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Anotace 

Diplomová práce je zam��ena na kontrolní listy bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci pro 

budovu ob�anské výstavby. Práce nejprve popisuje projektovou dokumentaci stavby pro 

provád�ní stavby a v další �ásti se práce zabývá bezpe�ností a ochranou zdraví osob p�i práci 

na staveništi, kde je znázorn�no vyhodnocení rizik, skladba plánu BOZP, plán BOZP 

a kontrolní listy. Tato práce je také dopln�na o rozpo�et stavby a �asový harmonogram 

výstavby. Cílem p�edkládané práce je vytvo�ení kontrolních list� bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci jak pro fázi p�ípravy stavby, tak i pro fázi realizace stavby. Diplomová práce 

m�že sloužit pro minimalizování a p�edcházení rizik na stavbách tím pádem k zlepšení 

celkové bezpe�nosti a zdraví p�i práci. 

Klí�ová slova 

BOZP na staveništi, kontrolní list, rizika, rozpo�et, harmonogram, koordinátor BOZP na 

staveništi, projektová dokumentace pro provád�ní staveb, stavební povolení 

This thesis deals with occupational health and safety (OHS) checklists used in the building 

and construction industry. First, it describes project documentation of the proposed building 

works and then it deals with safety and protection of health issues affecting construction 

workers. This thesis describes evaluation of risks, preparation of OHS plans, the content of 

such plans and corresponding checklists. It also includes a financial budget and construction 

time schedules. The aim of this work is to create occupational health and safety checklists, 

both for the initial preparatory phase of construction and the actual building work. This thesis 

can be useful for identification, avoidance and reduction of risks encountered at building sites 

and may lead to overall improvements to safety at work. 

Keywords 

Health and safety at the site, checklist, risks, budget, schedule, health and safety coordinator 

at the site, project documentation for the construction, building permits  
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Seznam zkratek 
BOZP   bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

�SN   �eská technická norma 

�SN ISO  �eská technická norma identická s evropskou normou ISO 

DPS   projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

DPH   da� z p�idané hodnoty 

EIA environmental impact assessment - vyhodnocení vliv� na životní 

prost�edí 

EN   evropská norma 

EPS expandovaný polystyren 

HSV   hlavní stavební výroba 

MC cementová malta 

NP nadzemním podlaží 

NV na�ízení vlády 

OOPP osobní ochranné pracovní pom�cky 

PD projektová dokumentace 

PE polyetylen 

PP podzemní podlaží 

PSV   p�idružená stavební výroba 

SBS styren-butadien-styren – modifikovaný asfaltový pás 

SD   stavební deník 

XPS extrudovaný polystyren 

ŽP životní prost�edí 
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1   Úvod 

Diplomová práce se zabývá bezpe�ností a ochranou zdraví p�i práci na staveništi. Práce je 

složena z projektové dokumentace pro provád�ní stavby, kterou tvo�í pr�vodní zpráva, 

souhrnná technická zpráva a technická zpráva. Dokumentace stavebních objekt� je 

zpracována pro stavební objekt, kterým je polyfunk�ní d�m v Prost�jov�. Dále je pozornost 

v�novaná teoretickému popisu vyhodnocení rizik a jeho následnou aplikaci na stavbu a na 

rizika vznikající p�ímo p�i výstavb� polyfunk�ního domu a návrhu opat�ení k jejich 

minimalizaci.  Další �ást práce se zabývá teoretickou skladbou plánu BOZP a samotné 

vytvo�ení plánu BOZP pro tuto stavbu.   

Cílem práce je vytvo�ení kontrolní listy bezpe�nosti a ochrany zdraví, které by m�li usnadnit 

práci koordinátor�m na stavbách a p�edcházet a minimalizovat rizika a vznikající nebezpe�í 

p�i �innostech s výstavbou a stavebními pracemi spojenými.   

Práci s tématem kontrolní listy a bezpe�nost a ochrana zdraví p�i výstavb�, jsem si vybral 

proto, že se jedná o velice efektivní soubor informací, který napomáhá koordinátorovi stavby 

ke zvyšování bezpe�nosti na stavbách a minimalizování neo�ekávaných situacích a rizik 

na stavbách. 
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2   Obecné zásady projektové dokumentace 

Projektová dokumentace pro provád�ní stavby podle p�ílohy �.6 vyhlášky �. 499/20006 Sb., 

musí vždy obsahovat �ásti A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých �ástí bude 

p�izp�soben druhu a významu stavby, jejímu umíst�ní, stavebn� technickému provedení, 

ú�elu využití, vlivu na životní prost�edí a dob� trvání stavby.  

2.1   Zásady zpracování projektové dokumentace a 

plánu BOZP 

Projektová dokumentace pro provád�ní stavby se zpracovává samostatn� pro jednotlivé 

pozemní a inženýrské objekty a pro technologická za�ízení.  

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 

stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 

ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umož�ujících vypracovat soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým�r.  

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky 

provád�ní stavebních prací.  

Sou�ástí projektové dokumentace pro provád�ní stavby není dokumentace pro pomocné práce 

a konstrukce, výrobn� technická dokumentace, dokumentace výrobk� dodaných na stavbu, 

výkresy prefabrikát� a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat n�kterou z t�chto 

dokumentací, jde vždy o sou�ást dodavatelské dokumentace.  

Zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi upravuje jiný právní 

p�edpis tj. zákon �. 309/2006 Sb.. Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci je zpracován 

v �ásti D.3 této práce. 

U p�edkládané stavby – Polyfunk�ní d�m se jedná o stavbu, která prošla územním �ízením, 

a na kterou bylo vydáno vzhledem k jejím parametr�m územní rozhodnutí o umíst�ní stavby 

nebo za�ízení podle § 79 zákona �. 183/2006 Sb. 
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V následném projednávání bylo rozhodnuto, že pro stavbu bude vydáno v rámci stavebního 

�ízení podle § 108 zákona �. 183/2006 Sb. stavební povolení. 

  

P�i projednávání územního rozhodnutí bylo stavebním ú�adem podle § 92 zákona �. 183/2006 

Sb. uloženo stavebníkovi zajišt�ní provád�cí dokumentace stavby podle p�ílohy �. 6 vyhlášky 

�. 499/2006 Sb. a to v rozsahu pouze dokumentace stavebních objekt� bez dokumentace 

technických za�ízení a technologických za�ízení a bez dokladové �ásti.  
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A. Pr�vodní zpráva 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

Název stavby:     

 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT – NOVOSTAVBA 

Místo stavby:     

 Nám�stí T. G. Masaryka Prost�jov, k.ú. Prost�jov  parc.�. 134/1 

Rozsah a obsah projektové dokumentace:  

 Projektová dokumentace pro provád�ní stavby 

Projektová dokumentace stavby je zpracována podle p�ílohy �. 6 vyhlášky �. 499/2006 Sb. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    Ing. Petr Kvapil 

Místo trvalého pobytu stavebníka: Vrbátky 235, 798 13 Vrbátky

                        

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno / název:  Bc. Tomáš Svoboda

Kontaktní adresa:  Vrbátky 277, 798 13 Prost�jovy

Email:    SvobodaTomek@gmail.com

Telefon:   +420 733 666 547

Hlavní projektant:  Bc. Tomáš Svoboda 

Projektanti �ástí projektu: Bc Tomáš Svoboda  
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Ing. Jan Hradil, autorizovaná osoba �.a. 1001240 IP00, IH00 

Ing. Petr Slamenec, autorizovaná osoba �.a. 0601617 IE01 

Vojt�ch Musil, autorizovaná osoba �.a. 1400005 TE03 

A.2 Seznam vstupních podklad�

Zám�rem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku novou polyfunk�ní  budovu v�etn�

vedlejších stavebních objekt� jako jsou zpevn�né plochy a komunikace, p�ípojky 

inženýrských sítí apod. Stavba plní funkci komer�ní a bytovou. 

Jako vstupní podklady byly použity následující podklady: 

• zam��ení polohopisu a výškopisu 

• seznam sou�adnic 

• informace z katastru 

• informace od investora 

• územn� plánovací informace 

• územní rozhodnutí pro umíst�ní stavby 

A.3 Údaje o území  

a) rozsah �ešeného území 

Stavební pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Stavební parcela pro výstavbu administrativní 

budovy se nachází v m�st� Prost�jov na nám�stí T.G. Masaryka 134/1, 79601 Prost�jov. 

Pozemek stavebníka je nezastav�ný a nachází se v území pro bydlení. Tento pozemek má 

parcelní �íslo 134/1, v katastrálním území Prost�jov. Struktura stávajícího pozemku je vedena 

jako nám�stí sloužící sou�asn� jako parkovišt�. V této lokalit� se v sou�asné dob� nacházejí 

inženýrské sít�, jež byly �ešeny v d�ív�jších územních �ízeních, ke kterým je pot�eba novou 

stavbu napojit. 

b) údaje o zvláštní ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památkové území, 

chrán�né p�írodní území, záplavové území apod.) 

Projektová dokumentace budovy nep�edpokládá jeho umíst�ní na seismicky aktivním území, 

na poddolovaném ani záplavovém území. 
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Pozemek nespadá do památkové chrán�ného území �i chrán�ného p�írodního území. 

Veškerá p�ípadná ochranná a bezpe�nostní pásma budou respektována p�i vlastním situování 

a osazení stavby do území parcely staveništ�. 

c) údaje o odtokových pom�rech 

Stav na staveništi, ani realizace stavby a souvisejících terénních úprav nesmí zhoršit odtokové 

pom�ry na pozemku a zp�sobit zaplavení sousedních pozemk� srážkovou vodou. Veškeré 

deš�ové vody z objektu budou svedeny do deš�ové kanalizace m�sta Prost�jova. 

d) údaje o souladu s  územním rozhodnutím  

Stavba spl�uje podmínky p�vodn� vydané územn� plánovací informace, podmínky územního 

rozhodnutí na umíst�ní stavby a podmínky regulativ� pro danou lokalitu. 

e) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

Stavba spl�uje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky �. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby a je navržena v souladu s vyhláškou �. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Objekt spl�uje veškeré požadavky správc� dot�ených inženýrských sítí. Doklady o spln�ných 

podmínkách dot�ených orgán� v doklad ze stavební �ízení nutno  v reálné situaci p�ikládat 

v dokladové �ásti E projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a v této 

projektové dokumentaci pro provád�ní stavby je podle pot�eby dopl�ovat. V tomto 

konkrétním p�ípad� projektové dokumentace pro provád�ní stavby není nutno dodate�né 

doklady p�ikládat. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Na pozemek se nevztahují žádné výjimky �i úlevová �ešení. 

h) seznam souvisejících a podmi	ujících investic 

V sou�asné dob� nejsou zpracovateli projektu známé žádné související �i podmi�ující 

investice znemož�ující pr�b�h stavebního �ízení a realizace výstavby objektu. 
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i) seznam dot�ených pozemk� a staveb podle katastru nemovitostí 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Pozemek se nenachází 

v ochranném pásmu lesa ani v ochranném pásmu vodního zdroje. Krátkodob� m�že dojít 

ke zvýšení hlu�nosti a prašnosti, které bude brán�no plachtami. B�hem stavby bude t�eba 

�istit kola dopravních prost�edk� tak, aby nedocházelo ke zne�iš�ování komunikací. 

Stavba nenáleží do památkové zóny, ani jí nejsou dot�eny jiné stavby, které jsou kulturními 

památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo 

památkových zónách.  

Jediný dot�ený pozemek je pozemek stavebníka, k.ú. Prost�jov p.�. 134/1.  

A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Jedná se o novostavbu: Polyfunk�ní d�m.  

b) ú�el užívání stavby 

Zám�rem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku novou polyfunk�ní  budovu v�etn�

vedlejších stavebních objekt� jako jsou zpevn�né plochy a komunikace, p�ípojky 

inženýrských sítí apod. Stavba plní funkci komer�ní a bytovou. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka apod.) 

Stavba nenáleží do památkové zóny nebo památkové rezervace �i zóny, ani není kulturní 

památkou, proto se k ní nevztahují jiné právní p�edpisy. 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

Na vlastní stavbu se vztahuje vyhláška �. 398/2009 Sb.. U osmi komer�ních jednotek v 1.NP 

musí být dodrženy technické požadavky zabezpe�ující užívaní staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace, zejména v p�ípad� vstup�, možnost pohybu v jednotkách a p�i 

vybavování jednotek vhodným vnit�ním za�ízením. Ve�ejn� p�ístupné plochy tuto vyhlášku 

spl�ují. 
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f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 

právních p�edpis�

Doklady o spln�ných podmínkách dot�ených orgán� viz. �ást A.3 f). 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky �i úlevová �ešení. 

h) navrhované kapacity stavby 

Objekt:     Polyfunk�ní d�m 

Skon st�echy:    3% 

Zastav�ná plocha:   568,82 m2  

Základní obestav�ný prostor:  6740,55 m3 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s deš
ovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída energetické 

náro�nosti budov apod.) 

Navržená budova spl�uje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle §28 vyhlášky 

�. 268/2009 Sb. a zákona �. 406/2000 Sb., a energetické vlastnosti stavby dle 

vyhlášky �.78/2013 Sb. jsou podchyceny v pr�kazu energetické náro�nosti budovy byl 

zpracován a doložen v rámci stavebního �ízení v projektové dokumentaci pro vydání 

stavebního povolení. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na etapy) 

Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby není nutné složité �len�ní stavby. 

�len�ní stavby: 

-polyfunk�ní budova (hlavní stavební objekt) 

-komunikace a zpevn�né plochy (vedlejší stavební objekt) 

-p�íprava území 

-zele�

-p�ípojky inženýrských sítí 



18 

Termín zahájení a p�edpokládaný termín dokon�ení stavby, v�etn� zp�sobu provedení 

stavby:  

P�edpokládaný termín zahájení stavby:  04/2015 

P�edpokládaný termín dokon�ení stavby:  10/2015 

Zp�sob provedení stavby dodavatelský, tj. prost�ednictvím jednoho stavebního podnikatele 

jako zhotovitele stavby. Podle zákona �. 309/2006 Sb. není nutno v tomto p�ípad� zajiš�ovat 

ze strany stavebníka tzv. koordinátora BOZP na staveništi – viz. �ást F.  

k) orienta�ní náklady stavby 

Orienta�ní hodnota stavby �iní 25.429 tis. K� bez DPH. 

