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Anotace 

KULPOVÁ, K. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na komínech a 

plochých střechách. Ostrava, 2012. Bakalářské práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, Katedra bezpečnostního managementu. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Emil Rucký. 

Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

komínech a plochých střechách. Teoretická část je zaměřena na právní předpisy a na práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou. Právní část se zabývá bezpečností práce, technickými 

poţadavky na výrobky a osobními ochrannými prostředky. Práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou rozebírá poţadavky, riziky a samotnými osobními ochrannými pracovními 

prostředky proti pádu z výšky. Praktická část se zabývá technologickými postupy a moţnosti 

kotvení při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Klíčová slova: osobní ochranné prostředky, riziko, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

práce ve výškách a nad volnou hloubkou, technologický postup 

 

Annotation 

This bachelor study engages in providing safety and protecting health by working on 

chimneys and flat roofs. The theoretical part is focused on law prescriptions and labor in 

heights and above open space. The legal part engages in labour safety, technical 

requirements of the product and personal safety devices. The labour in heights and above 

open space analyses requirements, risks and personal safety work devices against falling 

from heights alone. The practical part engages in technological procedure and the option of 

anchoring by labor in heights and above open space.  

 

Key words: The key words: personal safety devices, risk, safety and protection of the 

health by work, labour in heights and above open space, technological procedure. 
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1 Úvod 

Neustále je mnoho druhů práce, které se provádějí nejen na relativně bezpečných 

pracovištích nacházejících se na zemi, ale také na vysoce rizikových místech ve výšce a 

nad volnou hloubkou.  

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou je ztíţena o mnoho faktorů, hlavně výšková 

expozice a riziko volného pádu, omezená moţnosti pohybu, zranitelnost pádem předmětu 

z vyššího pracoviště, vliv mikroklimatických a makroklimatických podmínek. I kdyţ se 

postupem času zvyšovali nároky na osobní ochranu zdraví při práci a zdokonalovali se 

osobní ochranné prostředky, práce vykonávající se ve výšce a nad volnou hloubkou i 

nadále kladou zvýšené nároky na fyzickou a také psychickou kondici. Pro svá rizika a 

náročnost, je práce ve výškách a nad volnou hloubkou vysoce nebezpečná činnost.  

 Hlavním tématem této bakalářské práce je přiblíţit BOZP ve výškách a nad volnou 

hloubkou, jelikoţ BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou bývá často zaměňováno 

s bezpečnosti a ochranou zdraví ve výškách a nad volnou hloubkou. BOZP ve výškách a 

nad volnou hloubkou má základ v pracovně právním vztahu. 

 Další část bakalářské práce je zaměřená na samotné práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou, poţadavků na OOP, rizika a OOPP proti pádu z výšky. 

 Praktická část je věnována technologickému postupu a navrţení moţnosti kotvení 

z hlediska BOZP. 
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2 Rešerše literatury 

VOJTKA, Z.; RUCKÝ, E. Osobní ochranné pracovní prostředky. Edice SPBI 

spektrum 32., Ostrava, 2006. 211 s. ISBN: 80-86634-19-1. 

 Tato kniha se zabývá osobními ochrannými prostředky jak z právní stránky, tak i 

z technického hlediska. Prostor je věnován pracovněprávním vztahům vůči OOPP a jejich 

uvádění na trh. Dále jsou zde popsány jednotlivé OOPP. 

 

FRANC, R. a kolektiv. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a zásahové činnosti ve 

výškách a nad volnou hloubkou. Edice SPBI spektrum 58., Ostrava, 2008. 151 s. ISBN: 

978-80-7385-047-0. 

 Tato kniha se zabývá zásadami pro provádění zásahu ve výšce a volné hloubce. 

Také je zaměřena na evidenci materiálu, kontroly a prohlídky, které musí být prováděny. 

Dále se zabývá práci s lanem, problematikou kotvení. 
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3 Právní aspekty zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví  

při práci 

 Povinnosti fyzickým a právnickým osobám ukládá zákon. Pomocí podzákonných 

právních předpisů nařízení, které upřesňuje obsah právních norem v zákoně, a vyhlášek, 

které zpřísňující význam právních norem obsaţených v zákoně, je zajištěna bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci.  

 Pro zajištění BOZP je třeba nejen dbát na dodrţování pracovních postupů a správné 

uţívání OPP, ale také výběr výrobků, které splňují technické poţadavky. 

 

3.1 Zákoník práce 

Základním kamenem, který zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci, je zákoník práce. V zákoně je vyhrazena samostatná část o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, ve které se uvádí v prvním odstavci § 101 Zaměstnavatel je povinen 

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

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. [1] 

Zákon také pamatuje na neodstranitelná rizika a v pátém odstavci § 102 ukládá 

zaměstnavateli přijmout opatření, která tyto rizika minimalizuje. K opatření se pouţívají 

základní preventivní zásady: [1] 

a) omezování vzniku rizik, 

b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními 

postupy, 

e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin 

a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem 

nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních 

podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet 

nutný pro zajištění provozu, 
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g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, 

i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení, 

j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Pokud rizika nelze minimalizovat kolektivní ochranou či jiným opatřením, 

zaměstnavatel dle odstavce prvního § 104 poskytne zaměstnancům OOPP pro 

minimalizování rizik. V odstavci čtvrtém je připomenuta povinnost udrţování OOPP 

v pouţitelném stavu. [1] 

 Ve čtvrtém odstavci § 106 se nezapomíná na práva a povinnosti zaměstnanců, kteří 

jsou povinni dbát o svou bezpečnost a zdraví a dbát o bezpečnost a zdraví osob, kterých se 

jeho jednání dotýká, případně opomenutí při práci. [1] 

 

3.2 Technické poţadavky na výrobky 

 Výrobky se zaobírá zákon o technických poţadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů. Část první technické poţadavky na výrobek a akreditace 

subjektů posuzování shody, je jiţ v nadpise naznačeno. V odstavci prvním § 1 je 

rozepsáno, čím se podrobněji zabývá: [2] 

a) způsob stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené 

míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, 

popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný zájem"), 

b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do 

provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto 

nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků, 

c) práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí 

s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním 

zkušebnictvím, 

d) způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických 

předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků 

práva Evropských společenství.  
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U stanovených OOP se provádí posouzení shody vlastností výrobku se základními 

poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Je-li u výrobků OOP jednoduché konstrukce 

prohlášená shoda, jako doklad vydá výrobce prohlášení o shodě s informacemi uvedenými 

v nařízení. U výrobků OOP sloţité konstrukce určených k ochraně určených proti 

smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou váţně a nevratně poškodit 

zdraví, musí být posouzení shody provedeno pověřenou notifikovanou osobou a na základě 

jejího vyhodnocení výrobce vystaví prohlášení o shodě a opatří výrobek označením CE. 

