/2011. Toto lešení lze používat jako pracovní lešení ve skupinách 

lešení 1 až 3 podle DIN 4420-1 (užitečné zatížení 200 kg/m2 ve skupině lešení 3) a jako 

záchytné lešení (pro pádovou výšku 2,0 m). Lešení bylo testováno pro výšku 24 m včetně 

použití vřetenové patky. V tomto návodu je popsána montáž a demontáž lešení (Dílcové 

lešení „ALFIX 70“). Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze ty osoby, které 

k tomu mají potřebné znalosti. Odchylka od tohoto návodu je možná pouze tehdy, bylo-li 

možno odchylku odborně posoudit a odborně provést. 

 

Stavba lešení 

Montáž i demontáž lešení musí být prováděny  kvalifikovanými pracovníky. Uživatel 

lešení je povinen přezkoumat způsobilost pracovníků podle platných předpisů. 

 

- Pracovník, který školí lešenáře – lešenářský instruktor, má pro tuto činnost vydané 

OSVÉDČENÍ o odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce 

(instruktor lešenářské techniky),  OSVĚDČENÍ č. 37764/2009. 

- Pracovník, který řídí montáž či demontáž – lešenář, má pro tuto činnost vydán 

Průkaz lešenáře, který dokládá, že byl školen a přezkoušen naposledy 3. 1. 2011 

lešenářským instruktorem. Průkaz lešenáře č. ALS/05/06. Pro tyto práce má vydaný 

i Vazačský průkaz, datum posledního školení 16. 1. 2011, Vazačský průkaz č. 

090/Re/ZZ/07 

- Ostatní pracovníci pracující na lešení při jeho montáži a demontáži – lešenáři mají 

taktéž vydané platné průkazy lešenářů.  
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5.2  Stavba lešení  (Dílcové lešení „ALFIX 70“) a jeho umístění na  

       staveništi 

 

       Jedná se o staveniště, obytný dům, Ostrava-Výškovice, stavba lešení a jeho montáž se 

provádí z důvodů výměny oken. 

Dílcové lešení „ALFIX 70“ bude postaveno do 20 pater lešení tj do 40m od paty lešení. 

 

5.3  Hodnocení pomocí metody HTA-PHEA dle návodu montáže lešení 

ALFIX 70 

 

      První krok - Byl prostudován  návod na montáž dílcového lešení typu ALFIX 70 a 

provedena metoda HTA, byl vypracován Úkolový diagram, viz Příloha 2: HTA-PHEA 1.0 

Druhý krok – konzultace s lešenářským instruktorem, lešenářem a vazačem, Analýza byla 

prováděna dle předloženého návodu na montáž lešení. Výstup obsahuje Úkolový diagram a 

tabulky viz Příloha 2: HTA-PHEA 1.0 
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6.   DISKUZE 
 
 

6.1 Vyhodnocení metody HTA-PHEA 1.0 

 

Pokyny pro aplikaci a instalaci softwarové Analýzy HTA-PHEA 1.0 

Aplikace umožňuje vytvářet a upravovat úkolové diagramy, analýzy úkolů, pomocí metody 

HTA (Hierarchical Task Analysis) a na základě této analýzy pak jednoduše definovat 

provedení odhadu specifických chyb lidského činitele, jež se mohou vyskytnout při plnění 

uvažovaného subúkolu, metodou PHEA (Predictive Human Error Analysis). Analýzu 

HTA-PHEA lze provozovat pouze na operačním systému Microsoft Windows XP SP2 a 

vyšším. Ke spuštění je nutné mít nainstalovaný Microsoft .NET Framework 3.5. Instalátor 

vám automaticky nabídne jeho instalaci buď z instalačního CD anebo ho automaticky 

stáhne z internetu. K zobrazení uživatelského manuálu nebo „Metodiky HTA“ je nutné mít 

nainstalovaný Adobe Acrobat Reader. Z hlediska základního hardwaru (paměť, procesor a 

pevný disk) lze vycházet z doporučené konfigurace Windows XP SP2 s tím, že je 

doporučováno minimálně 1GB paměti. Pro komfortní návrh diagramu, který se často 

značně rozvine, se doporučuje minimálně 17“ monitor a pro jeho tisk je pak vhodné mít k 

dispozici tiskárnu umožňující tisk na A3. 