Tento p�edpoklad finan�ních náklad� na provedení díla byl stanoven propo�tem ceny za m3

obestav�ného prostoru. Rozpo�et náklad� stavby je sou�ástí práce v P�íloze �. 4. 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technologická za�ízení  

Polyfunk�ní budova je navržen jako hlavní objekt. Dále budou sou�ástí stavby vedlejší 

objekty, jako jsou zpevn�né plochy a komunikace, p�ípojky inženýrských sítí apod. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

P�íslušné body byly p�evzaty z ov��ené projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení p�evzaté od stavebníka. 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby  

V p�ípad� odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo zm�n� materiálu, je nutné 

vypracovat dokumentaci skute�ného provedení. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi  

Vzhledem k charakteru stavby a �innostem p�edpokládaným na stavb� se p�edpokládá dle 

zákona �. 309/2006 Sb. a NV �. 591/2006 Sb. povinnost zpracovat plán BOZP na staveništi. 

Po dobu provád�ní stavby je t�eba dále zajistit dodržování závazných bezpe�nostních p�edpis�

ve stavebnictví a na�ízení – viz. �ást „Seznam zákon� a vyhlášek“, kde je soupis 

nejd�ležit�jších právních p�edpis� pro výstavbu. 

c) podmínky realizace prací, budou-li provád�ny v ochranných nebo bezpe�nostních 

pásmech jiných staveb  

Stavba se nenachází v žádném ochranném nebo bezpe�nostním pásmu jiných staveb. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveništ� a provád�ní prací na n�m, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveništ� nebo požadavk�

stavebníka na provád�ní stavby apod.  

Pro vlastní stavbu jako staveništ� bude využívána plocha, kde bude stavba provád�ná. 

Zájmové území je v majetku m�sta Prost�jova. Pro p�ístup na staveništ� bude využívána 

stávající komunikace z ulice Kostelní.  

Pot�ebné energie v rámci realizace budou �ešeny z nov� zbudovaných p�ípojek. V rámci 

za�ízení staveništ� budou instalovány mobilní WC bu�ky (TOI-TOI) pro zam�stnance 

zhotovitele.  

Staveništ� musí být dostate�n� ozna�eno bezpe�nostními tabulkami. 
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e) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

a) vliv stavby na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

Stavba nepodléhá posouzení dle zákon� �.17/1992 Sb., �. 244/1992 Sb. a �. 100/2001 Sb. 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv 

na životní prost�edí. Stavba p�i svém provozu nebude produkovat žádný nebezpe�ný odpad. 

B�hem výstavby objektu budou vznikat odpady b�žné ze stavební výroby - p�ebyte�ná 

výkopová zemina, r�zná stavební su�, zbytky stavebních materiál�, obalový materiál 

stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové d�evo. Mohou 

se vyskytnout také v malém množství zbytky nejr�zn�jších izola�ních hmot z jejich instalace - 

izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace a pod. P�i provád�ní elektroinstalace, 

vodovodního a kanaliza�ního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabel�, 

prostup�, lepicích pásek, zbytk� plastových nebo kovových trubek apod. P�i natírání 

konstrukcí, lepení nap�. podlahových krytin, dále p�i úklidu apod. se jako odpad vyskytnou 

nádoby z kov� i z plast� s obsahem zne�išt�ní a zne�išt�né textilní materiály. 

T�íd�ní odpad� bude probíhat p�ímo na staveništi. Odpady budou p�ednostn� odevzdány 

oprávn�né osob� k op�tovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné využití budou 

p�edány oprávn�né osob� k jejich ekologické likvidaci.  

Výkopové zeminy bez p�ím�sí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních 

nerovností stávajícího pozemku. 

Pro zacházení s obaly je nutno dodržet zákon �. 477/2001 Sb. Pro zacházení z odpady 

je nutno dodržet zákon �. 185/2001 Sb. 
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Tabulka 1:  Za�azení odpad� z výstavby dle katalogu odpad�, zdroj: 
dle vyhlášky �. 383/2001 Sb.

Katalog. 
�íslo 

Název druhu odpadu Kategorie

15 Odpadní obaly: absop�ní �inidla, �istící tkaniny, filtra�ní materiály a 
ochranné od�vy jinak neur�ené  

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
 15 01 02 Plastové obaly O 
 15 01 03 D�ev�né obaly O 
 15 01 04 Kovové obaly O 
 15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo obaly t�mito látkami 

zne�išt�né 
N 

17 00 Stavební odpady
17 01 Beton, hrubá a jemná keramika 
 17 01 01 Beton O 
 17 01 02 Cihly O 

 17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
 17 01 07 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobk� O 
17 02 D�evo, sklo, plasty
 17 02 01 D�evo O 
 17 02 02 Sklo O 
 17 02 03 Plast O 
17 04 Kovy, slitina kov�
 17 04 05 Železo a ocel O 
 17 04 11 Kabely O 
17 05 Zemina, kamení a vyt�žená hlušina
 17 05 04 Zemina a kamení O 
 17 05 06 Vyt�žená hlušina O 
17 06 Izola�ní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
 17 06 04 Izola�ní materiály O 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O 
17 09 Jiný stavební a demoli�ní odpady
 17 09 03 Jiný stavební a demoli�ní odpad N 
 17 09 04 Sm�sný stavební a demoli�ní odpad O 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 
pr�myslové odpady a odpady u ú�ad�), v�etn� z odd�leného sb�ru 

20 01 Složky z odd�l. sb�ru
 20 01 01 Papír a/nebo lepenka O 
 20 01 02 Sklo O 
 20 01 11 Textilní materiál O 
 20 01 38 D�evo O 

20 03 Ostatní komunální odpad
 20 03 01 Sm�sný komunální odpad O 

Domovní komunální odpad z trvalého provozu bude umís�ován do popelnicových nádob 

(kontejner�) a vyvážen specializovanou firmou na skládku m�sta Prost�jova. Splaškové 

odpadní látky budou odvedeny do m�stské splaškové kanalizace.  
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b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajin� podle zákona �. 114/1992 Sb. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Bude dodržena ochrana památných 

strom�, rostlin a živo�ich� na daném území podle vyhlášky �. 185/2013 Sb. Ekologické 

funkce a vazby v krajin� budou zachovány. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš
ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umíst�ní stavby nebyla v p�edchozích procesech studie EIA 

�ešena. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�

Stávající ochranná ani bezpe�nostní pásma nejsou omezena. Nová ochranná ani bezpe�nostní 

pásma není nutno stanovovat. 
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C. Technická zpráva 

C.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského 

projektu 

C.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

a) ú�el a popis objektu  

Stavební objekt bude sloužit jako bytový d�m s komer�ními prostory.  

b) architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení  

Navržená novostavba polyfunk�ního domu je p�dorysného tvaru �tverce. Stavba bude �ešena 

jako t�ípodlažní  podsklepená z prefabrikovaného skeletu s výpl�ovým zdivem ze zdiva 

Porotherm, založena nav velkopr�m�rových pilotech a prefabrikovaných základových 

prazích. St�echa je �ešena jako plochá se sklonem 3%. K polyfunk�nímu objektu náleží 

venkovní úpravy sestávající z parkovišt� pro 14 osobních automobil�, z nichž dv� jsou 

vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dále na pozemku budou zpevn�né 

plochy sestávající z chodník�, vše dopln�no zelení. Výška 1.NP stavby nad upraveným 

terénem je 150 mm. Výška st�echy je pak +9,965 m. 

Dispozi�n� bude v 1.NP umíst�no 8 ks provozních komer�ních prostor� se zázemím. ve 2.NP 

budou 4 byty a taktéž ve 3.NP budou 4 byty. 

Vstupy do komer�ních prostor a jejich vybavení za�ízením musí být v provedení 

odpovídajícím normovým hodnotám z vyhlášky �. 398/2009 Sb.. 

c) orienta�ní statistické údaje o stavb�  

Hodnota stavby bude odvislá od výb�rového �ízení stavebníka na  dodavatele stavby a jeho 

kone�né smluvní ceny 

Náklady na ochranu životního prost�edí �i v ostatních oblastech v souvislosti s p�edm�tnou 

výstavbou se nep�edpokládají. Budou vynaloženy jen náklady na opravu poškozené zelen�

a travních porost�, které budou uvedeny do p�vodního stavu. 

Zastav�ná plocha:  568,82 m2

Podlahová plocha 1NP – komer�ní prostory 320,5 m2 

Podlahová plocha 1NP, 2NP, 3NP – obytné �ásti 925,68 m2 

Po�et bytových jednotek : 8 
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Po�et nebytových komer�ních jednotek: 8 

d) venkovní úpravy 

Venkovní úpravy sestávající z parkovišt� pro 14 osobních automobil�, z nichž dv� jsou 

vyhrazeny pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dále na pozemku budou zpevn�né 

plochy sestávající z chodník�, vše dopln�no zelení. 

e) p�íprava území a zemní práce  

Mapové podklady využité z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení: 

• katastrální mapa 1:2000, 

• výškopisné a polohopisné zam��ení 1:500, 

• inženýrsko-geologický a radonový pr�zkum. 

Ostatní podklady: 

• vlastní pr�zkumy, zam��ení a fotodokumentace, 

• požadavky investora, 

• vyhláška �. 246/2001 Sb. 

• zákon �.  183/2006 Sb. 

• vyhláška �. 500/2006 Sb. 

• vyhláška �. 501/2006 Sb. 

• vyhláška �. 23/2008 Sb. 

• vyhláška �. 268/2009 Sb. 

• vyhláška �. 398/2009 Sb. 

• Pr�kaz energetické náro�nosti budovy, 

• Zemní práce budou probíhat dle DPS. P�i výkopech základové jámy je nutno pažit 

celou jámu . Nejnižší úrove� základové spáry pod základem 1.PP je stanovena na kót�

-3,750 m od srovnávací roviny ± 0,000. 
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D 1.1.1. Práce HSV 

Základy a podkladní betony  

Základy se vym��í a provedou podle stavebního výkresu �.3 Základy. Základové konstrukce 

jsou navrženy jako velkoprofilové piloty o pr�m�ru 900mm na kterých je monolitická hlavice 

do níž budou osazeny prefabrikované sloupy, na hlavice budou uloženy prefabrikované 

základové prahy z betonu C30/37. Základové prahy mají stejnou tlouš�ku jako tlouš�ka st�n 

v suterénu. 

Na zhutn�nou kamennou dr� frakce 16-32 mm bude zhotoven podkladní beton C8/10 

o tlouš�ce 50 mm pro položení hydroizolace. Na podkladní beton bude položena geotextilie 

Filtek 500 g/m2 na tu pak bude položena hydroizola�ní folie Alkorplan 35034, která slouží 

zárove� jako protiradonová izolace, na kterou bude položena vrstva geotextilie Filtek 500 

g/m2. Návrh hydroizolace platí pro osazení domu na rovinatém pozemku s odvodn�ným 

povrchem s HPV níže než 4 m pod povrchem. Pokud by se v pr�b�hu výkopových prací 

objevila podzemní voda, je pot�eba p�ehodnotit materiál i zp�sob zhotovení základ� a izolací. 

Po obvodu objektu se provede okapový chodní�ek z dlaždic BEST 50 x 50 cm se sklonem 

od objektu min 1 %. Sklon zpevn�ných ploch a UT od objektu bude min. 1 %. 

  

Upozorn�ní:  Nesmí se zapomenout na  vynechaní prostup� pro vodorovné rozvody 

kanalizace. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosným systémem objektu jsou pr�b�žné prefabrikované sloupy a pr�vlaky. Sloupy jsou 

dlouhé 13 200 mm a profilu 450 x 450 mm, jsou osazeny do monolitických kalich�. Sloupy 

mají ozuby na uložení pr�vlak�. Výpl�ové zdivo je z broušených tvárnic Porotherm 30, Profi 

DRYFIX, rozm�r� 247x300x249 mm, na zdící p�nu Porotherm DRYFIX. Vnit�ní zdivo 

je z broušených tvárnic Porotherm 30 Profi, rozm�r� 247x300x249 mm, na zdící p�nu 

Porotherm DRYFIX. Suterénní zdivo je z betonového ztraceného bedn�ní Presbeton ZB 25-

30 o rozm�ru 500x300x250 zalité beton C20/25 s betoná�skou výztuží B420B. 

  

Stropní konstrukce  

Nad všemi podlažími je z prefabrikovaných stropních panel� Spiroll tl. 200 mm. Uložení 

panel� na lože z cementové malty MC 30 tl. 10 mm. Minimální uložení panel� je 100 mm. 
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Po osazení panel� se provede zálivka spár betonem C20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm 

a osazení zálivkové výztuže z oceli V 10425 o pr�m�ru 8 mm. 

Schodišt�  

Je prefabrikované dovezené p�ímo na staveništ�. Hlavní podesta je uložena na nosníky. 

Mezipodesta je spojena s ramenem, ta je uložena na obvodové zdi a rameno na hlavní 

podestu, p�ípadn� na základový práh. Stupnice i podstupnice budou obloženy keramickou 

dlažbou Rako Cemento. Sloupky zábradlí jsou nerezové trubky bezešvé profil 42,4x2,6 mm. 

Výpln� zábradlí jsou z mlé�ného skla. Madlo je d�ev�né, osazené na nerezovou bezešvou 

trubku. Kotevní prvky budou pozinkované bez další povrchové úpravy. Madlo bude opat�eno 

bezbarvým matným lakem. 

Zast�ešení 

D�m je zast�ešen jednopláš�ovou plochou st�echou ve sklonu 3%. St�echa je odvodn�na 

pomocí st�ešních vtok� do dispozice objektu. St�ešní krytina je navržená jako systémová 

skladba DEK – DEKROOF 04. Hlavní hydroizola�ní vrstvu tvo�í pás z SBS modifikovaného 

asfaltu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Spodní pás hydroizolace tvo�í pás z SBS 

modifikovaného asfaltu GLASTEK 30 STICKER PLUS. Sklon st�echy je dán spádovými 

klíny z EPS 100S. Spádové klíny jsou lepeny pomocí polyuretanového lepidla PUK (INSTA-

STICK). Funkci parot�sné a provizorní hydroizola�ní vrstvy plní pás z SBS modifikovaného 

asfaltu GLASTEK AL 40 MINERAL. P�ed pokládkou je nutno podklad napenetrovat 

penetra�ní emulzí DEKPRIMER. Pokládka veškerých vrstev a provád�ní jednotlivých detail�

st�echy musí být provedena dle montážních p�íru�ek Dektrade. 

Komíny  

Na st�echu jsou vyvedeny v�trací komínky Dekplan z integrovanou manžetou z asfaltového 

pásu. 