[3] 

 

3.3 Osobní ochranné prostředky 

OOP je kaţdé zařízení nebo prostředek určený pro ochranu zdraví a bezpečnosti 

před riziky. Musí splňovat základní poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. [3] 

Zaměstnanci musí být s pouţíváním ochranných prostředků seznámeni.  

Dle míry moţného nebezpečí se OOP dělí do tří skupin: [4] 

 Do první kategorie jsou řazeny OOP jednoduché konstrukce, u nichţ můţe 

výrobce nebo dovozce předpokládat, ţe uţivatel je schopen sám zhodnotit 

úroveň ochrany proti rizikům, která mohou být včas a bezpečně uţivatelem 

rozpoznána.  

 Do třetí kategorie jsou řazeny OOP, které jsou určeny k ochraně ţivota či 

k ochraně proti rizikům, která mohou váţně či trvale poškodit zdraví, a u 

kterých můţe výrobce nebo dovozce předpokládat, ţe tato nebezpečí není 

uţivatel schopen včas rozpoznat.  

 Do druhé kategorie jsou řazeny všechny zbývající OOP, které nevyhovují 

definici první ani třetí kategorie.  

 

3.4 Normy ČSN EN  

 ČSN je chráněné označení českých technických norem. ČSN bylo rovněţ oficiální 

označení československých státních norem. Tvorbu a vydávání ČSN v současné době 

zajišťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. ČSN EN jsou 

všeobecně závazná pravidla EU, která platí i v ČR.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norma
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_technickou_normalizaci,_metrologii_a_st%C3%A1tn%C3%AD_zku%C5%A1ebnictv%C3%AD
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 Jiţ z názvů norem lze vyčíst, na co je norma zaměřená. Pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou se musí pouţívat OOP splňující jednu z těchto norem, které jsou důleţité: 

: 

 Norma ČSN EN 365 – Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky - Všeobecné 

poţadavky na návod pro pouţívání, údrţbě, periodické prohlídce, opravě, značení a 

balení. 

 Norma ČSN EN 363 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Systémy 

zachycení pádu. 

 Norma ČSN EN 361 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 

Zachycovací postroje. 

 Norma ČSN EN 795 – Kotvící zařízení – Poţadavky a zkušebnictví. 

 Norma ČSN EN 355 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče 

pádu. 

 Norma ČSN EN 354 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 

Spojovací prostředky. 

 Norma ČSN EN 360 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – 

Zatahovací zachycovač pádu. 

 Norma ČSN EN 362 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – spojky. 

 Norma ČSN EN 353-1 – Osobní ochran prostředky proti pádům z výšky – Část 1: 

Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zjišťovacího vedení. 

 Norma ČSN EN 353-2 – Osobní ochran prostředky proti pádům z výšky – Část 2: 

Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zjišťovacího vedení. 

 Norma ČSN EN 358 – Osobní ochran prostředky pro pracovní polohování a 

prevenci pádů z výšky – Pásy pro pracovní polohování a zadrţování a pracovní 

polohovací spojovací prostředky.  

 Norma ČSN EN 517 – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – 

Bezpečnostní střešní háky. 
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4 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

 Lidé vykonávající práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí zvládat fyzickou a 

také psychickou náročnost. Tyto osoby musí být způsobilé a řádně vyškolené. 

BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou má základ v pracovně právním vztahu. 

Mezi ochranné prostředky nepatří: [5] 

a) běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců 

před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, 

b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle 

zvláštních právních předpisů 

c) speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a 

bezpečnostních silách, 

d) výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích 

e) sportovní výstroj a vybavení, 

f) ochranné prostředky určené pro sebeobranu, 

g) prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.  

 

4.1 Poţadavky na OOP 

Nejúčinnější je kolektivní ochrana, která tvoří ochranné a záchranné konstrukce 

jako například zábradlí, lešení, síť a jiné krytí otvorů a prostorů. Bohuţel z ekonomických, 

časových a technických důvodů bývá tato ochrana často nerealizovatelná, proto se 

pouţívají OOPP.  

 OOP, které chrání před pádem z výšky, se řadí mezi sloţité konstrukce a jsou 

určeny k ochraně proti smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečí, která mohou váţně a 

nenávratně poškodit zdraví. Je vycházeno z toho, ţe uţivatel včas nemůţe včas rozpoznat 

bezprostřední účinky. [3]  

Ochranné prostředky musí: [5] 

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 

představovat další riziko, 

b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. [5] 
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 Výrobce je povinen uchovávat doklady o posouzení shody, které se skládají ze 

souboru technické dokumentace, ES prohlášení o shodě a ES certifikátu přezkoušení typu. 

[3] 

OOP musí splňovat určené normy ČSN EN pro práci ve výškách a nesmí se zaměňovat 

s horolezeckou ani záchrannou technikou. 

 

4.2 Rizika 

 Míra rizika ohroţení je vyjádřena v hodnotách ohroţující zdraví.  

Na základě posouzení a vyhodnocení rizik na pracovišti se vybírají OOPP. Při 

nesprávném posouzení rizika a jeho míry nebo nesprávném výběru OOPP a nesprávném 

pouţití OOP či vědomém nepouţití OOP, mohou mít za následek škody nejen hmotné, ale 

především ztráty na lidském zdraví nebo ţivotech.  

 

4.2.1 Rizika při pouţívání 

Nesprávné pouţití OOP můţe být způsobeno nezajištěním pojistky karabiny, 

nezapnutím spon postroje a podobně. Nesprávný výběr OOP můţe být způsobeno pouţití 

kotvícího bodu o nedostatečné pevnosti, pouţitím OOP nesplňující normy ČSN EN pro 

práci ve výškách a tak dále. 