Návod na instalaci a uživatelský manuál (pdf, 1,62 MB) 

Analýza chybování lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA - metodická příručka (pdf; 897 kB)  

[30]     

Vyhodnocení montáže lešení a uvedení do provozu touto integrovanou metodou bylo ve 

společnosti ALS, s. r. o. prováděno poprvé. Jednalo se o schůzky  a konzultace v čase celkem 1 

týden. Společnost má zájem si tuto metodu odzkoušet ještě na jiném staveništi a následně 

provede srovnání časové rozdílnosti. Výsledné hodnoty jsou příznivé. PIF dosáhl úrovně 

úrovně, které hodnotí spolehlivost lidského činitele: Neovlivněna - kategorie N (normální 

stav). Vzhledem k tomu, že se jednalo o první takovouto analýzu, její provedení bylo dosti 

náročné.  
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6.2 Realizace opatření 

 

Byla pořízena fotodokumentace v průběhu montáže dílcového lešení typu ALFIX 70. viz 

příloha 4. Průběh byl sledován. Na staveništi nebyly zjištěny žádné větší nedostatky 

v oblasti dodržování bezpečnostních předpisů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 
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   ZÁVĚR 

 

     Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu selhání lidského činitele na bezpečnost 

práce ve výškách a nad volnou hloubkou a stanovení přijatelného řešení pro snížení 

výskytu chyb vlivem lidského činitele pro jednotlivé pracovní činnosti tak, aby riziko 

těchto prací bylo co nejnižší a mohlo dojít ke snížení úrazovosti. Je zde popsána metoda 

HTA-PHEA pro použití vyhodnocení lidského činitele pro práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Analýzou byly stanoveny kritické úkoly s HEP, pro které bylo stanoveno další 

řešení. Jedná se o proces znalostí a informovaností o vlivu lidského činitele na bezpečnost 

práce ve výškách a nad volnou hloubkou.  

 

Úlohou bezpečnostního managementu by mělo být schopnost zajistit si, vyškolit a udržet 

nejlepší zaměstnance, kteří by dodržovali požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Tyto jsou dány jednak zákony, vyhláškami, doporučenými ČSN,  pracovními a 

technologickými postupy, návody od výrobců, pokyny dané zaměstnavatelem., tak i 

s pomocí dalších nástrojů, např. vhodné pracovní podmínky, bezpečné pracoviště, 

motivační stimuly a přijímání metod, které povedou ke snížení četnosti lidských chyb a tím 

ke zvýšení spolehlivosti lidského činitele. V praktické části je uvedena aplikace integrované 

metody HTA-PHEA 1.0, která byla poprvé vyzkoušena u stavební společnosti při montáži 

dílcového lešení typu ALFIX 70,  20 patrového lešení do celkové výšky 40m od paty 

lešení. Montáž tohoto lešení se prováděla na staveništi stavby obytného domu v Ostravě-

Výškovicích.  

 

Diplomovou práci je možno zhodnotit jako přínosnou pro zadanou problematiku. Byly 

vysvětleny právní předpisy k zajištění BOZP, provedena analýza a vyhodnocení úrazovosti 

v MS kraji ve stavebnictví za posledních 5 let, management rizik ve vztahu k selhání 

lidského činitele při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Společnost, u které byla 

poprvé odzkoušena aplikace integrované metody HTA-PHEA 1.0 pomocí softwarového 

programu pro montáž lešení na staveništi, přijala způsob této techniky, která je volně 
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přístupná v internetové podobě, jako zajímavou a pokusí se jí už samostatně aplikovat pro 

další montáž na jiném staveništi. Přijala ji jako doporučenou, neboť si je vědoma, že se 

nejedná o zákonnou povinnost.. Příjemné zjištění pro stavební společnost bylo, že se jedná 

o bezplatnou verzi, u které jsou ještě další možnosti jejího využití.  
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