P�í�ky  

D�lící p�í�ky jsou z broušených p�í�kovek Porotherm 17,5 Profi DRYFIX rozm�r�

372x175x249 mm, na zdící p�nu Porotherm DRYFIX a z broušených p�í�kovek Porotherm 

11,5 Profi rozm�r� 497x115x249 mm, na zdící p�nu Porotherm DRYFIX. 
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P�eklady  

Obvodové p�eklady jsou typové p�eklady Porotherm P7. Vnit�ní p�eklady jsou z také typové 

p�eklady Porotherm KP14,5. 

Výpln� otvor�  

Okna a vstupní dve�e jsou navržena plastová typ GEALAN S9000 z šestikomorových profil�

a izola�ních trojskel se suchým zasklením. Rám i k�ídlo je vyztuženo ocelovou pozinkovanou 

výztuhou tl. 2 mm. Okna i dve�e spl�ují požadavky EN 14351-1 i požadavky tepeln�

technických norem. 

Vstupní dve�e do komer�ních prostor jsou dvouk�ídlé se sv�tlíky typu Gealan S8000 IQ. 

Vstupní dve�e do bytových prostor jednok�ídlé plastové Gealan S7000 IQ. Balkonové dve�e 

typu Gealan S7000 IQ. Interiérové dve�e jsou navrženy plné od výrobce SEPOS, spol. s.r.o.  

D 1.1.2. Práce PSV 

Podlahy  

P1- Beton C20/25 vyztužený KARI sití 150/150/6   150 mm 

 Separa�ní vrstva PE fólie pro lité podlahy Cemix  0,2 mm 

 Tepelná izolace Isover EPS perimetr    120 mm 

 Geotextili Filtek 500g/m2      2 mm 

 Hydroizola�ní folie Alkorplan 35034    1,5 mm 

 Geotextilie Filtek 500g/m2      2 mm 

 Podkladní beton C8/10      50 mm 

 Zhutn�ná kamenivo frakce 16-32mm    80 mm 

  

P2- Keramická dlažba Rako Taurus     9 mm 

 Lepící flexibilní tmel      4 mm 

 Anhydritový litý pot�r ANHYLEVEl Cemex   40 mm 

 Separa�ní vrstva PE fólie pro lité podlahy Cemix  0,2 mm 

 Tepelná izolace Rockwool Steprock HD   50 mm 

 Stropní panel Spiroll      200 mm 

 Zatíraná omítka tenkovrstvá Cemix    3 mm 



28 

P3- Keramická dlažba Rako Cemento    10 mm 

 Lepící flexibilní tmel      4 mm  

 Anhydritový litý pot�r ANHYLEVEl Cemex   40 mm 

 Separa�ní vrstva PE fólie pro lité podlahy Cemix  0,2 mm 

 Tepelná izolace Rockwool Steprock HD   50 mm 

 Stropní panel Spiroll      200 mm 

 Zatíraná omítka tenkovrstvá Cemix    3 mm 

P4- Keramická dlažba Rako Taurus     9 mm 

 Lepící flexibilní tmel      4 mm 

 Jednosložková hydroizolace KOUPELNA Den Braven 0,5 mm 

 Anhydritový litý pot�r ANHYLEVEl Cemex   40 mm 

 Separa�ní vrstva PE fólie pro lité podlahy Cemix  0,2 mm 

 Tepelná izolace Rockwool Steprock HD   50 mm 

 Stropní panel Spiroll      200 mm 

 Zatíraná omítka tenkovrstvá Cemix    3 mm 

  

P5- Keramická dlažba Rako Taurus     9 mm 

 Lepící flexibilní tmel      4 mm  

P6- Laminátová podlaha Egger     8 mm 

 Podložka IZO Floor XPS Plus     2mm  

 Anhydritový litý pot�r ANHYLEVEl Cemex   40 mm 

 Separa�ní vrstva PE fólie pro lité podlahy Cemix  0,2 mm 

 Tepelná izolace Rockwool Steprock HD   50 mm 

 Stropní panel Spiroll      200 mm 

 Zatíraná omítka tenkovrstvá Cemix    3 mm 

P7- Keramická dlažba Rako Cemento    10 mm 

 Lepící flexibilní tmel      4 mm 

 Mazani z betonu prostého C 8/10 Cemix   50 mm 

 Drenážní vrstva Dekdren G8     8 mm 

 Geotextili Filtek 300g/m2     2 mm 

 Hydroizola�ní folie Dekplan 77     1,5 mm 
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 Geotextili Filtek 300g/m2      2 mm 

 Spádové klíny EPS 200 S     120-150 mm 

 Polyuretanové lepidlo  PUK(Insta-Stick)   2 mm 

 Asfaltový pás GLASTEK AL 40  MINERAL   4 mm 

 Penetra�ní emulze Dekprimer     1 mm 

 Stropní panel Spiroll      200 mm 

 Zatíraná omítka tenkovrstvá Cemix    3 mm a 

Hydroizolace, parozábrany, geotextílie  

Svislé a vodorovné hydroizolace spodní stavby bude zhotovena z folie Alkorplan 35034. 

Jako krycí a separa�ní vrstva vodorovné hydroizolace spodní stavby bude použita geotextilie 

Filtek 500 g/m2.  

Hlavní st�ešní hydroizola�ní vrstvu tvo�í pás z SBS modifikovaného asfaltu ELASTEK 40 

SPECIAL DEKOR. Spodní pás hydroizolace tvo�í pás z SBS modifikovaného asfaltu 

GLASTEK 30 STICKER PLUS. Funkci parot�sné a provizorní hydroizola�ní vrstvy plní pás 

z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK AL 40 MINERAL.

Na balkonech je jako hlavní hydroizolace použitá hydroizola�ní folie Dekplan 77 a funkci 

parot�sné a provizorní hydroizola�ní vrstvy GLASTEK AL 40 MINERAL. Hydroizola�ní 

folie Dekplan 77 bude chrán�na geotextilií Filtek 300 g/m2. 

V podlahách s mokrým provozem (koupelna, WC) se použije hydroizola�ní nát�r Koupelna 

Den Braven, kterou je t�eba vytáhnout 150 mm  na st�ny (v míst� sprchového koutu do výšky 

min. 1800 mm). 

Tepelná a zvuková izolace  

TI podlahy 
Tepelná izolace podlahy 1.PP je provedena z polystyrenu Isover EPS Perimetr v tlouš�ce 120 

mm.  

TI obvodového plášt�
Obvodové zd�né st�ny 1.PP jsou zatepleny polystyrenem Isover EPS Perimetr tl. 80 mm 

do výšky úrovn� +0,200.  

Obvodový pláš� bude opat�en kontaktním zateplovacím systémem. Materiál tepelného 

izolantu navrhujeme fasádní polystyren Isover 70F tl. 100 mm. 
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TI st�ech, balkón�
Tepelná izolace st�ech je navržena z polystyrenu Isover EPS 100 S ze spádových klín� 150 - 

350 mm. Izolace balkón� bude provedena taktéž z polystyrenu Isover EPS 100 S 

ze spádových klín� 120 - 150 mm. 

Akustické izolace 
Ve skladb� podlah je navržena zvuková izolace STEPROCK HD tl. 50 mm. Ve styku 

se zdivem bude proveden pr�b�žný dilata�ní pásek tl.10mm. Viz. výkresová dokumentace. 

Omítky  

Vnit�ní omítky 

Všechny povrchy se p�ed omítáním opat�í cementovým post�ikem Weber.dur podhoz. Vnit�ní 

omítky budou vápenocementové Porothem Universal se štukovou omítkou  Weber.dur štuk 

IN. Sanitární prostory budou opat�eny cementovými omítkami Weber.dur cementový 

a hydroizola�ním nát�rem Koupelna Den Braven. 

Vn�jší omítky  

Na vn�jší st�ny bude použit zateplovací systém Weber therm klasik ve složení. Lepící tmel 

weber.therm klasik LZS 710, tepelná izolace fasádní polystyren EPS 70 F Isover, plastové 

talí�ové hmoždinky Weber WH P, tmel weber. therm klasik LZS 710, s armovací tkaninou 

R 177, podkladní nát�r pod omítku weber.pas podklad UNI a tenkovrstvá probarvená omítka 

weber.pas silikon. Barevnou specifikaci ur�í investor.  

Vnit�ní malby budou provedeny nát�rem Weber Kerapas IK. 

Obklady  

Sanitární prostory budou obloženy keramickým obkladem lepeným flexibilním lepidlem 

Weber.for flex a spárovaným tmelem Weber.color comfort, do výšky zárubní dve�í (oby�ejn�

2000 mm). V kuchyni se keramickým obkladem obloží st�ny za kuchy�skou linkou do výšky 

spodní hrany zav�šených sk�ín�k (oby�ejn� cca 800-1400 mm). Druh a barvu obklad� ur�í 

investor.  
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Truhlá�ské, záme�nické a ostatní dopl	kové výrobky  

Truhlá�ské a záme�nické práce budou provedeny podle výkres� – Výpis truhlá�ských výrobk�

a Výpis záme�nických výrobk�. Dodavatel – výrobce stanovených výrobk� musí dodat 

prohlášení o shod� podle NV �. 163/2002 Sb. 

Klempí�ské výrobky  

Oplechování parapet� oken bude provedeno z taženého hliníkové plechu tlouš�ky 1,6 mm, 

atika v�etn� dopl�k� je vyrobena z hliníkového plechu tl. 0,6 mm, který je bezúdržbový. 

Budou provedeny podle výkresu Výpis klempí�ských výrobk�. 

Malby a nát�ry  

Vnit�ní malby budou provedeny nát�rem Weber Kerapas IK. 

Nát�ry jsou navrhovány pouze jako sou�ást dodávky záme�nických konstrukcí – 2x základní 

nát�r a 2x vrchní. 

D 1.1.3. Technické vybavení 

Úst�ední vytáp�ní  

Vytáp�ní objektu bude nízkoteplotním teplovodním systémem s nuceným ob�hem vody. 

U reálné stavby nutno doložit. 

V tomto p�ípad� není toto �ešení p�edm�tem zadání diplomové práce a tudíž ani p�edm�tem 

projektové dokumentace pro provád�ní stavby. 

Zdravotechnika  

Podrobné �ešení zdravotechniky u reálné stavby nutno doložit.  

V tomto p�ípad� není toto �ešení p�edm�tem zadání diplomové práce a tudíž ani p�edm�tem 

projektové dokumentace pro provád�ní stavby. 

Elektroinstalace 

Projektová dokumentace elektroinstalace �eší sv�telnou a zásuvkovou elektroinstalaci 

v polyfunk�ním dom�. Slaboproudé rozvody je pot�ebné do�ešit na základ� požadavk�

investora a v souladu s vyhláškou �. 50/1978 Sb. Podrobné �ešení elektroinstalace u reálné 

stavby nutno doložit.  
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V tomto p�ípad� není toto �ešení p�edm�tem zadání diplomové práce a tudíž ani p�edm�tem 

projektové dokumentace pro provád�ní stavby. 

  

Kanalizace a vodovod 

• vodovod 

Rozvod vody bude napojen na ve�ejný vodovodní �ád. 

• splašková kanalizace 

Splaškové vody budou napojeny do splaškové kanalizace. Deš�ové vody ze st�echy 

budou svedeny deš�ové kanalizace. 
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D.Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci na 

staveništi 

D.1 Vyhodnocení rizik  

D.1.1 Identifikace a vyhodnocování rizik 

Zákon �. 262/2006 Sb., §102 odst. 1-3 �íká, že:  

Zam�stnavatel je povinen vytvá�et bezpe�né a zdraví neohrožující pracovní prost�edí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a p�ijímáním 

opat�ení k p�edcházení rizik�m. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opat�ení vyplývající z právních a ostatních p�edpis�

k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a z opat�ení zam�stnavatele, která mají za cíl 

p�edcházet rizik�m, odstra�ovat je nebo minimalizovat p�sobení neodstranitelných rizik. 

Zam�stnavatel je povinen soustavn� vyhledávat nebezpe�né �initele a procesy pracovního 

prost�edí a pracovních podmínek, zjiš�ovat jejich p�í�iny a zdroje. Na základ� tohoto zjišt�ní 

vyhledávat a hodnotit rizika a p�ijímat opat�ení k jejich odstran�ní a provád�t taková opat�ení, 

aby v d�sledku p�ízniv�jších pracovních podmínek a úrovn� rozhodujících faktor� práce 

dosud za�azené podle zvláštního právního p�edpisu jako rizikové mohly být za�azeny 

do kategorie nižší. K tomu je povinen pravideln� kontrolovat úrove� bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci, zejména stav výrobních a pracovních prost�edk� a vybavení pracoviš�

a úrove� rizikových faktor� pracovních podmínek, a dodržovat metody a zp�sob zjišt�ní 

a hodnocení rizikových faktor� podle zvláštního právního p�edpisu. 

Výsledkem práce je tabulkový p�ehled pro vyhodnocování rizik (rizikových faktor�, 

ohrožení), který obsahuje: 

Posuzovaný systém (�innost) - výb�r posuzovaného objektu; 

Identifikace nebezpe�í - zdroj rizika; 

Popis rizika (Riziko) - nebezpe�í; 
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Vyhodnocení závažnosti rizika (Pravd�podobné ohrožení, Následky možného ohrožení, 

Hodnotitelé – názor týmu hodnotitel�, Míra rizika – výsledná hodnota); 

Opat�ení ke snížení rizika; 

D.1.2 Praktické postupy (tabulkový p�ehled) 

Výb�r posuzované �innosti obsahuje všechny typické a nej�ast�jší pracovní operace, v�etn�

provozovaných stroj� a za�ízení p�i provád�ní pracovních �inností na stavb�. Zdroje rizik jsou 

sestaveny podle pracovních �inností a postup�, nebezpe�ných situací, stroj�, za�ízení, 

provozních a stavebních prostor� a technologií, kde je možno p�edpokládat ohrožení zdraví 

p�ípadn� života zam�stnanc�. Identifikace nebezpe�í obsahuje významn�jší nebezpe�í 

a možná závažn�jší ohrožení, vztahující se ke každé pracovní �innosti (stroji, za�ízení, 

objektu, prostoru nebezpe�né látce a situaci atd.), ke zdroj�m rizik. Identifikaci nebezpe�í 

umož�ují t�i otázky: 

• existuje zdroj nebezpe�í? 

• kdo nebo co m�že být poškozeno? 

• jak m�že k poškození dojít? 