OOPP chrání uţivatele proti důsledkům nejvyššího rizika a to volnému pádu 

v maximální moţné míře. Přítomnost zbytkových rizik není zanedbatelná, ale je mnohem 

niţší, neţ nejvyšší riziko. [4] 

Moţné přítomné zbytkové riziko můţe způsobit omezení moţného pohybu ve 

vertikálním či horizontálním směru, zranění způsobené nárazem o překáţku při zachycení 

pádu, můţe dojít k omezení dýchacího systému a krevního oběhu po zachycení pádu při 

zavěšení. [4]  

 

4.2.2 Rizika výrobků 

Zbytková rizika syntetických materiálů mohou být způsobena mechanickými vlivy, 

tepelnými vlivy, chemickými vlivy a jejich kombinací. Řádně vyškolený uţivatel je 

schopen identifikovat a posoudit působení negativních vlivů. Při narušení celistvosti OOPP 
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se vyřadí z pouţívání. U mechanických vlivů se kontrola provádí vizuálně a zkouškou 

funkce. Tepelné a chemické vlivy se projevují zejména změnou barvy nebo struktury 

povrchu, popřípadě narušení jejich celistvosti. UV záření degraduje vnitřní strukturu 

materiálu jiţ od jeho výroby. Další faktory, které nejsou jednoduše rozeznatelné, jsou 

chemické výpary, elektromagnetické záření a kombinace všech vlivů. [4] 

 Zbytková rizika u kovových součástí jsou negativní nejen mechanickými, 

tepelnými a chemickými vlivy, ale také stárnutí a opotřebení materiálu.  

 

4.2.3 Ţivotnost 

K prostředkům pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou musí být výrobcem 

dokládány dokumenty v českém jazyce. Dokumenty musí obsahovat návod k pouţívání, 

údrţbě a periodickým prohlídkám. [7] 

Zákon ukládá povinnost výrobcům stanovit dobu ţivotnosti či pouţitelnosti. Doba 

ţivotnosti či pouţitelnosti prostředků ze syntetických materiálů začíná datem výroby a po 

uplynutí nemůţe být prodlouţena. U kovových součástí je světovým výrobcem karabin 

stanoveno maximálně 5 let. 

U fyzikálních rizik pádu z výšky a do volné hloubky je potřebné znát vlastnosti 

zachycovacích postrojů, karabin, bezpečnostních lan a dalších OOP s ohledem na 

prostředí, ve kterém se pracovník nachází.  

 

4.2.4 Údrţba 

Je proces udrţování bezpečné funkce prostředku preventivními opatřeními např. vhodné 

skladování a čištění. 

 Základní podmínky údrţby ochranných prostředků: [7] 

 Nevystavovat chemickým vlivům. 

 Kaţdá změna či oprava musí být proveden výrobce. 

 Uskladněny tak, aby nebyly stlačeny, prostor byl dobře větrán a chráněno před 

světlem, teplem. 

 Po znečištění řádně očistit čistou vodou a opláchnout. 

 Tepelným zdrojem sušit. 



10 

 Řídit se pokyny výrobce. 

 

 

Obrázek číslo 1: Evidenčí list OOP. 

 

4.2.5 Periodická prohlídka  

Je pravidelné provádění důkladné prohlídky prostředku za účelem zjištění vad např. 

opotřebení a poškození. 

 Druhy kontrol: [7] 

 Před uvedením do uţívání – pověřená osoba. 

 Před pouţitím – uţivatel. 

 Po pouţití – uţivatel nebo pověřená osoba. 

 Po mimořádné události – pověřená osoba. 

 Periodické prohlídky – pověřená osoba, 1x za 12 měsíců. 

 Dle poţadavků výrobce – osoba pověřená výrobcem nebo pověřená osoba. 
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Obrázek číslo 2: evidenční a kontrolní list OOP. 

 

4.4 Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky  

Prostředky uchycující osoby ke kotvícímu bodu, aby bylo úplně zabráněno pádu 

z výšky, neboť pád je bezpečně zachycen. Všechny OOPP proti pádu z výšky musí 

splňovat příslušné normy ČSN EN.  

Systémy z OOP zamezují pohybu do prostoru s rizikem volného pádu, zachycují 

volný pád, tlumí volný pád a stabilizují polohy v zavěšení, vytváří a udrţují pracovní 

polohy vertikálně nebo horizontálně a zabezpečují záchranu. 

 

4.4.1 Systémy zachycení pádu [4] 

Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky obsahující zachycující postroj a 

spojovací podsystém určený pro zachycení pádu. Systémem jej můţeme nazvat, kdyţ je 

sloţen ze zachycovacího postroje se začleněným tlumičem pádu a ze zachycovacího 

prostředku. 
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4.4.2 Podsystém [4] 

Soubor prvků nebo součástí sestavených do větších částí systémů prodávaných 

výrobcem, opatřený obalem, označením a návodem k pouţívání. Do podsystému spadá 

také zachycovací postroj se začleněným tlumičem pádu.  

Zachycovací postroj 

Je opora těla pro účely zachycení pádu. Musí splňovat normu ČSN EN 361. Do 

zachycovacího postroje smí být začleněny i jiné typy podpory těla specifikované 

v normách EN 358, EN 813 či EN 1947. 

 

              

Obrázek číslo 3, 4: Jednoduchý ZP.  
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Obrázek číslo 5: Dvoudílný ZP.   Obrázek číslo 6: ZP s pásem. 

 

Tlumič pádu  

Část systému pro zachycení pádu k bezpečnému zastavení pádu z výšky. Osoba při 

pádu nenese celou sílu nárazu. 

 

       

Obrázek číslo 7: Tlumič pádu.   Obrázek číslo 8: Tlumič pádu. 
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Obrázek číslo 9: Tlumič pádu  Obrázek číslo 10: Tlumič pádu  

dvojtý lanový      dvojtý pruţný 

 

Spojovací prostředek  

Je spojující prvek nebo součást systému zachycení pádu, je specifikován v EN 363 

a musí splňovat normu ČSN EN 354. 

    

Obrázek číslo 11, 12: Spojovací prostředky.  

 

 

http://www.singingrock.cz/data/katalog/big/W2100X.jpg
http://www.singingrock.cz/data/katalog/big/W215-W218.jpg
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Pohyblivý zachycovač pádu 

Zachycovač pádu se samosvornou funkcí a vodícím systémem. Bezpečnostní brzda 

doprovází uţivatele nahoru nebo dolů po jistícím vedení. Při pádu se automaticky 

zablokuje. 

      

Obrázek číslo 13, 14: Pohyblivý zachycovač pádu 

 

Zatahovací zachycovače pádu  

Je zachycovač pádu se samosvornou funkcí a automatickým systémem napínání a 

zatahování spojovacího prostředku. 

     

Obrázek číslo 15, 16 Zatahovací zachycovače pádu   
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Připojovací a odpojovací bod  

Je místo připojení nebo odpojení na zajišťovacím vedení, ve kterém můţe být 

pohyblivý zachycovač. 