D.1.3 Vyhodnocení rizik 

Jednoduchá bodová metoda je jednodušší subjektivní metoda charakterizující vyhodnocené 

riziko, jež je ozna�eno s p�ihlédnutím k možnému vzniku a následk�, stupni závažnosti, �asu 

p�sobení rizika, pop�. dalším vliv�m. Pravd�podobnost uvažovaného nebezpe�í lze stanovit 

dle stupnice odhadu pravd�podobnosti v rozmezí od 1 do 5. Do této stupnice zahrnujeme 

míru, úrove� a kritéria jednotlivých nebezpe�í[2].  

Pro posouzení a vyhodnocení nebezpe�í (zdroj� rizik) se p�íslušné �íselné vyjád�ení 

zaznamená do sloupc� „P", „N" „H" „R" v tabulce „VYHODNOCENÍ RIZIK"[2]:

P - Pravd�podobnostní rozsah rizika: 

1 - nahodilé riziko 

2 - nepravd�podobné riziko 

3 - pravd�podobné riziko 

4 - velmi pravd�podobné riziko 
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5 - trvalé riziko 

N – Následky možného ohrožení: 

1 - poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 

2 - absen�ní úraz s pracovní neschopností 

3 - vážn�jší úraz vyžadující hospitalizaci 

4 - t�žký úraz a úraz s trvalými následky 

5 - smrtelný úraz, hromadný úraz 

H – Vliv na zú�astn�né osoby: 

1 - zanedbatelný vliv na míru nebezpe�í a ohrožení 

2 - malý vliv na míru nebezpe�í a ohrožení 

3 - v�tší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpe�í 

4 - velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpe�í 

5 - více významných a nep�íznivých vliv� na závažnost a následky ohrožení a nebezpe�í 

R – Celkové hodnocení rizika – pod tímto ukazatelem je uvedena výsledná hodnota 

rizika: 

I. R menší než 10 - riziko možno p�ijmout 

II. R 10 - 30 - možné riziko, zvýšit pozornost 

III. R 30 - 50 - riziko, pot�eba nápravné/ preventivních opat�ení 

IV. R 50 – 80 - vysoké riziko, bezprost�ední opat�ení 

V. R v�tší než 80 - velmi vysoké riziko, p�erušit �innost 

Bodové rozp�tí charakterizuje závažnost rizik a opat�ení, která se k nim vztahují. 

P�i stanovení stupn� závažnosti vyhodnocených rizik je možné rozd�lení do p�ti rizikových 

skupin (I. až V.), p�i�emž celkové hodnocení rizika (R) pak m�že být následující[2]: 

I. Zanedbatelné (bezvýznamné) riziko (riziko možno p�ijmout), není vyžadováno žádné 

zvláštní opat�ení. Nejedná se však o 100 % bezpe�nost, proto je nutno na existující riziko 

upozornit a uvést, jaká organiza�ní a výchovná opat�ení je t�eba realizovat. 

II. Akceptovatelné (p�ijatelné) riziko (možné riziko, zvýšit pozornost), riziko p�ijatelné 

se souhlasem vedení. Je nutno posoudit výši náklad� na p�ípadné �ešení nebo zlepšení. 
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V p�ípad�, že se nepoda�í provést technická bezpe�nostní opat�ení ke snížení rizika, je t�eba 

provést alespo� vhodná organiza�ní opat�en.  

III. Mírné riziko (riziko, pot�eba nápravné �innosti), v této skupin� je již nutné postupovat 

podle opat�ení dle zpracovaného plánu na základ� rozhodnutí vedení. Prost�edky na snížení 

rizika musí být uskute�n�né v ur�itém �asovém období. 

IV. Nežádoucí riziko (vysoké riziko, bezprost�ední bezpe�nostní opat�ení), riziko vyžaduje 

operativní uskute�n�ní odpovídajících bezpe�nostních opat�ení snižujících riziko 

na p�ijateln�jší úrove�,  p�id�lením pot�ebných zdroj� dosáhneme snížení rizika. Je-li toto 

riziko spojeno se zna�nými nebezpe�nými následky, musí se provést jeho další vyhodnocení. 

V. Nep�ijatelné riziko (velmi vysoké riziko, zastavit �innost), velmi vysoké riziko, 

p�i kterém je zvýšená možnost úraz�, dopad�, pop�. vad, kterému zabráníme okamžitým 

zastavením �innosti, odstavením z provozu do doby realizace nezbytných opat�ení a nového 

vyhodnocení rizik a p�ijetí pot�ebných opat�ení. Práce nesmí být zahájena nebo v ní nesmí být 

pokra�ováno, dokud se riziko nesníží. 

D.1.4 Bezpe�nostní opat�ení ke snížení rizika 

V P�íloze �. 3 jsou popsána standardní opat�ení a doporu�ení snižující závažnost rizika. 

Povinností zam�stnavatele je po celou dobu výstavby zajiš�ovat a kontrolovat tato opat�ení. 

Zam�stnavatel je rovn�ž povinen zajistit, aby bezpe�nostní technik a zam�stnanci, kte�í jsou 

pov��ení kontrolováním a zabezpe�ováním stanovených i existujících opat�eních provád�li 

�innost[2]. 

P�i stanovení postup� a opat�ení ke snížení a zvládnutí rizik a jejich priorit platí následující 

zásady[2]: 

a) Po�adí ú�innosti protiúrazových opat�ení: 

odstran�ní zdroje rizika 

minimalizace zdroje rizika úrazu 

úplná separace zdroje rizika úrazu 

�áste�né krytí zdroje rizika úrazu 
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oddálení �lov�ka z pole zdroje rizika úrazu, nebezpe�ného prostoru; 

snížení pravd�podobnosti p�sobení zdroje rizika úrazu 

zvýrazn�ní zdroje rizika (bezpe�nostní sd�lení apod.) 

ochrana pracovníka 

výb�r, výchova a výcvik pracovníka (zdravotní a odborná zp�sobilost - kvalifikace, 

školení, ov��ování znalostí) 

legislativa (zákazy a p�íkazy) 

b) Je-li to možné, vylou�it nebezpe�í úpln�, nebo potla�it zdroj rizika (nap�. použitím 

bezpe�n�jších látek a technologií); 

c) Pokud je to možné, p�izp�sobit práci zam�stnanci (nap�. nutno vzít v úvahu individuální 

mentální a fyzické schopnosti); 

d) Za ú�elem snižování rizika nutno sledovat a využívat vývoj techniky a technický pokrok; 

e) Dávat p�ednost tzv. kolektivním bezpe�nostním opat�ením, která chrání více pracovník�

sou�asn�; 

f) Vhodn� kombinovat technická, organiza�ní, výchovná pop�. i další opat�ení; 

g) Uplat�ovat plánované preventivní údržby stroj� v�etn� bezpe�nostních za�ízení; 

h) Uvažovat s nouzovými opat�eními v p�ípad� nep�íznivých pov�trnostních podmínek 

na nechrán�ných pracovištích; 

i) Neustále zdokonalovat a zkvalit�ovat systém pé�e o bezpe�nost práce a ochranu zdraví; 

j) Zajiš�ovat realizaci preventivních opat�ení pro snížení rizik, v�etn� p�ezkoumávání 

vyhodnocení rizik jestliže dojde ke zm�n� podmínek nebezpe�í a rizika; 

k) Pokud nelze rizika zcela eliminovat je t�eba je alespo� snížit na nejmenší možnou míru 

a zbytkové riziko kontrolovat. 

D.1.5  Záv�r  

Vyhodnocení rizik v�etn� identifikace zdroj� rizik a bezpe�nostních opat�ení je zpracováno 

tak, aby ji mohli využívat vedoucí zam�stnanci, zejména: 

vedoucí st�edisek, výrobní p�íprava, stavbyvedoucí a mist�i 

Tito mají za povinnost pr�b�žn� hodnotit rizika a �init opat�ení k náprav� p�i své každodenní 

�ídící a kontrolní �innosti podle zásad pro vnit�ní �ízení BOZP ve smyslu Zákoníku práce 

v platném zn�ní tak, aby všechna významná rizika byla pod kontrolou. Nejv�tší pozornost 

je nutno v�novat t�m zdroj�m rizik, které p�edstavují zvýšenou pravd�podobnost vzniku 
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ohrožení zam�stnanc� a t�m rizik�m, které mohou zp�sobit závažné následky tak, jak 

je uvedeno v této dokumentaci.  

Ze zákona �. 262/2006 Sb., §102 odst. (6) vyplívá, že: 

Zam�stnavatel je povinen p�ijmout opat�ení pro p�ípad zdolávání mimo�ádných událostí, jako 

jsou havárie, požáry a povodn�, jiná vážná nebezpe�í a evakuace zam�stnanc� v�etn� pokyn�

k zastavení práce a k okamžitému opušt�ní pracovišt� a odchodu do bezpe�í; p�i poskytování 

první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovn�léka�ských služeb. Zam�stnavatel 

je povinen zajistit a ur�it podle druhu �innosti a velikosti pracovišt� pot�ebný po�et 

zam�stnanc�, kte�í organizují poskytnutí první pomoci, zajiš�ují p�ivolání zejména 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky 

a Policie �eské republiky a organizují evakuaci zam�stnanc�. Zam�stnavatel je povinen 

zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovn�léka�ských služeb jejich vyškolení a vybavení 

v rozsahu odpovídajícím rizik�m vyskytujícím se na pracovišti. 

Zam�stnavatel je povinen p�izp�sobovat opat�ení m�nícím se skute�nostem, kontrolovat 

jejich ú�innost a dodržování a zajiš�ovat zlepšování stavu pracovního prost�edí a pracovních 

podmínek.  
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D.2 Skladba Plánu BOZP 

D.2.1 Podmínky pro zpracování plánu BOZP podle p�ílohy �. 5 NV �. 

591/2006 Sb. 

Jestliže budou na staveništi provád�ny práce a �innosti, které vystavují fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je povinností stavebníka zajistit 

p�ed zahájením prací na staveništi zpracování plánu BOZP, který bude vyhovovat pot�ebám 

zajišt�ní bezpe�né a zdraví neohrožující práce dle druhu a velikosti dané stavby. V plánu 

BOZP je nutné uvést pot�ebná opat�ení z hlediska �asové pot�eby i zp�sobu provedení; musí 

být p�izp�sobován skute�nému stavu a podstatným zm�nám b�hem realizace stavby.[1] Plán 

BOZP by m�l být zpracován již p�i p�íprav� stavby, tj.: ve fázi zpracování projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení a následn� pro realizaci stavby ve vazb�

na zhotovitele stavby, jeho technologické pracovní postupy a strojový park. 

D.2.2 Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života 

Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

podle § 6 a p�ílohy �. 5 NV  �. 591/2009 Sb. a § 15 odst. 2 zákona �. 309/2006 Sb. jsou: 

• práce vystavující zam�stnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvoln�né zeminy ve výkopu o hloubce v�tší než 5 m, 

• práce související s používáním nebezpe�ných vysoce toxických chemických látek 

a p�ípravk� nebo p�i výskytu biologických �initel� podle zvláštních právních 

p�edpis�, 

• práce se zdroji ionizujícího zá�ení pokud se na n� nevztahují zvláštní právní 

p�edpisy, 

• práce nad vodou nebo v její t�sné blízkosti spojené s bezprost�edním nebezpe�ím 

utonutí, 

• práce, p�i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, 

• práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení pop�ípad�

za�ízení technického vybavení, 
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• studna�ské práce, zemní práce provád�né protla�ováním nebo mikrotunelováním 

z podzemního díla, práce p�i stavb� tunel�, pokud nepodléhají dozoru orgán�

státní bá	ské správy,  

• potáp��ské práce,  

• práce provád�né ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu), 

• práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních p�edpis�, 

• práce spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních stavebních díl�

kovových, betonových, a d�ev�ných ur�ených pro trvalé zabudování do staveb.   

P�i výskytu t�chto prací a �inností na stavb� musí být tedy zpracován plán BOZP 

p�ed zahájením prací a �inností na staveništi. 

Stejn� je nutno postupovat v p�ípadech, když p�i realizaci stavby (podle odst. 1 § 15 zákona 

�. 309/2006 Sb.):  

• celková p�edpokládaná doba trvání prací a �inností je delší než 30 pracovních 

dn�, ve kterých budou vykonávány práce a �innosti a bude na nich pracovat 

sou�asn� více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

• celkový plánovaný objem prací a �inností b�hem realizace díla p�esáhne 

500 pracovních dn� v p�epo�tu na jednu fyzickou osobu. 

Vypracování plánu BOZP tedy ukládá zákon �. 309/2006 Sb. v § 15 odst. 2. a to tak, že[1]:

• musí být zpracován podle druhu a velikosti stavby: rozsah plánu BOZP závisí 

na složitosti stavby; d�líme ho na  jednoduchý a stru�ný, nebo složitý a rozsáhlý,

• musí napl	ovat pot�eby zajišt�ní bezpe�né a zdraví neohrožující práce: zde 

je stanoveno, že �eší požadavky na bezpe�nost provád�ní jednotlivých prácí, které 

vycházejí z provád�ní stavby; plán BOZP se nezabývá požadavky, nap�. na požární 

bezpe�nost, ochranu ŽP, jakost apod., nejsou-li svým charakterem a možným 

dopadem limitující pro BOZP jako nap�. zvýšené požární riziko, chemické nebezpe�í, 

hrozba ekologické havárie apod.,  
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• musí specifikovat opat�ení z hlediska �asové pot�eby: zvýšený pohyb na staveništi 

p�ináší vyšší rizika, ze kterých vyplývají specifické konkrétní bezpe�nostní 

požadavky, nap�. práce sou�asné a následné, nad sebou, zajišt�ní pod prací ve výšce 

apod.,  

• musí specifikovat opat�ení z hlediska zp�sobu provedení: d�ležité je stanovení 

postupu prací na staveništi s návrhem konkrétních bezpe�nostních opat�ení,  

• musí být p�izp�soben skute�nému stavu a podstatným zm�nám b�hem realizace 

stavby: plán BOZP nemusí vždy vyhovovat zm�nám projektu a zm�nám v použitých 

technologiích, a proto je nutná úprava plánu p�i realizaci stavby koordinátorem BOZP 

z hlediska vlastní realizace stavby ve spolupráci se zhotoviteli a stavebníkem. Zm�ny 

projektové dokumentace a zm�ny použitých technologií musí být promítnuty do takto 

aktualizovaného plánu BOZP.

Rozsah a obsah plánu BOZP není krom� výše uvedeného v právních p�edpisech více 

specifikován. Dále je uvedena jedna z mnoha verzí používaných v praxi. 
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D.3 Plán BOZP  

D.3.1 Identifika�ní údaje stavby 

Zadavatel (objednatel) 

Jméno / název:  Ing. Petr Kvapil

Kontaktní adresa:  Vrbátky 235, 798 13 Vrbátky

Email:    Kvapil.Petr@gmail.com

Telefon:   +420 723 210 808

Zhotovitel 

Jméno / název:  Bc. Tomáš Svoboda

Kontaktní adresa:  Vrbátky 277, 798 13 Vrbátky

Email:    SvobodaTomek@gmail.com

Telefon:   +420 733 666 547 

Hlavní projektant:  Bc. Tomáš Svoboda 

Projektanti �ástí projektu: Bc Tomáš Svoboda  

Ing. Jan Hradil, autorizovaná osoba �. a. 1001240 IP00, IH00 

Ing. Petr Slamenec, autorizovaná osoba �. a. 0601617 IE01 

Vojt�ch Musil, autorizovaná osoba �. a. 1400005 TE03 

Koordinátor BOZP na staveništi p�i p�íprav� stavby 

 BOZP kvalitn� s.r.o. 

 755 12 Olomouc, B�ezinova 8 

 Ing. David Kulhaj, �. osv�d�ení OZ-K/83 

Koordinátor BOZP na staveništi p�i realizaci stavby 

V dob� zpracování Plánu BOZP není znám. 
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Termín zahájení a ukon�ení stavebních prací: 

P�edpokládaný termín zahájení stavebních prací: 04/2015 

P�edpokládaný termín dokon�ení stavebních prací: 10/2015 

  

D.3.2 Základní charakteristika stavby 

Navržená novostavba polyfunk�ního domu je p�dorysného tvaru �tverce. Stavba bude �ešena 

jako t�ípodlažní  podsklepená. Je zhotovena z prefabrikovaného skeletu s výpl�ovým zdivem 

ze zdiva Porotherm. Stavba je založena na velkopr�m�rových pilotách a prefabrikovaných 

základových prazích. St�echa je �ešena jako plochá se sklonem 3%.  

Zpevn�né plochy 

K polyfunk�nímu objektu náleží venkovní úpravy sestávající z parkovišt� pro 14 osobních 

automobil�, z nichž dv� jsou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dále 

na pozemku budou zpevn�né plochy sestávající z chodník�, vše dopln�no zelení.

D.3.3 Situa�ní plán staveništ�

Situa�ní plán staveništ� není sou�ástí diplomové práce. 

D.3.4 Rizika 

Tabulka identifikace a vyhodnocení rizik je obsahem P�ílohy �. 3. 

Obecné požadavky bezpe�nosti práce na stavb�.  

P�i realizaci stavby platí v plném rozsahu právní p�edpisy v oblasti bezpe�nosti práce platné 

v zemi kde se stavba realizuje.  

Pln�ní požadavk� na bezpe�nost práce každého pracovníka na stavb�[3]: 

• chovat se p�i práci tak, aby nedošlo k ohrožení svého zdraví ani zdraví 

spolupracovník�, dodržovat p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci 

a p�edepsané technologické postupy, 

• p�i práci vždy myslet na bezpe�nost svého jednání a nep�ece�ovat své schopnosti, 

• neuvád�t do chodu stroj nebo za�ízení, pokud se nep�esv�d�il, že tím neohrozí zdraví 

nebo život sv�j �i jiné osoby, 
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• neprovád�t práce, pro n�ž není pou�en ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují 

zvláštní odbornou kvalifikaci, 

• dodržovat po�ádek na pracovištích a komunikacích na stavb�, 

• p�i zjišt�ní nedostatk� v oblasti BOZP, které zam�stnanec nem�že sám odstranit, 

informovat o nich d�kladn� nad�ízeného, 

• používat p�i práci ochranná za�ízení a p�edepsané osobní ochranné pracovní 

prost�edky dle rizik, 

• dodržovat protipožární opat�ení. 

Na stavb� je pracovník�m p�edevším zakázáno[3]: 

• vstupovat na staveništ� pod vlivem alkoholu �i jiných omamných a návykových látek, 

požívat alkohol a jiné návykové látky v pracovní dob� i mimo areál stavby, 

• odstra�ovat nebo znehodnocovat bezpe�nostní opat�ení, kryty, zna�ky, 

• opravovat a �istit stroje, p�ístroje a jejich sou�ásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud 

není zajišt�no, že se nemohou samovoln� rozb�hnout, 

• bez v�domí nad�ízeného opoušt�t pracovišt�. 

�innosti spojené s možným ohrožením bezpe�nosti a zdraví pracovník�: 

• výkopové práce, vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení pop�ípad�

za�ízení technického vybavení, 

Základní ochranná opat�ení: 

� prokazatelné seznámení odpov�dného zástupce zhotovitele, obsluh stroj�

a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury, 

� ur�ení rozmíst�ní stavebních výkop�, zajišt�ní st�n výkop�, 

� další opat�ení – viz. NV �. 591/2006 Sb.. 

• montážní práce, spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních stavebních 

díl� kovových, betonových a d�ev�ných, ur�ených pro trvalé zabudování do staveb. 

Základní ochranná opat�ení: 

� správné zpracování technologického postupu a jeho dodržování p�i montáži 

� pro je�áby a ostatní zdvihací za�ízení musí být zpracován Systém bezpe�né práce 

podle �SN ISO 12480-1 a prokazateln� ur�ena pov��ená osoba, 

� další opat�ení – viz NV �. 591/2006 Sb.. 
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• manipulace s materiálem a provozování zdvihacích za�ízení ( autoje�áby, montážní 

plošiny, p�ípadn� stavební nákladní výtah), 

Základní ochranná opat�ení: 

� pro je�áby a ostatní zdvihací za�ízení musí být zpracován Systém bezpe�né práce 

podle �SN ISO 12480-1 a prokazateln� ur�ena pov��ená osoba. 

• práce, p�i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 

Základní ochranná opat�ení: 

� používání kolektivního zajišt�ní, provád�né dle technologického postupu 

� další opat�ení – viz. Zákoník práce, v platném zn�ní, zákon �. 309/2006 Sb. 

v platném zn�ní a NV �. 591/2006 Sb..

D.3.5 �asový harmonogram 

�asový harmonogram znázor�uje �asový postup jednotlivých na sebe navazujících prací a je 

zpracován v P�íloze �. 5. 

D.3.6 P�edpokládaný po�et pracovník� pot�ebných p�i výstavb�

Po�et pracovník� p�i výstavb� je prom�nný v závislosti na vykonávané práci. V pr�m�ru bude 

na stavb� 20 pracovník�. 

D.3.7 Organizace dopravy a skladování 

Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení 

Kolem pozemku vede zpevn�ná m�stská komunikace, na kterou je napojen 

p�ístupový chodník a p�ilehlé parkovišt�. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Kolem pozemku vede zpevn�ná m�stská komunikace, na kterou je napojen 

p�ístupový chodník a p�ilehlé parkovišt�. 

c) doprava v klidu  

Parkování je zajišt�no samostatnými parkovacími místy. 
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d) p�ší a cyklistické stezky 

V nejbližším okolí se nenachází cyklostezky. Žádné stezky nebudou stavbou nijak 

dot�eny. 

Stavební stroje, které jsou používané na pozemní komunikaci musí být vybaveny zvláštním 

výstražným sv�tlem oranžové barvy, jeho užívání se �ídí zvláštními právními p�edpisy podle 

zákona �. 361/2000 Sb., zákona �. 60/2001 Sb., zákona �. 478/2001 Sb., zákona �. 62/2002 

Sb., zákona �. 311/2002 Sb., zákona �. 320/2002 Sb., zákona �. 436/2003 Sb., zákona 

�. 53/2004 Sb., zákona �. 229/2005 Sb., zákona �. 411/2005 Sb., zákona �. 76/2006 Sb., 

zákona �. 226/2006 Sb., zákona �. 264/2006 Sb. a zákona �. 342/2006 Sb. 

P�i použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 

s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních p�edpis�, zákona �. 361/2000 Sb. 

a zákona �. 13/1997 Sb., dohled a podle okolností též bezpe�nost provozu na pozemních 

komunikacích a zajiš�uje dostate�ným po�tem zp�sobilých fyzických osob, které p�i této 

�innosti užívají jako osobní ochranný pracovní prost�edek výstražný od�v s vysokou 

viditelností. P�i ozna�ení p�ekážky provozu na pozemních komunikacích se �ídí ustanoveními 

zvláštních právních p�edpis� podle vyhlášky �. 30/2001 Sb., vyhlášky �. 153/2003 Sb., 

vyhlášky �. 176/2004 Sb. a vyhlášky �. 193/2006 Sb. 

Stavba nevyžaduju zábory ve�ejným komunikací, pouze zábor ve�ejného parkovišt�. 

Organizace dopravy v míst� stavby se bude �ídit dle zákonu o provozu na pozemních 

komunikacích. 

Skladování 

Jako skladovací plochy budou využiti plochy v rámci oploceného staveništ� a železné zavírací 

bu�ky, které budou zajišt�ny proti vstupu nepovolaných osob. P�i skladování a manipulaci 

s materiálem je nutno dodržet tyto bezpe�nostní požadavky: 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní skladovaných 

materiál�, rozm�ry a únosnost skladovacích ploch v�etn� dopravních komunikací musí 

odpovídat rozm�r�m a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých stroj�. 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt�na jeho stabilita 

a nedocházelo k jeho poškození a ohrožení osob.  

Prvky, které na sebe p�i skladování t�sn� doléhají a nejsou vybaveny pro bezpe�né uchopení 

nap�íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn� proloženy podklady. Jako 
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podklad� není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvo�ené dv�ma nebo více 

prvky voln� položenými na sebe. 

Sypké hmoty v pytlích se ru�n� ukládají do výšky nejvýše 2 m a  jsou-li na paletách do výšky 

nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajišt�ny nap�íklad op�rami nebo st�nami, musí být 

pytle uloženy v bezpe�ném sklonu a vazb� tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

P�i odebírání hmot je nutno zabránit vytvá�ení p�evis�. 

Nebezpe�né chemické látky a chemické p�ípravky musí být skladovány v obalech 

s ozna�ením druhu a zp�sobu skladování, který ur�uje výrobce a ozna�eny v souladu 

s požadavky zákona �. 356/2003 Sb.. 

D.3.8 Kontrolní a organiza�ní �innost 

Koordinátor BOZP provádí kontroly v pravidelných �asových úsecích podle stanoveného 

plánu i mimo�ádné kontroly dle pot�eby, bu� samostatn� nebo ve spolupráci se zástupcem 

zhotovitele stavby. Po provedené kontrole vyžaduje odstran�ní nedostatk� se zástupcem 

dodavatele na míst� a bezprost�edn� po kontrole a ur�í termíny k odstran�ní nedostatk�

v termínech odpovídající závažnosti.

Výsledky kontrol se zapisují do knihy kontrol a stavebního deníku. 

Koordinátor navrhuje termíny kontrolních dn� k dodržování plánu za ú�asti zhotovitel� nebo 

osob jimi pov��ených. 

D.3.9 Seznámení s plánem BOZP 

Nov� p�íchozí zam�stnanci, dodavatelé nebo fyzické osoby, které se budou pohybovat 

na stavb� musí projít školením BOZP a podepsat formulá� o tom, že byly �ádn� proškoleni 

o dodržování bezpe�nosti na stavb�. V p�ípad� aktualizace plánu BOZP s ním budou 

seznámeni 

D.3.10  Zdravotní a odborná zp�sobilost zam�stnanc�

Zam�stnavatel odpovídá za ov��ování zdravotní a odborné zp�sobilosti svých zam�stnanc�

a posílá zam�stnance na pravidelné zdravotní prohlídky. 
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D.3.11 Evidence osob na staveništi 

• každá osoba, která vstoupí na staveništ�, bude zkontrolována u vrátného u vstupu 

na staveništ�, 

• povinností každé osoby podílející se na zhotovení stavby je mít ozna�ení, které ur�uje 

generální dodavatel stavby; pokud osoba ozna�ení nedodrží, bude vykázána ze stavby, 

• doporu�eno je ozna�ení na p�ilb�, a to jméno zam�stnance a název firmy. 

D.3.12  Pracovní úrazy, poskytování první pomoci 

Zam�stnanci jsou povinni hlásit zam�stnavateli všechny pracovní úrazy, havárie a nehody, 

které se na stavb� stanou. Každý zam�stnavatel zajistí poskytnutí první pomoci všem svým 

zam�stnanc�m, zejména vybavením pracovišt� lékárni�kou první pomoci ur�ením odpov�dné 

osoby za poskytnutí první pomoci a  informováním všech zam�stnanc� o umíst�ní lékárni�ky. 

D.3.13  Požární ochrana 

Za základní opat�ení k zajišt�ní PO na staveništi odpovídá v souladu se zákonem �. 133/1985 

Sb. v platném zn�ní, vyhlášky NV �. 246/2001 Sb. a vyhláška �. 23/2008 Sb. a souvisejících 

legislativních p�edpis�, generální dodavatel. Odpov�dnost m�že p�enést na další dodavatele 

uzav�ením dodatk� smluv nebo p�edáním pracovišt� s ur�ením rozsahu odpov�dnosti. 

D.3.14  Zabezpe�ení staveništ�

Staveništ� bude oploceno do výšky 2 m a zajišt�no proti vstupu nepovolaných osob.

Dodavatel stavby je povinen zajistit u vstupu na staveništ� vyv�šení informa�ní tabule 

s vyzna�ením údaj� o stavb� na základ� požadavku zákona „Stavba povolena“ 

a s bezpe�nostními tabulkami ur�ujícími používání OOPP na staveništi a zákaz vstupu na 

staveništ�, pop�. jiné dopl�ující informace týkající se bezpe�nosti.

D.3.15  Dokumentace BOZP stavby 

Dokumentace BOZP se skládá z technické dokumentace, revizních knih, provozních deník�, 

technologické dokumentace, pracovních postup� a dokumentace stavebních prací. Plán BOZP 

je nutné aktualizovat. Aktualizace plánu BOZP probíhá ve form� p�íloh k jednotlivým 
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�lánk�m. Dokumentace BOZP stavby musí být v pravidelných intervalech kontrolována. 

Kontroly se provád�jí dle legislativních noremních požadavk� a provádí je odpov�dní 

dodavatele stavby, kte�í m�žou na vyzvání p�edložit doklad potvrzující provedení kontrol. 