 

Spojka  

Otevíratelné zařízení, které spojuje nebo součást systému. Za spojku se povaţují 

karabiny nebo háky.  

   

Obrázek číslo 16, 17, 18: Karabiny  

 

 

  

Obrázek číslo 19: Drátěná kotva   Obrázek číslo20: kotvící karabina  
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Bezpečná volná hloubka 

Je svislá vzdálenost nutná pro zachycení volného pádu, jeho tlumení a stabilizaci 

pracovníka bez nárazu na překáţku včetně bezpečnostní rezervy 1 m. 

 

4.4.3 Kotvící bod  

Prvek, k němuţ můţe být připojen ochranný prostředek po instalaci kotvícího 

zařízení. 

Kotvící zařízení  

Prvek či řada prvků nebo součástí, které mají jeden nebo více kotvícími body.  

 

Obrázek číslo 21, 22: Kotvící zařízení  

 

Obrázek číslo  23, 24: Kotvící zařízení 
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5. Technologický postup 

 Pro trvalou kvalitu se vytváří technologický postup. Při řádném dodrţování 

podrobných rozhodujících kroků jsou v závěru dodrţeny poţadované parametry kvality, 

ţivotnosti, funkční spolehlivosti a bezpečnost práce. 

 

5.1 Obecná osnova technologického postupu: 

1) Základní identifikační údaje, předmět technologického postupu 

2) Vstupní materiály a výrobky 

3) Pracovní podmínky 

4) Jakost provedení 

5) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipoţární ochrana 

6) Schvalovací list 

7) Přílohy 

 

Základní identifikační údaje, předmět technologického postupu: 

 Název technologického postupu, evidenční číslo podle podnikového rejstříku. 

 Kompetenční rozsah platnosti - jmenovitě pro jakou stavbu, pro který podnik nebo 

závod či pro sdruţení firem. 

 Datum schválení a vyhlášení. 

 Vymezení platnosti závazných a směrných částí - časové, územní, věcné určení 

druhů staveb, výrobků a podobně. 

 Postup pro povolování výjimek. Systém aktualizace technologického postupu jako 

celku i jednotlivých ustanovení. 

 Podrobnější vymezení předmětu řešení. 

 Stručné zdůvodnění potřeby technologického postupu. 
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Vstupní materiály a výrobky: 

 Hlavní parametry vstupních komponentů, na nichţ je závislá kvalita a funkční 

spolehlivost výsledného výrobku. 

 Jednoduché metody kontroly kvality na místě, postup v případě pochybností. 

 Pravidla reklamačního řízení. 

 Skladování vstupních materiálů a komponentů, systém manipulace. 

 

Pracovní podmínky: 

 Připravenost pracoviště, stavební připravenost před zahájením prací, poţadavky na 

velikost pracovního prostoru. 

 Struktura a vybavenost pracovní čety - kvalifikační úroveň pracovníků, vnitřní 

uspořádání a řízení. 

 Bezprostřední podmínky pro práci jako je roční období, teplota vuduchu, vlhkost 

vzduchu, viditelnost a tak dále. 

 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky. 

 Základní technologické postupy, jenţ mohou být schéma, pořadí či popis, metody 

průběţné kontroly kvality, způsoby a moţnosti operativního odstraňování 

nedostatků při práci, kontrolní uzly. 

 Výkonové a spotřební parametry prací a procesů, spojených s provedením výrobku 

jako je spotřeba času, energie a materiálu. 

 

Jakost provedení: 

 Metody kontroly jakosti výsledného provedení, moţnosti úpravy nedostatků. 

 Závazné kvalitativní parametry výrobku. 

 Sankce za nedodrţení kvality provedení. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipoţární ochrana: 

 Konkrétní vymezení hlavních opatření - aplikace na jednotlivé vstupy při provádění 

výrobku. Je doporučováno grafické zpracování pomocí náčrtů a schémat. 

 Vymezení odpovědnosti za dodrţení podmínek. 

 

Schvalovací list 

V případě, kdy jsou závazné a úplné technologické normy schvalované více orgány 

a organizacemi pro širší pouţití  

 

5.2 Technologický postup – zdění komínů [6] 

Zápis ze školení technologického postupu a bezpečnosti práce v místech 

vykonávané práce, včetně rizik a jejich prevence. 

 

Zaškolení provedeno dne ………………………………………………………….. 

Školení a ověření znalosti osob provedl: Jméno:…………….….… Podpis:…...………… 

Druh práce, okruh pracovní činnosti: Stavební práce 

Místo pracoviště: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kontrola pracovních nástrojů, přístrojů, ochranných prostředků a pomůcek: 

Před jakoukoliv prací je pracovník povinen vizuálně zkontrolovat stav nářadí, 

přístrojů, ochranných pracovních prostředků a pomůcek. Kontrola nářadí a přístrojů 

obsahuje – vizuální kontrolu elektrického nářadí (stav elektrických šňůr, mechanické 

poškození nástroje nebo přístroje), zkoušku funkčnosti před vyjetím na zakázku, kontrola 

stavu pracovního oděvu, bot, rukavic, přilby, vizuální kontrolu stavu lan, sedáků, karabin a 

veškerých pomůcek slouţících k zajištění bezpečnosti, vizuální kontrola stavu ţebříků. 
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Doprava k zákazníkovi a zpět: 

Dbát zvýšené pozornosti při řízení motorového vozidla, dodrţovat veškeré silniční 

označení a pravidla. Z firmy jet přímo k zákazníkovi bez zajíţděk a vyřizování osobních 

věcí a činností netýkajících se firmy.  

 

Zdění komínů: 

Po celou dobu výkonu práce je nutno dodrţovat BOZP a PO pro práci ve výškách. 

Je 1OO% nutné uţívat všechny vyhovující předepsané ochranné prostředky. 

Dbát na to, aby bylo dosaţeno co nejlepší kvality, komín byl 100% čistý a rovný a byly 

dodrţeny dané předpisy. 

Ohraničení nebezpečných míst, kde by mohlo dojít k pádu suti a předmětů 

červenobílou páskou s cedulkami, „hrozí nebezpečí úrazu padajícím zdivem“ dle platných 

předpisů viz. školení. Následné vytyčení míst k nutnému procházení a jejich zabezpečení 

dle BOZP. 