D.3.16  OOPP 

Plán BOZP na�izuje všem zam�stnanc�m a osobám pohybujících se na staveništi používat 

p�íslušných OOPP, které mají za úkol chránit p�ed p�ípadnými riziky. 

Postih za nepln�ní t�chto povinností bude sm��ován na: 

• zam�stnance, kte�í nepoužívají OOPP, 

• zam�stnavatele, který neposkytne zam�stnanc�m požadované OOPP. 

Poškozené OOPP, které ztrácí svoje ochranné vlastnosti a OOPP s prošlou lh�tou 

použitelnosti nesmí být užíváno. V p�ípad� zjišt�ní tohoto nedostatku bude požadována 

okamžitá vým�na za jiné.  

D.3.17  Cíl plánu 

Cílem Plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi je zkoordinovat a zajisti 

bezpe�né pracovní podmínky pro všechny, kte�í na staveništi pracují. Plán funguje jako 

koordina�ní a �ídící nástroj pro spole�nou bezpe�nou práci na staveništi. 
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D.4 Kontrolní listy 

Jsou nástrojem pro kontrolu spln�ní základních podmínek jak bezpe�nosti na stavbách, tak 

pro provád�ní jednotlivých fází výstavby. P�i nedodržení bezpe�nosti nebo zanedbání vzniká 

zvýšené riziko mimo�ádných událostí. P�edpokládá se, že všichni pracovníci jsou vyškoleni 

na ur�itý typ práce a �ádn� vybaveni OOPP podle vyhodnocení rizik. Kontrolní listy nejsou 

úplným shrnutím všech povinností, které jsou v p�edpisech a technologických postupech. 

  

Kontrolní listy bezpe�nosti a ochrany zdraví na stavbách jak ve fázi p�ípravy stavby, tak 

ve fázi realizace stavby jsou vypracovány podle NV �. 591/2006 Sb..  

Kontrolní list pro fázi p�ípravy stavby je zpracován od obecných požadavku na zajišt�ní 

staveništ�, obsluhu a p�epravu stroj� až po p�ípravu na zemní práce. V kontrolním listu pro 

fázi realizace stavby je 27 �ástí, v kterých se nachází kontrolní otázky pro danou �ást. List 

je zpracován od výkopových prací až po práce bourací.  

Kontrolní listy mají mnoho r�zných podob a používají se v mnoha dalších oborech 

a odv�tvích nap�. strojírenství, ekonomika a mnoho dalších.  
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3   Záv�r 

Diplomová práce se zabývá problematikou bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci.  

Díl�í �ásti práce se skládají z projektové dokumentace pro provád�ní stavby v rozsahu 

pr�vodní zprávy, technické zprávy a výkresové �ásti, dále ze souhrnné technické zprávy 

a technické zprávy.  

Diplomová práce je zam��ena na kontrolní listy bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci pro 

fázi p�ípravy a pro fázi realizace stavby. V této �ásti byly tvo�eny otázky sloužící pro kontrolu 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi. Dále je zpracována identifikace 

a vyhodnocení rizik aplikovanými na polyfunk�ní d�m spole�n� s bezpe�nostními opat�eními. 

Dalším výstupem práce je zpracovaný plán BOZP, položkový rozpo�et stavby, �asový 

harmonogram výstavby a výkresová �ást. 
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Seznam zákon� a vyhlášek 

zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, v platném zn�ní 

zákon �.17/1992 Sb., zákon o životním prost�edí 

zákon �. 244/1992 Sb., �eské národní rady o posuzování vliv� na životní prost�edí 

zákon �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

zákon �. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm�nách n�kterých 

zákon�

zákon �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií 

zákon �. 60/2001 Sb., o obecné bezpe�nosti výrobk�

zákon �. 62/2002 Sb., kterým se m�ní zákon �. 200/1990 Sb., o p�estupcích, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�

zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost�edí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech  

zákon �. 477/2001 Sb., o obalech 

zákon �. 478/2001 Sb., kterým se m�ní zákon �. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné zp�sobilosti k �ízení  

motorových vozidel a o zm�nách n�kterých zákon�, a kterým se m�ní n�které další zákony 

zákon �. 311/2002 Sb., kterým se m�ní zákon �. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, a o zm�n� n�kterých dalších zákon�

zákon �. 320/2002 Sb., o zm�n� a zrušení n�kterých zákon� v souvislosti s ukon�ením 

�innosti okresních ú�ad�

zákon �. 356/2003 Sb., zákon o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n�

n�kterých zákon�

zákon �. 436/2003 Sb. zákon, kterým se m�ní zákon �. 555/1992 Sb., o V�ze�ské služb� a 

justi�ní stráži �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které další zákony 

zákon �. 53/2004 Sb., zákon, kterým se m�ní n�které zákony související s oblastí evidence 

obyvatel  

zákon �. 229/2005 Sb., kterým se m�ní zákon �. 111/1994 Sb., o silni�ní doprav�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, a zákon �. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

zm�nách n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�  

zákon �. 411/2005 Sb., kterým se m�ní zákon �. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o zm�nách n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 
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200/1990 Sb., o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné zp�sobilosti k �ízení motorových vozidel a o zm�nách n�kterých 

zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které další zákony  

zákon �. 76/2006 Sb., kterým se m�ní zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, a další související zákony   

zákon �.  183/2006 Sb., stavební zákon 

zákon �. 226/2006 Sb., Zákon, kterým se m�ní zákon �. 111/1994 Sb., o silni�ní doprav�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích a o zm�n� zákona �. 168/1999 Sb., o pojišt�ní odpov�dnosti za 

škodu zp�sobenou provozem vozidla a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o 

pojišt�ní odpov�dnosti z provozu vozidla), ve zn�ní zákona �. 307/1999 Sb., ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, zákon �. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

zm�nách n�kterých zákon� (zákon o silni�ním provozu), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon 

�. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákon �. 200/1990 

Sb., o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

zákon �. 264/2006 Sb., kterým se m�ní n�které zákony v souvislosti s p�ijetím zákoníku práce 

zákon �. 262/2006 Sb.,  zákoník práce

zákon �. 309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci  

zákon �. 342/2006 Sb., kterým se m�ní n�které zákony související s oblastí evidence obyvatel 

a n�které další zákony 

vyhláška �. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 

vyhláška �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 

požárního dozoru podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru 

vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

vyhláška �. 153/2003 Sb., ze dne 12. kv�tna 2003,  kterou se m�ní vyhláška �. 30/2001 Sb.,  

kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a �ízení provozu 

na pozemních komunikacích 

vyhláška �. 176/2004 Sb., ze dne 12. kv�tna 2003,  kterou se m�ní vyhláška �. 30/2001 Sb.,  

kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a �ízení provozu 

na pozemních komunikacích 

vyhláška �. 193/2006 Sb., ze dne 12. kv�tna 2003,  kterou se m�ní vyhláška �. 30/2001 Sb.,  
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kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a �ízení provozu 

na pozemních komunikacích 

vyhlášky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

vyhláška �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

vyhláška �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

vyhláška �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb 

vyhláška �.78/2013 Sb., o energetické náro�nosti budov 

NV �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveništích  

�SN ISO 12480-1, Systém bezpe�né práce 

EN 14351-1,  Okna a dve�e
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�íslo výkresu Název výkresu M��ítko 

1 Situace 1:200 

2 

3 

Základy 

Základy - 	ezy 

1:50 

1:50 

4 1.PP 1:50 

5 1.NP 1:50 

6 2.NP 1:50 

7 3.NP 1:50 

8 Strop nad 1.PP 1:50 

9 Strop nad 1.NP 1:50 
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12 
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18 
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	ez A-A 

	ez B-B 

Pohledy 

Výpis záme�nických  výrobk� 1 

Výpis záme�nických  výrobk� 2 

Výpis klempí�ských výrobk�  

Výpis truhlá�ských výrobk�

1:50 

1:50 

1:50 

1:100 

1:100 

1:100 

1:100 

1:100 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

P�íloha �. 1 – Kontrolní list bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci ve fázi p�ípravy 

stavby 

Kontrolní listy bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci pro budovu ob�anské výstavby 

Student:        Bc. Svoboda Tomáš  

Vedoucí diplomové práce:      Ing. Marek Jašek, Ph.D. 

Ostrava 2014 



ano ne

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Obsluha strojů, mechanizace

Kontrolní list slouží k prevenci.

Jsou rozvody energie existující před zřízením staveniště identifikovány, zkontrolovány a 

viditelně označeny?

Jsou stanoveny kontroly a revize dočasných elektrických zařízení na staveništi?

Je hlavní vypínač snadno přístupný, označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci?

Jsou nedostatečně únosné plochy zajištěny pro bezpečné provedení práce?

Inženýrské sítě / energetické rozvody

Jsou označeny hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti 

a stanoveny lhůty kontrol tohoto zabezpečení?

Jsou vjezdy na staveniště a veřejné komunikace blízko staveniště označeny dopravními 

značkami?

Jsou vytýčeny trasy inženýrských sítí v místě střetu se stavbou?

Byly vytýčeny trasy technické infrastruktury, energetickckých a komunikačních vedení, 

vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a 

nadzemní překážky nacházející se na staveništi?

Kontrolní list bezpečnostia ochrany zdraví při práci pro fázi přípravy stavby

Je vymezeno pracoviště pro výkon jednotlivých prací, tak aby se pracovníci vzájemně 

neohrožovali?

Kontrolní otázkaČ.
Odpověď

Poznámka

Je staveniště ohrazeno nebo jinak zabezpečno proti vstupu  nepovolaných fyzických osob?

Pracoviště / staveniště

Je obsluha seznámena s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na 

bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové 

roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 

překážek, umístění nadzemních vedení a překážek?

Mají stroje používané na pozemní komunikaci zvláštní výstražené světlo oranžové barvy?

Je zajištěn dohled při práci na pozemní komunikaci?

Jsou pracovníci vybaveni reflexní vestou nebo jiným oděvem s vysokou viditelností při práci 

na pozemních komunikacích?

Jsou seznámeny všechny fyzické osoboy zdržující se nastaveništi s umístěním hlavního 

vypínače?

Je provedena přeprava, nakládání, skládání, zajištěné a upevnění stroje nebo jeho 

pracovního zařízení podle pokynů a postupů v návodu k používání?

Jsou stroje na ložné ploše dopravního prostředku, popřípadě jiná pohyblivá zařízení 

zajištěna v přepravní poloze podle návodu a mechanicky zajištěna proti podélnému i 

bočnímu posuvu a proti převržení? 

Je při použití více strojů na jednom pracovišti zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke 

vzájemnému ohrožení provozu?

Je zpracován plán bezpečnosti při manipulaci s těžkými a objemnými břemeny?

Je obsluha prokazetelně (písemně) seznámena s energetickými a jinými sítěmi?

Jsou-li všechny podmínky splněny, lze vyslovit souhlas se zahájením zemních prací.

Kontrolní seznam zpracoval: Bc. Tomáš Svoboda

Stavba:

Kontrolovaná část stavby:

Projektová dokumentace:

Identifikace kontrolovaného objektu



3.10

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Vysvětlivky k vyplnění kontrolního listu

ANO

Je splněno/dodáno/ zpracováno v plném rozsahu

NE

Není k dnešnímu dni splněno/dodáno/ zpracováno, (kontrolovaný prvek je ještě v realizaci)

POZNÁMKA

Je před zahájením zemních prací určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 

rozměr?

Je dopravní prostředek při nakládání a skládní stroje postaven na pevném podkladu, 

bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu?

Jsou zabezpečeny ohorožené okolní stavby prováděním zemních prací odpovídadjící třídám 

hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na 

staveniště?

Zemní práce

Podpis:

Nelze dát jednoznačnou odpvěď nebo kontrolující odpověď nezná. Proto je zapotřebí, aby kontrolující provedl/napsal všechny dostupné kroky, které 

povedou k jednoznačné odpovědi na položenou otázku, především ovšem kroky vedoucí ke splnění úkolu, k němuž otázka směřuje.

Zasahují-li zemní práce pod hladinu podzemní vody, je určen způsob a rozsah snížení hladiny 

vody a jsou přijata opatření proti pádu fyzických osob do vody?

Jsou zabezpečny výkopy v zastavěné oblasti, veřejných přístupech a v uzavřených objektech, 

kde probíhají současně i jiné činnosti, byly zakryty, nebo u kraje, kde horzí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle části I body 2. a 4. přílohy k nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb.?

Datum provedené kontroly: Jméno kontrolujícího:

Jsou určeny způsoby těžení zeminy?

Je určeno zajištění stěn výkopů proti sesunutí, zejména druh pažení a sklon svahů výkopů?
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Kontrolní list bezpečnostia ochrany zdraví při práci pro fázi realizace stavby

Kontrolní seznam zpracoval: Bc. Tomáš Svoboda

Kontrolní list slouží k prevenci

Jsou-li všechny podmínky splněny, lze vyslovit souhlas se zahájením zemních prací.

Identifikace kontrolovaného objektu

Stavba:

Výkopové práce

Je zabezpečena stabilita jiných staveb a jejich částí při provádění výkopových prací?

Je provedena kontrola výkopů před prvním vstupem fyzických osob nebo po přerušení práce 

na dobu delší než 24 hodin?

Kontrolovaná část stavby:

Projektová dokumentace:

Č. Kontrolní otázka
Odpověď

Poznámka

Je nahromaděná zemina uvnitř výkopu odstraňována bez zbytečného odkladu?

Je ve výkopu zjištěn nebezpečný mateiál, munice nebo výbušniny?

Je po přerušení výkopových prací zajištěna pravidelná odborná kontrola a nezbytná udržba 

zábran zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a 

signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťující bezpečnost fyzických osob u výkopů?

Jsou dotčená vedení podzemního technického vybavení, která jsou ohrožena prováděním 

výkopových prací, náležitě zajištěna?

Je obnažené vedení podzemního technického vybavení zajištěny proti průhybu, vybočení 

nebo rozpojení?

Je dodržen bezpečný prostor při ručním a strojním provádění výkopu, ručním začišťování 

výkopu nebo přepravě do výkopu a z výkopu?

Je mechanické zhutňování zeminy prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn 

výkopů ani sousedních staveb?

Jsou na veřejných prostranctvích a veřejně přístupných komunikacích zřízeny přes výkopy 

přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 

bezpečné?

Stabilita stěn

Je pro fyzické osoby pracující ve výkopech zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříku, 

schodů nebo šikmých ramp?

Jsou zajištěny okraje výkopů na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám?

Je nejměnší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých budou vstupovat fyzické 

osoby, 0,8 m ?

Hrozí nebezpečí sesunutí stěn výkopu nebo poškození staveb při přepažování nebo 

odstraňování pažení?

Postupuje se při ručním odstraňování pažení stěn výkopu odspodu, za současného 

zasypávání obnaženého výpoku?

Jsou stěny výkopu zajištěny proti sesunutí?

Jsou svislé boční stěny ručně kopaných výkopů při hlobce výkopu větším než 1,3 m v 

zastavěném uzemí a 1,5 m v nezastavěném uzemí zajištěny pažením?

Je pažení stěn výkopů navrženo a provdeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 

zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech?

Je provedeno opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu na svazích se 

sklonem strmějších než 1 : 1 a výšce větší než 3 m?

Je při práci na více stupních ve svahu nad sebou zajištěna bezpečnost fyzických osob 

zdržujících se na nižších stupních?

Jsou sklony svahů výkopů provedeny se zřetelem na geologické a provozní podmínky na 

staveništi?

Je určena fyzická osoba, která při změně geologických a hydrogeologických podmínek určí 

sklon stěn svahovaných výkopů?

Je určena fyzická osoba, která při vzniku pochybostí o stabilitě svahu určí a zajistí opatření k 

zajištění svahu?
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Bednění

Ruční přeprava zemin

Je ohrožený prostor odbedňovacích prací zajištěn proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob?

Jsou součásti bednění bezprostředně po odbednění ukládany na určená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci?

Je konstrukce bednění těsná, únosná prostorově tuhá a je zajištěna proti pádu jeho prvků a 

částí?

Je únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložena statickým výpočtem?

Je před zahájením betonářských prací provedena kontrola bednění?

Hrozí při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky?

Předpínání výztuže

Je pracovní prostor pro předpínání výztuže vyznačen?

Je konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy upevněna tak, aby 

neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu?

Je prováděna kontrola stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže?

Provádí se ukládání betonové směsi z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin?

Je zajištěna komunikace při ukládání betonové směsi čerpadlem mezi fyzickou osobou 

provádějící ukládání a obsluhou čerpadla?

Odbedňování

Ukládání betonové směsi

Je pro přepravu kolečkem zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu nejvýše 

1 :5?

Je při přepravě zeminy pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m zřízena pevná zarážka 

zabraňující sjetí kolečka?

Je stanoviště obsluhy umístěno vedle předpínácí zařízení mimo směr tahu napínacího drátu?

Je obsluha vrátku, která provádí vytahování trubek nebo zatahování kabelů, chráněna 

zástěnou?

Jsou čerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry zkontrolovány před zahájením pracovní 

směny?

Železářská práce

Jsou pruty upevněny a zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob?

Jsou pruty při stříhání zajištěny v pevné poloze?

Jsou prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury uspořádany tak, aby 

fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním?

Zednické práce

Jsou stroje na výrobu, zpracování a přepravu malty na staveništi umístěny tak, aby při 

provozu nedocházelo k ohrožení fyzických osob?

Je zajištěna komunikace při strojním čepáním malty mezi fyzickou osobou provádějící 

nanášení malty a obsluhou čerpadla?

Jsou používány při práci vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky?

Montážní práce

Je vyhotovený záznam o předání montážního pracoviště?

Je materiál určený pro zdění uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký 

nejméně 0,6 m?

Jsou osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce zabezpečeny proti uvolnění a 

sesunutí?

Je dodržováno na pracovištích a přístupových komunikacích, na kterých hrozí pád z výšky 

nebo do hloubky nařízení vlády č. 362/2005 Sb.?
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14.1

Je montážní pracoviště zajištěno tak, aby umožňovalo bezpečné provádění montážních 

prací?

Zdržují se fyzické osoby během zdvihání a přemisťování dílce v bezpečné vzdálenosti?

Jsou svislé dílce po osazení zajištěny proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 

vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem?

Jsou následující dílce osazovány teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 

upevněn podle technologického postupu?

Používaji fyzické osoby provádějící montážní práce bezpečnostní přípravky sloužící k zajištění 

bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce?

Je způsob a místo upevnění voleno tak, aby upevnění a uvolnění vázacích prostředků mohlo 

být provedeno bezpečně?

Je při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku zajištěno bezpečné 

skladování zbývajících dílců?

Jsou podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečné stabilní?

Jsou pracoviště dostatečně ukotveny, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb 

celého pracoviště nebo jeho části?

Jsou zajištěny odborné prohlídky pracoviště v intervalech stanovených v průvodní 

dokumentaci?

Jsou ocelové konstrukce po celou dobu montáže trvale uzemněny?

Venkovní pracoviště na staveništi

Jsou pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce pevná a stabilní 

s ohledem na počet fyzických osob, maximální zatížení nebo povetnostní vlivy, kterým by 

mohla být vystavena?

Je materiál skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, 

ve které bude zabudován do stavby?

Jsou skladovací plochy rovné, odvodněné a zpevněné?

Je materiál uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození?

Jsou při přerušení prací v důsledků nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje provedena nezbytná opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví při práci a vyhotoven zápis o provedených změnách?

Jsou fyzické osoby seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody?

Skladování a manipulace s materiálem

Je tabulové sklo skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno proti 

sklopení?

Jsou nebezpečné chemické látky a chemické připravky skladovány v obalech s označením 

druhu a způsobu skladování?

Je nakládáno s odpady v souladu s požadavky stanovenými zvlástním právním předpisem?

Jsou prvky, které na sebe při skladování těsně dolehájí a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, proloženy podklady?

Jsou sypké hmoty v pytlích, které jsou ručně ukládány, uloženy do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování na paletách do výšky nejvýše 3 m?

Jsou pytle uloženy v bezpečném sklonu a ve vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu?

Jsou otevřené nádrže na tekutý materiál zajištěny proti pádu fyzických osob do nich?

Jsou stanovena opatření proti popálení při pracích se živicemi?

Jsou fyzické osoby, které provádí svařování odborně způsobilé a práce spojené s 

rozehříváním živic, seznámeny s technologickým postupem?

Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce

Svařování a nahřívání živic

Je dodržena požádní bezpečnost při svařování a natavování izolačních materiálů?

Je svářečské pracoviště včetně ochránného pásma zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 

osob a označeno bezpečtnostními značkami?

Je dodržen stanovený technologický postup a návod k používání lepidel, vyrovnávacích 

hmot, popřípadě dalšího použitého materiálu?
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Je při přemisťování autočerpadla vyložník složený v přepravní poloze?

Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

Je obsluha  ujištěna před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro 

tlakové zásobníky, že řad není pod tlakem?

Je zajištěn bezpečný příjezd vozidel zajišťující dopravu směsi k čerpadlu?

Je při použití autočerpadla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a 

jiných překážek?

Je zařízení na dopravu loženého cementu používání v souladu s průvodní dokumentací?

Probíhá vyprazdňování jednotlivých sektorů hvězdicových skládek kameniva rovnoměrně?

Jsou místa přístupu na skládku kameniva označena bezpečnostními značkami?

Je provedena kontrola zajištění výsypného zařízení po ukončení plnění nebo vyprazdňování?

Čerpadla směsi a strojní omítačky

Jsou potrubí, hadice, dopravníky skluzné a vibrační žlaby pro dopravu betonové směsi 

zajištěny tak, aby nepřetěžovaly lešení bednění stěny výkopu nebo konstrukční části stavby?

Je před otevřením tlakové nádoby odstraněn tlak uvnitř?

Je vyústění potrubí na čerpání směsi spolehlivě zajištěno proti nenadálemu pohybu vlivem 

dynamických účinků dopravované směsi?

Je stanoven způsob komunikace fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou 

čeprpadla?

Je před čištěním stroje pro povrchové úpravy odstraněn tlak?

Míchačky

Je míchačka před uvedením do provozu řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze?

Probíhá plnění míchačky při rotujícím bubnu?

Probíhá oprava, udržba nebo číštění míchačky s násypným košem jen tehdy, je-li koš 

bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze?

Probíhá čištění míchačky, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie?

Betonárny a dopravní prostředky na dopravu směsi

Je dráha násypného koše zajištěna ohrazením nebo zakrytím?

Je koš v případě prohlídky, udržby nebo opravy zajištěn proti pohybu?

Je shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich odstraňování v 

souladu s ustanovením zvláštních předpisů?

Malířské a natěračské práce

Jsou při provádění prací dodrženy technologické postupy s přihlédnutím k návodům k 

používání a určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami?

Je zajištěno účinné větrání v uzavřených prostorách k zabránění připustných limitů 

chemických látek v ovzduší?

Jsou seznámeny všechny fyzické osoby, které se zdržují na stavbách, kde se budou tyto 

práce provádět s dobou konání a se způsobem jejich bezpečného chování během nich?

Jsou tabule skla delší než 2 m přenášeny pomocí přípravků?

Shromažďuje se skleněný odpad do nádob k tomu výhradně určených?

Jsou práce ve schodišťových prostorách prováděny z pracovních podlah nebo žebříků k tomu 

upravených?

Sklenářské práce

Je při manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a zpevněná?
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Je stroj po ukončení práce zajistěn proti samovolnému pohybu?

Je po ukončení práce a při jejím přerušení zajištěno proti samovolnému pohybu i pracovní 

zařízení stroje?

Je stroj po ukončení práce odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací a 

kde není ohrožena stabilita stroje?

Je stroj po skončení práce obsluhou zabezpečen proti samovolnému spuštění nebo 

neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou?

Jsou určené termíny na prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu?

Stavební výtahy

Jsou stavební výtahy v průběhu provozu kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný 

provoz?

Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

Zaznamenává obsluha stroje závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu?

Je vrátek umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene a je 

řádně ukotven a stabilizován?

Je kladka osazena tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana?

Je zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu z výšky?

Je učiněn zápis o předání a převzetí vrátku do provozu?

Je dodržována nosnost vrátku?

Je zarážený prvek spolehlivě stabilizován?

Je zpracován podrobný technologickýc postup zahrnující požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce?

Jsou fyzické osoby vstupující na nosič zajištěny proti pádu?

Stavební elektrické vrátky

Je stanoviště obsluhy umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným lanem?

Beranidla a vybrační beranidla - strojní

Je při beranění dodržena bezpečná vzdálenost, která se rovná 1,5 násobku výšky věže nebo 

výložníku jeřábu, pro provádění jiných praci?

Probíhá příprava prvku pro beraní v bezpečné vzdálenosti od místa beranění?

Je zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní plocha odpovidájící rozměrům a typu beranidla?

Je nosič zajištěn proti převržení?

Je tažné lano lopaty s navijecím zařízením zajištěno pojistkou?

Je spojení lana v místě lopaty zachyceno minimálně dvěma lanovými spojkami?

Vibrátory

Je délka přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrárotu, která je držena v ruce větší než 

10 m?

Probíhá ponořování vibrátoru a její vytahování ze zhutňovaného betonu pouze za chodu 

vibrátoru?

Jsou hadice mezi sebou a pevným potrubím spojeny určenými spojkami a koncovkami?

Postupuje se při provzu zásobníku podle návodu k používání?

Mechanické lopaty

Je povrch terénu (konstrukce), po kterém jsou sypké hmoty přihrnovány mechanickou 

lopatou upraven tak, aby nedošlo k zachycení lopaty o nerovnost?

Jsou hadice a potrubí před použitím zkontrolovány?
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27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

27.8

27.9

27.10

27.11

27.12

Vysvětlivky k vyplnění kontrolního listu

ANO

Je splněno/dodáno/ zpracováno v plném rozsahu

NE

Není k dnešnímu dni splněno/dodáno/ zpracováno, (kontrolovaný prvek je ještě v realizaci)

POZNÁMKA

Jsou stropní prvky před uvázáním na zdvihací zařízeníuvolněny od ostatních konstrukcí?

Jsou dodržována všechna opatření ustanovená v technologickém postupu?

Jsou při ručním bourání stropů odstraněny zdi na ním?

Je stanoven signál pro neprodlené opuštění pracoviště všemi fyzickými osobami?

Je provedeno statické zajištění sousedních staveb?

Je materiál z bourané části průběžně odstraňován?

Postupuje se při ručním bourání vertíkálně směrem shora dolů?

Je před zahájením bouracích prací, zpracován technologický postup na základě provedeného 

průzkumu stávajícího stavu?

Je před zahájením prací proveden zápis o průzkumu ve stavebním deníku?

Je před zahájením prací vymezen ohrožený prostor?

Jsou práce zahájeny až na základě písemného příkazu?

Je zajištěn stálý dozor při bouracích pracích, které probíhájí na více místech jedné stavby 

současně?