Vytyčení míst k úvazu, uvázání úvazků a nachystání bezpečnostní postrojů 

určených a certifikovaných pro toto uţití. Bezpečnostní postroje musí být uvázaný přes 

bezpečnostní tlumič pádu nebo bezpečnostní brzdu. Lano nesmí být nikdy uvázáno 

a vedeno přes ostrou hranu. Všechna lana, úvazky, bezpečnostní postroje, bezpečnostní 

tlumiče pádu, karabiny, brzdy  atd., musí být certifikovány a schváleny pro dané uţití. 

Musí být také kontrolovány a revidovány 1x ročně. Musí být skladovány dle návodu 

výrobce, musí být mimo ostatní nářadí a mimo moţnosti poškození. Před kaţdým pouţitím 

musí být pečlivě přezkoumány a zkontrolovány. 

Pro přístupové komunikace je třeba dodrţovat zásadu, ţe na přístupových 

komunikacích musí byt pracovník jištěn po celou dobu. Teprve aţ je zajištěn jištěním 

v místě výkonu práce, můţe odpoutat jištění pro přístupové komunikace. 

Umístění zábran proti případnému pádu předmětů na okraji střechy. 

Zřízení lehkého lešení, kladky, pochozích lávek. Vše dle poţadavků BOZP a 

konkrétní situace. 

Zajištění dopravy materiálu a suti ke komínům (plošina, ţebřík s pojezdem, kladka, 

kočka,) dle. konkrétní situace. 
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Bourání komínů. Při bourání dbát zvýšené opatrnosti na pád předmětů. Pokud se 

dělá nad místem, kde mají přístup lidé, je třeba, aby byl dole jeden pracovník a místo 

zajistil. Vybouraná suť se do kontejneru či náklaďáku dopravuje stejným způsobem jako se 

bude vyváţet materiál (plošina, ţebřík s pojezdem, kladka, kočka,) vše v souladu 

poţadavky BOZP. 

Zbourání komínu po střešní krytinu a začištění místa, kde se bude vyzdívat nový 

komín. 

Průběţný přesun materiálu na střechu - vysokozdviţnou plošinou, kladkou, 

ţebříkem s pojezdem nebo ručně. Materiál se na střechou dováţí průběţně tak, jak zedníci 

zdí, aby se na střeše nehromadil, neskladoval a nedošlo k přetíţení střechy. 

Komíny se zdí z cihel bílých, červených lícovaných Tondach nebo Klinker na zdící 

maltu pro reţné neomítané zdivo. Komíny, pokud nejsou vloţkovány  zevnitř komínu, se 

vymazávají. Při zdění se dbá na to, aby byla kaţdá spára  naprosto stejná a rovná, aby byla 

dodrţena správná vazba, aby se spáry ob jednu kryly a komín byl naprosto rovný . 

Komín se zdí do původní výšky, ale pokud ta je v rozporu s ČSN, projedná to 

pracovník s nadřízeným. (ČSN – rovná střecha – 1m nad nejvyšší bod, šikmá 65cm nad 

krov a 2m od štítu sníţení o 10º). 

Průběţné spárování komínů zdící maltou, která je pouţita na zdění přímo při zdění. 

(cihly nesmí být ušpiněny od malty). 

Pokud budou v komíně konzole pro komínové lávky, musí se pevně zazdít do 

zdiva. Konzole musí být na koncích rozehnuty proti vypadnutí. Konzole nesmí zasahovat 

do průduchu. Konzole se umisťují tak, aby pochozí lávka byla 70 cm po vyústěním komínu 

a pochozí šíře od zdiva komínu musí být 40 – 60cm. 

Zaloţení komínové hlavy (rovné betonové, přesazené betonové s okapovým 

ţlábkem nebo přesazené cihelné). 

Zřízení bednění a vţdy vloţení armatury do betonu. 

Zabetonování betonové hlavy. 

Odstranění bednění, zapravení betonu (v betonové hlavě nesmí být ţádná prasklina 

a hlava se musí dodatečně kropit). 

Začištění případných nečistot. 
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Výměna nebo oprava poškozeného oplechování, doklepání oplechování a zatmelení 

oplechování kolem komína. 

Úklid střechy, vyčištění okapových ţlabů a svodů, vyčištění komínů, výběr nečistot 

z komínových dvířek a revize komínů. 

Demontáţ nejprve lešení, lávek a kladky, potom zábran proti pádů předmětů a 

nakonec úvazku. 

Staţení a uklizení červenobílé pásky kolem budovy. 

Úklid a zarovnání terénu kolem celé budovy. Pokud byla zničena tráva, tak terénní 

úpravy a zasetí trávy. 

Kompletní vyklizení staveniště a uvedení do původního stavu. 

Vypsání revizní zprávy komínů! Do revizní zprávy zapsat všechny závady na 

komínech, které nebyly odstraněny! 

Předání díla pracovním výkazem s předávacím protokolem.  

Po celou dobu stavby musí být veden stavební denník. 

Staveniště musí být mimo provádění prácí zajištěno proti přístupu jiných osob. 

Vše se musí provádět s maximální opatrností a ohleduplností vůči sobě, 

spolupracovníkům a okolí. 

Vše musí být v souladu s platnými právními a technickými předpisy, pravidly 

silničního provozu, BOZP a PO, bezpečnosti práce  a ČSN 734201. 

 

RIZIKA A PREVENCE 

Obsah: 

1. Pouţití strojů a zařízení, pracovních prostředků, druhy a typy pomocných 

stavebních konstrukcí a pomůcek v oblasti opravy komínů 

2. Způsob dopravy materiálu včetně komunikace a skladovacích ploch. 

3. Seznámení a připomenutí s pracovním postupy jednotlivých činností .  

4.  Rizika práce, seznámení s prevencí rizik 

5. Seznámení s body úvazu na konkrétních domech a jednotlivých částech střechy.  

Důkladné vysvětlení zajištění přístupových komunikací. 



24 

6.  Pouţití strojů, zařízení a pracovních prostředků 

7. Opatření k zajištění pracoviště po dobu práce 

8. Zajištění BOZP a PO.  Rizika a prevence 

 

OOP 

Před jakoukoliv prací je pracovník povinen vizuálně zkontrolovat stav nářadí, 

přístrojů, ochranných pracovních prostředků a pomůcek. Kontrola nářadí a přístrojů 

obsahuje – vizuální kontrolu elektrického nářadí (stav elektrických šňůr, mechanické 

poškození nástroje nebo přístroje), zkoušku funkčnosti před vyjetím na zakázku.  Kontrola 

stavu pracovního oděvu, bot, rukavic, a vybavení pracovních ochranných prostředků 

zejména přilby, lana, pracovních postrojů, karabin, tlumičů pádů a brzd a veškerých 

pomůcek slouţících k zajištění bezpečnosti obsahuje: důkladnou vizuální kontrolu, ověření 

u skladníků platnost revizí či prohlídky. V případě chybějících, poškozených či 

pochybných a nejasných pracovních ochranných prostředků nebo pokud nebyl proškolen o 

jejich pouţívaní nebo tomu neporozuměl, nesmí pracovník nastoupit na pracoviště. 