Bourací práce

Datum provedené kontroly: Jméno kontrolujícího:

Podpis:

Nelze dát jednoznačnou odpvěď nebo kontrolující odpověď nezná. Proto je zapotřebí, aby kontrolující provedl/napsal všechny dostupné kroky, které 

povedou k jednoznačné odpovědi na položenou otázku, především ovšem kroky vedoucí ke splnění úkolu, k němuž otázka směřuje.
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Zdroj rizika Identifikace rizika

Stroj, zařízení, objekt, 

stavba, činnost, látka, 

nebezpečná situace

Charakteristika nebezpečí, 

způsob ohrožení

P                                            
pravděpo- 

dobnost 
vzniku

N             
následek

H       
hodnotitel

R         
riziko

Vyhodnocení rizik

zemní práce, výkopy a 

zásypy, skládky zeminy

pohyb osob na staveništi

pohyb strojů na 

staveništi

3

nedodržení 

technologických postupů, 

pád zaměstnanců a jiných 

osob do výkopů, 

poškození vedení

zasypání, zavalení pracovníka 

zeminou, pád osob do výkopu, 

pád materiálu z okrajů stěn, 

zasažení osob el, proudem, 

poškození kabelů a potrubí

3 3 3

Zemní práce

používání OOPP, školení, 

pořádek na pracovišti, 

minimalizovat nerovnosti na 
komunikacích, staveniště opatřit 

výstražnými cedulemi s 

vyznačením možného rizika

27

předání staveniště, průzkum 

staveniště, vyznačení 

inženýrských sítí, technologický 

postup, označení výkopů, 

používání OOPP, školení, 

kvalifikace pracovníků, osvětlení

2
nekázeň pracovníků, 

nepoužívání OOPP, 

nezajištěný prostor

zakopnutí, uklouznutí, vznik 

úrazu, pády osob na rovině, pády 

osob do hloubky, vniknutí cizího 

předmětu do těla

3 2 2 12

p.č.
Posuzovaný objekt 

(stavební práce)

Vyhodnocení závažnosti rizika

Bezpečnostní opatření

1

nehoda silničního 

dopravního prostředku, 

nechtěný kontakt 

pracovníka s dopravním 

prostředkem, nebezpečné 

prostory strojů a zařízení

sražení pracovníka, přiražení, 

přejetí, srážka dopravních 

prostředků a strojů, zasypání 

výkopu při pohybu v jeho těsné 

blízkosti, samovolné spuštění 

stroje, přitisknutí osoby na části 

stroje, pád a převrácení stroje, 

sjetí nezajištěného stroje ze 

svahu

3

Staveniště

4 4 48

výběr vhodných pracovníků, 

pravidelné školení pracovníků, 

preventicní lékařské prohlídky, 

kolektivní zajištění pracoviště, 

vyznačení staveniště, vyznačení 

komunikace, staveniště a cesty 

určené pro provoz strojů, 

zajištění oprávněné osoby při 

couvání vozidla



přípravné práce

pažení

piloty

nářadí a pomůcky

Základy

27

zpracování technologického 

postupu montáže, výběr 

montážních pracovníků, školení 

pracovníků,

7

chybějící technologický 

postup montáže, 

chybějící kvalifikace 

pracovníků

předpoklad vzniku: úrazu, 

havárie, sražení, zasažení, 

zavalení

3 3 3

48

bezpečné zakrytí výkopů, 

přechodové lávky, dodržování 

technologii a postupů, 

zajišťování stěn vrtů, označení 

výkopů

6 provádění pažení

nedodržení technologických 

postupů, pád materiálů z okrajů 

stěn

2 3 4 24
udržování pořádku na pracovišti, 

dozor při provádění prací

5
provádení hlubinných 

základů

pád do hlubiny, zasypání 

zeminou, nabodnutí na výztuž, 

manipulace s těžkými stroji, 

nedodržení postupů a 

technologii, nepoužívání OOPP, 

zasažení obsluhy padajícím 

materiálem, přitlačení a 

zachycení osob

3 4 4

používání OOPP, kontrola 

nářadí, oprava poškozených 

pomůcek

4
provádění zemních prací, 

nářadí ve špatném 

technickém stavu

poškození částí těla nářadím při 

provádění zemních prací
3 1 2 6



zemní stroje

vazací prostředky

stavební jeřáb

montáž základových 

dílců

Stroje

2 8

vypracování technologických 

postupů a seznámení s nimi 

obsluhy, pravidelná kontrola 

strojů, výměna olejů, mazání, 

kontrola pohyblivých částí

11

neprovádění technických 

prohlídek, odborných 

oprav a mazání, 

nedostatečná kvalifikace 

obsluhy

požár, popálení, zadření motoru, 

neodborná manipulace, 

převrácení stroje, přimáčknutí 

pracovníků

2 2

48

nivelace, vyrovnání terénu, 

kontrolní revizní činnost, 

používání OOPP, pravidelné 

školení a zkoušky, lekařské 

prohlídky, správná činnost 

jeřábníka

10
utržení, koroze, snížení 

nosnosti, poškození 

zasažení

přetížení vázacího prostředku, 

povětrnostní vlivy, neprovádění 

kontrol, neoznačená nosnost, 

šikmý tah, degradace materiálu

2 3 3 18
označení hmostnosti břemene, 

kontroly vazacích prostředků, 

kvalifikovaní pracovníci, školení

9

stárnutí, koroze, únava 

jeřábové dráhy, 

přimáčknutí, 

nedostatečná kvalifikace, 

zdravotní způsobilost, 

nedostatečné 

dorozumění, utržení, 

konstrukční vady, špatný 

technický stav, skryté 

vady, neopatrná 

manipulace

Desktrukce jeřábu, převrácení 

jeřábu, zasažení osob, pády osob 

z výšek, pády součástí, 

zachycení, přejetí osob, 

nezajištění závad, nebezpečná 

manipulce

3 4 4

8

nedostatečná pevnost 

dílců, uklouznutí, 

nevhodné přístupy, 

špatné povětrnostní 

podmínky, použití 

vadných vázacích 

prostředků, nevhodné a 

nevyvážené uvázání 

břemen

pády osob do hloubky, pády 

nezajištěných dílců, pády 

zvedacích mechanizmů, 

scházející montážní postup, 

převrácení dílců, nedostatečné 

osvětlení, naražení, sražení osob 

zavěšeným břemenem, 

zakopnutí, uklouznutí, použití a 

montáž poškozených dílců, 

zavalení břemenem 

2 4 3 24

kolektivní zajištění pracoviště, 

vybavení pracovníků OOPP, 

kontroly a přejímky dílů, 

používání dostatečné vyzrálých 

dílců s min. 70% krychelné 

pevnosti, kontrola úvazků, 

vazačký průkaz, školení 

pracovníků



montáž stropů, průvlaků 

a schodišťových ramen

montáž sloupů

Svislé nosné a vodorovné konstrukce

Zednické práce

zdění

3 36

kolektivní zajištění pracoviště, 

vybavení pracovníků OOPP, 

kontroly a přejímky dílů, 

používání dostatečné vyzrálých 

dílců s min. 70% krychelné 

pevnosti, kontrola úvazků, 

vazačký průkaz, školení 

pracovníků, zajištění pracovníků 

proti pádu ve všech fázích 

montáže

14

nestabilita, nepořádek, 

manipulace s  
materiálem, neopatrnost 

při práci, řezání

pády osob na rovině, pády osob z 

výšek, pády osob do hloubky, 

pád zdícího materiálu na osoby, 

zborcení stěny, porušení stability 

zděných konstrukcí, pád 

kontrukcí zabudovaných, pád při 

přenášení, zranění očí, obličeje 

odletujícími částmi při řezání, 

zranení rukou při manipulaci, 

zranění prstů o ostré hrany 

3 2 2 12

technologický postup, kolektivní 

zajištění při práci ve výškách, 

uložení materiálu pro zdění, 

vytvrdnutí zdiva, zabezpečení 

materiálu proti pádu, ukotvení, 

zajišťování otvorů, udržovat 

pořádek na pracovišti, používat 

OOPP

13

špatné povětrnostní 

podmínky, použití 

vadných vázacích 

prostředků, nevhodné a 

nevyvážené uvázání 

břemen, přetížení 

zvedacích mechanizmů

utržení dílců, naražení, sražení 

osob zavěšeným břemenem, 

použití a montáž poškozených 

dílů, pády zvedacích 

mechanizmů, neodborná montáž, 

přimáčknutí břemenem, pád 

osob z výšek, 

3 4

12

nedostatečná pevnost 

dílců, špatné povětrnostní 

podmínky, použití 

vadných vázacích 

prostředků, nevhodné a 

nevyvážené uvázání 

břemen, přetížení 

zvedacích mechanizmů

utržení dílců, naražení, sražení 

osob zavěšeným břemenem, 

použití a montáž poškozených 

dílů, pády zvedacích 

mechanizmů, neodborná montáž

2 4 3 24

kolektivní zajištění pracoviště, 

vybavení pracovníků OOPP, 

kontroly a přejímky dílů, 

používání dostatečné vyzrálých 

dílců s min. 70% krychelné 

pevnosti, kontrola úvazků, 

vazačký průkaz, školení 

pracovníků



Betonářské práce

Lešení

lešení, žebříky, volné 

okraje

betonáž

tvrdnutí, tuhnutí betonu

výztuž

úprava povrchů

2 8

atest materiálu, skladování dle 

druhů a průměrů, rovnání 

materiálů, používání OOPP, 

kolektivní zajištění, školení 

pracovníků, svářečský průkaz, 

označení vázacích prostředků

19

koroze, pružení, 

deformace, ukládání 

výztuže, stříhání, 

svařování, manipulace s 

materiálem

ocelový materiál bez zaručených 

vlastností, neostatečná pevnost, 

pád materiálu při ukládání, 

poranění rukou a očí při stříhání 

a svařování, popálení 

elektrickým obloukem, pád 

materiálu z výšky, pád osob z 

výšky

2 2

2 18

technologický postup betonáže, 

promíchávání betonové směsi, 

kolektivní zajištění, používání 

OOPP

18
povětrnostní vlivy, 

nedostatečné ošetření, 

pády z výšek

vznik trhlin, popraskání, 

vyplavení, snížení krychlené 

pevnosti, pád z výšky

1 4 1 4

zamezit přímému prudkému 

působení povětrnostních vlivů, 

záznamy o tvrdnutí materiálu, 

dodržení technologického 

postupu, kolektivní zajištění

17

provádění betonáže, 

vibrování, nedodržení 

technologie, vystříknutí, 

zasažení, pád

zasažení tlakovou směsí, 

zasažení tlakovým potrubím,pád 

obsluhy, pád betonářů do 

hloubky, nedodržení 

technologických postupů, 

zavalení, zalití

3 3

1 1
kolektivní zajištění, používání 

OOPP

16 práce ve výškách

pád pracovníka z výšky z 

volných nezajištěných okrajů kcí 

apod., pád předmětů a materiálů 

z výšky

3 5 3 45
používání záchytných zařízení, 

používání OOPP

15
nepořádek, neopratrnost 

při práci, rozstřik

zasažení očí, vápnem, maltou, 

pád osob z výšek, zásah 

elektrikcým proudem, ohrožení 

rotujícími a pohybujícími se 

částmi strojů a zařízení

1 1



Výplně otvorů

Práce ve výškách

rámové lešení

práce na střechách

křídla oken a dveří, 

skleněné výplně, nářadí

Stavební práce

malířské a natěračské 

práce

1 4
dodržování technologického 

postupu, používání OOPP, 

pořádek na pracovišti

23
neznalost vlastností, 

aerosoly ropzrašovaných 

ředidel a rozpouštědel

zasažení očí, poškození zraku, 

nevhodná a nebezpečná 

manipulace, vdechování 

toxických výparů, pád materiálů 

a nářadí z výšky na pracovníka

1 1 1 1

seznámení s návodem k obsluze, 

používání OOPP, lékařské 

preventivní prohlídky, 

seznámení s návodem k obsluze

22

montáž a manipulace s 

křídly velkých rozměrů, 

práce s pomůckami a 

nářadím

pořezání o rozbité skleněné 

výplně oken a dveří, ohrožení 

pracovníků při manipulaci s 

okny a dveřmi velkých rozměrů, 

poranění při práci s pomůckami 

a nářadím

2 2

21
proboření, uklouznutí, 

utržení,obtížné výstupy, 

prolomení, pád

sklouznutí ze střechy, pád ze 

střechy, zasažení padajícím 

materiálem, padající nářádí 

3 3 3 27

technologický postup práce, 

používání OOPP, koordinovat 

práci, okopové hrany, uložení a 

upevnění materiálu na střeše, 

používání úvazků, používání 

kolektivního zajištění

20

nerovnost trubek, 
chybějící podkladní 

prahy, neprovedení 

prostorové tuhosti a 

stability, nedostatečná 

kontrola použitého 

materiálu proti pádu, 

technologie

zborcení lešení, převrácení, 

posunutí, vychýlení, propadnutí 

osob, pády při montáži, pád 

materiálu, pády osob z výšek, 

zakopnutí osob, zřícení 

konstrukce lešení v důsledku 

ztráty stability, nedostatečné 

fixování do obvodové zdi

2 3 2 12

používání kvalitních a rovných 

trubek, konstrukční výška 

patra,provedení příčného ztužení 

v obou rovinách, kotvení do 

stěn, okopové lišty, vizuální 

kontrola, revize a přejímky 

lešení, výstražné označení, 

školení na práci ve výškách



Skladování a manipulace s materiiálem

dopravní prostředky, 

skládky materiálů

Přenosné žebříky

žebříky, podklad, opěrná 

konstrukce

3 12

dodržení skladovací výšky, 

zajištění krajů, stohovaní nesmí 

přesáhnout sklon stohu 0,9 %, 

označení cedulemi, dodržovat 

pracovní kázně

25

používání přenosných 

žebříků, ztráta stability,  

vystupování a 

sestupování, vyklánění se 

ze žebříku, vadný stav 

žebříku, nesprávné 

používání žebříku, 

používání k účelu, ke 

kterému není určen

pád žebříku i s pracovníkem po 

ztrátě stability, pád osoby ze 

žebříku při vystupování a 

sestupování, při postavení 

žebříku na nerovný podklad a 

opěru, při přetížení žebříku 

nerovnoměrným zatížením, pád 

pracovníka ze žebříku v 

důsledku nadměrného vychýlení 

ze žebříku, prasknutí, zlomení 

příčle s následným pádem 

pracovníka, nadměrné prohnutí 

2 2 3 12

dodržovat pracovní kázeň, 

školení pracovníků na práci ve 

výškách, používat ty pizované 

žebříky, neprovádět neodborné 

opravy žebříků, neprovádět na 

žebříku nepovolenou činnost, 

jistit žebřík proti posunu, 

používat OOPP

24
manipulace s materiálem, 

skladování, doprava 

materiálu

sražení pracovníka, přiražení, 

přejetí, srážka dopravních 

prostředků a strojů, pád 

materiálu na osobu, zavalení, 

zasypání materiálem, vdechnutí 

nebezpečné látky, popálení, 

poškození nebezpečnou látkou, 

poškození pohybového aparátu 

vlivem nevhodné manipulace s 

těžkými břemeny   

2 2



P- pravděpodobnost vzniku a 

existence nebezpečí 
N - možné následky ohrožení H - názor hodnotitelů R - míra rizika

1 Nahodilá 1 Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti
1 Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a 

ohrožení
< 10 riziko možné příjmout

2 Nepravděpodobná 2 Absenční úraz ( s pracvoní neschopností) 2 Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 10 ÷ 30 možné riziko, zvýšit pozornost

3 pravděpodobná 3 Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
3 Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení 

a nebezpečí

30 ÷ 50 riziko, , potřeba nápravné/ 

preventivních opatření

4 velmi pravděpodobná 4 Těžký úraz a úraz s trvalými následky
4 Velý a významný vliv na míru ohrožení a 

nebezpečí

50 ÷ 80 - vysoké riziko, bezprostřední 

opatření

5 Trvalá 5 Smrtelný úraz
5 Více významných a nepříznivých vlivů na 

závažnost a následky ohrožení a nebezpečí
> 80 - velmi vysoké riziko, přerušit činnost
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