V případě, ţe pracovník k výkonu své práce pouţívá ţebříky, lávky či lešení musí provést 

také vizuální kontrolu a ověřit u nadřízených či skladníků platnost revize či kontroly na 

dané zařízení. V případě známky poškození či chybějících periodických revizí nebo 

kontrol nebo v případě pochybností nesmí dané zařízení pracovník pouţívat a musí to 

oznámit nadřízeným. 

 

Doprava na zakázku a zpět:  

Dbát zvýšené pozornosti při řízení motorového vozidla, dodrţovat veškeré silniční 

označení, pravidla a předpisy.  Z firmy jet přímo k zákazníkovi a potom zpět bez zajíţděk a 

vyřizování osobních věcí a činností netýkajících se firmy.  Nepouţívat vozidlo k jiným 

účelům neţ k plnění daných povinností, potřebných ke splnění dané zakázky. 

 

BOZP : 

Po celou dobu výkonu práce je nutno dodrţovat předpisy a poţadavky BOZP a PO 

všeobecné a s velkým důrazem pro práci ve výškách. Zaměstnanci jsou povinni 100% a 

bez výjimek pouţívat předepsané ochranné pracovní prostředky a být vţdy zajištěn bez 
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ohledu na to, zda se jedná a střechy rovné či šikmé a bez ohledu na to, zda vám připadá 

dané pracoviště jakkoliv bezpečné.  Dbát na ochranu zdraví spolupracovníků i zdraví 

svého. Zaměstnanec je povinen se seznámit podrobně s návodem pouţití jednotlivých 

prvků OOPP. Pokud mu to není umoţněno nebo v případě nevhodného či chybějícího 

vybavení OOPP a výstroje pro prevenci pádu, je zaměstnanec povinen odmítnout nástup 

do zaměstnání. Nadřízený pracovník není oprávněn v takovémto případě vyţadovat plnění 

pracovních povinností. Takové jednání ze strany zaměstnance nebude povaţováno za 

porušení pracovní kázně. Ušlá mzda bude pracovníku proplacena jako překáţka na straně 

zaměstnavatele. Případná škoda bude účtována na vrub odpovědného pracovníka. 

OOPP pro osobní zajištění proti pádu je následující:  

 sada č. 1). Bezpečnostní postroj + 2m bezpečnostní lano s tlumičem pádu + 

2 ks karabin.  

 sada č. 2). V případě, ţe k zajištění nestačí lano 2 m,  musí se pouţít 

bezpečnostní lano 20 m- 30 m s bezpečnostní brzdou, s bezpečnostním 

postrojem a min 2 ks karabin.  

Zaměstnanci, u kterých se předpokládá, ţe budou potřebovat k zajištění lano delší 

neţ 2m, dostanou sadu č. 2 nafasovanou na kartu hned. Ostatní zaměstnanci pracující ve 

výškách mají nafasovanou sadu č. 1 na kartu. V případě, ţe ve výšce bude pracovat někdo 

jiný, kdo nemá nafasovanou na kartě ţádnou sadu, zapůjčí si celou sadu ve skladu. 

V případě, ţe ten kdo má nafasovanou sadu č. 1 a lano 2m mu nestačí, zapůjčí si ve skladu 

sadu č. 2. V případě, ţe na střeše pracuje více lidí a je nutné se po střeše pohybovat pouţijí 

bezpečnostní lano s bezpečnostní brzdou pro jištění přístupových komunikací a na místě 

výkonu práce se zajistí bezpečnostním lanem 2m s tlumičem pádu a teprve po té uvolní 

bezpečnostní lano 20-30m s bezpečnostní brzdou pro pouţití ostatních dělníků. 

 Je nutné dodrţet vţdy bezpečnostní hloubku pod místem práce, tzn. v případě pádu 

počítat s výškou osoby, délkou lana, rozloţení tlumiče pádové energie nebo prokluzem 

brzdy a rezervou min 1m. 

 

Kaţdý zaměstnanec musí být vţdy zajištěn osobním zajištěním dle školení BOZP 

(lano, postroj, tlumič nebo brzda a karabiny) vţdy i na střechách rovných, jelikoţ hrozí i 

zde nebezpečí pádu na okraji střechy, světlíky, střešními okny nebo ventilačními šachtami. 

Protoţe kolektivní zajištění ( zábradlí ) zde většinou není, z tohoto důvodu naopak důrazně 
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upozorňujeme, ţe před vstupem na střechu a po celou dobu pohybu po střeše nebo 

jakékoliv práci ve výšce a nad volnou hloubkou musí být pracovník vţdy zajištěn 

vyhovujícím osobním zajištěním, coţ je, jak je výše uvedeno přidělený bezpečnostní 

postroj, karabiny s bezpečnostním tlumičem pádu a bezpečnostním lanem nebo s 

bezpečnostní brzdou a bezpečnostním lanem atd. bez ohledu na to, zda vám připadá dané 

pracoviště jakkoliv bezpečné. Pokud výjimečně  na stavbě je  kolektivní jištění nebo jej 

někdo dodatečně zřídil, zaměstnanci smí osobní zajištění přestat pouţívat teprve po 

kontrole kolektivního jištění vedoucím,  který následně potvrdí nebo nepotvrdí zda smí být 

vypuštěno osobní jištění. Ostatní ochranné pracovní prostředky (jako helmu, rukavice atd.) 

pouţívat na stavbě a při práci pod místem výkonu jiné práce nebo moţnosti práce nad vámi 

či moţnosti pádů předmětů vţdy! V ostatních případech dle uváţení a předpisů BOZP. Viz 

předpisy BOZP a podrobné školení.  

!!! 

Osobní ochranné pomůcky zejména lana a karabiny, tlumiče, postroje a brzdy 

určené k jištění a pro potřeby BOZP nesmí být pouţity nikdy k jiným účelům neţ 

k potřebám osobních ochranných pomůcek a osobního jištění. 

Při pohybu ve výšce a po střeše dbát vţdy zvýšené opatrnosti. Být vţdy zajištěn. 

K okraji střechy, světlíkům a ke střešním oknům se nepřibliţovat do kratší vzdálenosti neţ 

1,5m. Povinností pracovníka „dělníka“ je si zkontrolovat stav střechy, která je místem jeho 

pracoviště, a to vizuální kontrolou a zjištěním informací. Poté si pro sebe vytyčit místa 

červenobílou páskou, která nejsou průchozí. 

Pokud je to nezbytně nutné přiblíţit se jak 1,5m k nezajištěným otvorům, tak ještě 

jedenkrát překontrolovat důkladné osobní zajištění  a počínat si s maximální opatrností ! 

 

Při vstupu na pracoviště: Ohraničit nebezpečná místa pod pracovištěm, kde by 

mohlo dojít k pádu suti a předmětů červenobílou páskou s cedulkami, „hrozí nebezpečí 

úrazu padajícím zdivem“. Následné vytyčení míst k nutnému procházení a jejich 

zabezpečení dle BOZP. 

 

Při práci a pohybu na střeše nebo v blízkosti volných nezajištěných otvorů: 

 Řešení BOZP při provádění prací ve výškách, kde v případě nezřizování 

kolektivního zajištění musí být pouţito osobní zajištění, zajištěno k určenému místu 
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úvazu. Které je pokud nadřízený neurčí jinak následující: pro přístupovou 

komunikaci: na střeše šikmé zdravý a masivní trám na půdě, který je nejblíţe 

k místu výlezu. Na střeše rovné zábradlí posledního NP+ konzole ve výstupovém 

otvoru. Na místě výkonu práce se zajistit kolem komínu, který je nejblíţe výkonu 

práce a je zdravý a stabilní, vyjma komínu jednoprůduchových. Lano nesmí vést 

nikdy přes ostré hrany. Pokud tomu tak je, nutno jej zajistit chráničkou pevně 

zajištěnou proti vysmeknutí. 

 Je nutné být vţdy jiţ před výlezem na střechu šikmou i rovnou  vţdy zajištěn pro 

jištění přístupové komunikace  Po příchodu k výkonu práce se zajistit na tomto 

místě, teprve po zajištění na místě je moţno se  odvázat od zajištění jistící 

přístupovou komunikaci, tudíţ dělník nesmí být ani nepatrnou chvíli bez zajištění. 

Dělník musí k zajištění pouţít své OOPP k tomu určené a před pouţitím vţdy 

vizuálně zkontrolovat, pokud je nemá, půjčí si rezervní ve skladu.  

 

Vše se musí provádět s maximální opatrností a ohleduplností vůči sobě, 

spolupracovníkům a okolí. 

 

Před vstupem do výlezového otvoru vţdy důkladně zkontrolovat výlezový ţebřík. 

Při otevírání poklopu být jiţ zajištěn na prvním bodě úvazu pro přístupové komunikace. 

Pozor na otevírání výlezového poklopu, hrozí riziko poranění hlavy a rukou. Tam kde je 

první poklop je nutné ho důkladně zajistit a teprve potom otevírat druhý poklop. V případě 

ţe to jde těţce nebo vůbec si přivolat pomoc. 

 

POZOR  

Lano nesmí jít nikde přes ostré hrany. V místě kde by k tomu mohlo dojít, musí být 

lano opatřeno chráničkou, popřípadě se ostré hrany musí překrýt ochrannou zajištěnou 

proti vysmeknutí. Pouţívat vţdy své osobní OOPP, popřípadě osobně půjčené ve skladu 

certifikované, pravidelně kontrolované a revidované. Bezpečně je ukládat a před pouţitím 

vţdy osobně vizuálně zkontrolovat! 
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Při výlezu na střechu (být vţdy přivázán) dávat velký pozor na přístupový ţebřík 

k výlezovému poklopu. Vţdy jej zkontrolovat a poté dávat pozor při otevírání poklopů. Je 

zde nebezpečí úrazů, přiskřípnutí prstů nebo úrazů hlavy.  Pokud je první poklop, tak jej 

vţdy dobře zajistit. Druhý poklop otevírat opatrně ve stabilní poloze. V případě, ţe by to 

nešlo nebo šlo těţce přivolat si pomoc. 

 

Na jednotlivých domech dle seznamu byli pracovníkům vysvětleny technologické 

postupy, byli upozornění na rizika na jednotlivých domech dle přiloţeného seznamu a na 

jejích prevenci. Byly ukázány body úvazu. Důrazně bylo upozorněno na domy odlišné od 

ostatních a to:  

 

Zdůrazňujeme mnohokrát opakované body. Bod úvazu musí být vţdy 100% pevný, 

bezpečný a únosný. Raději se uvazovat přes 2 body. Lano nesmí vést přes ostré hrany. 

Pouţívat veškeré potřebné OOPP: 
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Nedodrţení tohoto zajištění BOZP bude povaţováno za hrubé porušení pracovní kázně! 

 

Zdroje rizik Prevence 

Dojezd k zákazníkovi a zpět 

Střet s n{kladními nebo osobními automobily, střet 

s lidmi, kteří jsou nuceni pohybovat se mimo 

chodníky po komunikaci, vozovka kluzk{, mokr{ 

,navlhl{ 

Zvýšen{ pozornost, dodržov{ní silničních 

předpisů a značení, přizpůsobení rychlosti stavu 

vozovky 

Stavební práce 

P{d z výšky, při sestupu nebo výstupu na 

schodištích a pevných žebřících 

Zvýšená pozornost, pouţívání vhodné jistící techniky, být 

vţdy za všech okolností zajištěn osobním zajištěním a 

pouţívat veškeré předepsané OOPP, přihlédnout 

k povětrnostním podmínkám, popřípadě zastavit práci 

Pád, uklouznutí, klopýtnutí na rovině Zvýšená pozornost 

Poranění o uložený materi{l v prostor{ch půdy Zvýšen{ opatrnost 

Poranění nebo pořez{ní o hřebíky vyčnívající 

z tr{mků a ze střechy na půdě 

Zvýšená opatrnost, vizuální kontrola stavu ţebříku, 

jištění přístupových komunikací, být vţdy zajištěn 

lanem a postroji 

Naraţení hlavy o trámek nebo sníţený strop na půdě Ochranná přilba, zvýšená pozornost, osvětlení 

Poranění o uloţený materiál a předměty Zvýšená opatrnost 

Poranění nebo pořezání o hřebíky, plech či jiné 

předměty   

Ochranná přilba, zvýšená pozornost, ochranné 

rukavice, pracovní oděv, osvětlení 

Klopýtnutí nebo zakopnutí o nepoř{dek na podlaze 

a o tr{mky na půdě 

Zvýšen{ pozornost, osvětlení 

Naraţení hlavy o sníţený strop nebo o překlady Ochranná přilba, zvýšená pozornost 

Zranění rukou Pracovní rukavice, zvýšená opatrnost 

Spadnutí ze žebříku vedoucího na střechu přes 

střešní okýnko 

Zvýšen{ opatrnost, vizu{lní kontrola stavu 

žebříku 

P{d ze střechy nebo uklouznutí na střeše  
Propadnutí vadnou střechou, světlíkem, oknem, ventilačkou 

nebo jinou nepochůzí části střechy 

Vţdy se seznámit se stavem střechy a pochůzími a 

nepochůzími částmi střechy,  zvýšená opatrnost, být vţdy 

zajištěn vhodnými osobními předepsanými jistícími 

technikami a pouţít veškeré předepsané OOPP, pokud to 

není nutné nepřibliţovat se blíţe jak 1,5m k světlíkům a 

střešním oknům, pokud to nutné je vţdy s maximální 

opatrností a vţdy zkontrolovat ještě 1x zajištění. Střechu si 

vţdy zkontrolovat a označit si červenobílou páskou 1,5m 

od okraje nepochází místa , okraje a světlíky 

Zranění rukou při bour{ní či manipulaci s 

materi{lem 

Zvýšen{ opatrnost zejména při bour{ní a 

dopravě materi{lu, použív{ní ochranných 

rukavic. 

Zranění očí - odštěpky suti, úlomky dr{tu nebo 

vniknutím cizího tělíska do oka 

Zvýšen{ opatrnost zejména při bour{ní a 

dopravě materi{lu, použív{ní ochranných brýlí. 

Poranění nohou - p{dem suti či materi{lu Zvýšen{ opatrnost zejména při bour{ní a 

dopravě materi{lu, použív{ní pracovní 

ochranné obuvi. 
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Ostatní rizika: 

 Při sekání otvoru dbát zvýšené opatrnosti, pouţívat ochranné pracovní prostředky 

zejména rukavice, ochranný štít na oči a helmu.  

 Při pouţívání el. nářadí jej vţdy zkontrolovat zejména připojovací šňůru a ověřit u 

mistrů platnost revizní zprávy. Pouţívat boty s gumovou podráţkou. 

 Při manipulaci s komínovou vloţkou nebo s ručním nářadím hrozí riziko zranění 

rukou. Pouţívat pracovní rukavice a mít zvýšenou pozornost. 

 Při zazdívání pouţívat ochranný štít. 

 Při řezání pouţívat ochranný štít. 

 

Povětrnostní podmínky:  

Je třeba dbát zvýšené opatrnost zejména v zimním období.. Pozor na uklouznutí, zakopnutí 

a pád.  Zejména při dešti, sněhu a mrazu. 

Práce na střeše je nutno přizpůsobit povětrnostním podmínkám. 

V případě nevyhovujících podmínek ( mráz, déšť, vítr) je nutno práce přerušit a odloţit. 
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Zřícení a p{d z výšky Zvýšená opatrnost,  vţdy zajištěn bezpečnostním lanem,   

postrojem              a tlumičem nebo brzdou, pracovní boty 

s protiskluzovou podráţkou, dodrţování technologických 

postupů a BOZP, pokud to není nutné nepřibliţovat se blíţe 

jak 1,5m k okraji střechy, světlíkům a střešním oknům, 

pokud to nutné je vţdy s maximální opatrností a vţdy 

zkontrolovat ještě 1x zajištění .Střechu si vţdy zkontrolovat 

a označit si červenobílou páskou 1,5m od okraje nepochůzí 

místa, okraje a světlíky 

Poranění elektřinou Používat n{řadí,  stroje, zařízení a prodlužovací 

kabely pouze s platnou revizi. Předem si je vždy 

zkontrolovat. 

Z{sah padajícím předmětem Zvýšen{ opatrnost, použív{ní pracovní ochranné 

přilby. Při pr{ci na zemi (příprava a nakl{d{ní 

materi{lu) se držet mimo dosah padajících 

předmětů, v případě nutnosti jít blíže počkat až 

nahoře přestanou s prací a manipulací 

s předměty. 

Prašnost Použív{ní respir{toru zejména při bour{ní 

Rozbrušovačka - poranění zraku a sluchu, 

nebezpečí pořez{ní 

Ochranné brýle, tlumiče hluku, pracovní 

rukavice, pracovní oděv 

Nýtovačky - poranění očí, přiskřípnutí kůže Ochranné brýle, pracovní rukavice, zvýšen{ 

pozornost 

Kladivo - přiklepnutí ruky nebo jiné č{sti těla Ochranné brýle, pracovní rukavice, zvýšen{ 

pozornost, pracovní oděv 
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6. Návrh kotvení 

Teprve v novověku byly zpracovány normativní podklady a na základě výzkumu 

byly zpracovány nové technologie, které umoţňují dnešní kotevní techniku. 

 Ne vţdy je moţno vykonat práci ve výšce a nad volnou hloubkou na snadno 

přístupném místě.  

 Bylo by vhodné, uţ nyní při konstruování staveb, přestavbách a opravách by bylo 

vhodné umístit stálé kotvící body či bezpečnostní střešní háky pro budoucí kontroly a 

údrţby. 

 Na plochých střechách je vhodné umístit pro zábradlí do betonové desky střešního 

pláště.  

V komínech do betonových ztuţujících věnců nebo do betonového pláště komínu 

chemickými kotvami, nebo do zabudovaných kotev. 

 Před umístěním se musí provést výpočet počtu kotev, určení druhu a provést nákres 

umístění kotev. 
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7 Závěr 

 Práci ve výškách a nad volnou hloubkou je potřeba provádět zodpovědně a nemělo 

by být nic opomíjeno a zanedbáváno, protoţe malá nepozornost můţe mít za následek váţné 

ohroţení ţivota a zdraví. 

Tato bakalářské práce byla zaměřena na BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou.  

Během zpracovávání teoretické části došlo k prohloubení mých znalostí nejen 

v legislativní části pracovněprávního vztahu, ale také jsem získala větší přehled v legislativní 

oblasti OOPP.  

Prohloubila jsem znalosti OOP nejen pro jeho uţívání, ale také udrţování a 

kontrolování.  

¨ Nutnost dodrţování pevně stanovených pravidel, ať se jedné o technologické postupy 

nebo bezpečnostní příkazy a zákazy je zcela opodstatněná. Jakékoliv malé odchýlení můţe mít 

velice váţné i smrtelný následek. 
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